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Abstract: Today, librarians’ tasks may sometimes take on an educational aspect, e.g. 

when designing educational courses. Our aim with this paper has been to ex-
tend our knowledge of people’s learning and learning processes in order to 
better adapt our educational courses for different user groups. 
 
We have investigated what eight senior citizens wanted to learn about the In-
ternet, and followed seven of them during their course. We have examined 
how the group experienced a course about Internet use, and how they describ-
ed their learning and learning processes. We have analysed the barriers they 
encountered during their course, and if their attitude towards the Internet 
changed after the course. 
 
To answer our questions we have made a case-study in the form of an edu-
cational course on the use of the Internet. In the analysis, the course is exa-
mined from an adults’ educational perspective. The senior citizens’ barriers 
are connected in this study to Buckland’s and Rubin’s barriers, and the as-
pects of learning which we discovered, are comparable to research-results by 
Marton et al, Borgström and others’ research in the study-circle as an edu-
cational environment. 
 
Results: In this part we have examples of what our participants wanted to 
learn about the Internet. We found that they had few age-related barriers, but 
some were learner-related and of a technical or cognitive nature. Overall, they  
were pleased with the education. Many of their experiences and accounts cor-
respond well with the results which researchers like Borgström and others 
had found. This relates to the benefits that participation in a study-circle 
gives. 
 
Conclusion: We have concluded that our participants still are, or have become 
more positive towards the Internet after the course. To educate adults, you 
need a different aspect of education than you do with teaching youngsters, as 
their learning requires different strategies. 
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1 Inledning 
 
1.1 Förord 
 
Vårt intresse för pensionärer och internet uppkom när vi skrev vår B-uppsats, i vilken vi 
undersökte ålderspensionärers dator- och internetanvändning. Under det arbetet fick vi 
kontakt med en pensionärsförening som därpå gjorde en förfrågan om vi kunde göra en 
internetkurs för dem. När vi sedan i C-kursen fick utforma en fiktiv användarundervis-
ning för en speciell användargrupp lades alla pusselbitar på plats gällande ämnesval till 
vår magisteruppsats. 
Vi har båda i tidigare anställningar arbetat mycket med lärande, handledning och infor-
mationssökning. Elisabeth har arbetat inom barnomsorg, skola och bibliotek och Mats 
inom arkiv- och museibranschen. Därför kändes det naturligt att göra en praktisk använ-
darundervisning i internetanvändning, istället för att undersöka färdiga användarunder-
visningar. Vi vill påpeka att vi har planerat och genomfört användarundervisningen i 
samarbete med en annan magisteruppsatsgrupp. 
 
1.2 Problembakgrund 
 
Idag finns det ca 1,5 miljoner ålderspensionärer i Sverige, det är 17 procent av befolk-
ningen. SCB beräknar att om 30 år kommer var fjärde svensk att vara pensionär. Åtta 
procent av befolkningen kommer då att vara över 80 år. Under de kommande fem åren 
kommer det att tillkomma ca 100.000 nya ålderspensionärer varje år.1 Således är pensio-
närerna en växande användargrupp. 
 
Mycket forskning som vi funnit om ålderspensionärer i bibliotekskataloger och data-
baser, har fokuserat på deras problem, sjukdomar och hjälpbehov. Som regel behandlas 
pensionärerna i denna litteratur som en enhetlig och homogen grupp. Vi vill istället kon-
centrera oss på de enskilda individerna och de individuella skillnader som ändå finns i 
denna stora i användargrupp. 
 
Bortsett från den så kallade ”eländesforskningen” finns det ny forskning som beskriver 
äldre människors välbefinnande och att de är en stor aktiv grupp i samhället. Men denna 
grupp står ändå utanför det livslånga lärandet, som enligt litteraturen begränsar sig till 
barn och yrkesverksamma vuxna. Vi undrar således om det är fördomen att ålder är ett 
hinder för lärande, som gör att pensionärerna inte räknas med i det livslånga lärandet? 
Vi anser dock att livslångt lärande ska gälla för människor i alla åldrar och innefatta alla 
former av undervisning, både av formell och informell art. 
Det har varit svårt att hitta litteratur som behandlar äldres lärande och inlärning. Vi und-
rar därför om lärandeteorier inte omfattar pensionärer/äldre vuxna och om pedagogik-
forskning bara fokuseras på de äldres minnesförmåga. På grund av denna brist på forsk-
ning anser vi det relevant att undersöka äldre människors lärande. Vi undrar om äldre 
människor automatiskt utvecklar en medvetenhet om det egna lärandet, inlärningsstilar, 
inlärningsstrategier etc, genom ålder och egna erfarenheter av lärande. 
 
Det finns fördomar att folkpensionärer är rädda för ny teknik och då i synnerhet inter-
net. De äldre anses inte ha något intresse för internet, eftersom de inte finner att de har 
någon nytta av det. Aktuell mediestatistik visar att Sverige är världsbäst när det gäller 
                                                 
1 Statistiska centralbyrån, 2003a och 2003b. 
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att använda internet. Dock har de äldre inte tagit till sig den nya informationstekniken i 
samma utsträckning som de andra åldersgrupperna. Enligt NORDICOM-Sverige hade 
år 2001, 28 procent av åldersgruppen 65-85 år tillgång till internet. Av 50-64-åringarna 
hade 78 procent tillgång och utav 15-49-åringarna hade 93 procent tillgång till internet.2 
Drygt tre fjärdedelar av de äldre har inte tillgång till internet eller använder sig av det. 
Även om de äldres internetanvändning ökar, dröjer det länge innan de kommer i kapp 
de andra åldersgrupperna. Enligt forskningen känner pensionärerna att de inte tillhör 
nätsamhället. Pensionärerna är mest skeptiska till internet och har minst förtroende för 
det som finns på nätet. De är även minst nöjda med hur tekniken fungerar. I World 
Internet Institutes rapport ”Svenskarna och Internet 2002” nämns att hög utbildning och 
hög inkomst har betydelse för om man skaffar sig internet. 90 procent av dem med hög 
utbildning och god inkomst har internet, medan i den motsatta gruppen, lågutbildade 
med små inkomster, är det bara 10-20 procent som har internet. Rapporten nämner att 
de lågutbildade nästan helt domineras av de äldre.3 
 
Sveriges riksdag har som första land i världen lagt fram en IT-proposition, som säger att 
samtliga medborgare ska ha tillgång till, känna tillit inför samt använda och utnyttja de 
fördelar som IT för med sig. Problemet med de äldres ointresse för IT uppmärksammas 
bl.a. i IT-kommissionens rapport ”IT och äldre” från 2002.4 Men trots det saknas det 
idag svensk forskning, om hur yngre-äldre (65-79 år) lär sig internet och vilka problem 
de har som nybörjare. Vi har däremot funnit australiensisk forskning som tar upp pro-
blematiken med pensionärers dator- och internetanvändning och de problem de möter 
som nybörjare när de använder internet. Därför anser vi det relevant att undersöka hur 
de yngre-äldre lär sig att använda internet. Därför ser vi användarundervisningar i inter-
net som ett led i att låta äldre bekanta sig med tekniken. Idag bedrivs internetkurser in-
om de organiserade pensionärsverksamheterna. Via bl.a. webbportalen SeniorNet Swe-
den och aktiviteten SeniorSurf-dagen en gång om året, visar pensionärerna att det finns 
ett intresse och en vilja hos dem att lära sig använda internet. 
Dessa bakgrundsfakta visar på behovet av användarundervisningar i internet för pensio-
närer. Som blivande bibliotekarier behöver vi kunskaper om olika användare och olika 
användarundervisningars utformning. Därför anser vi det lämpligt att arbeta praktiskt 
med denna användargrupp i en egen utformad användarundervisning, så att vi får kun-
skaper och erfarenheter som kan vara till nytta i vårt framtida yrke. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Vi upplever i dag att det saknas svensk forskning om hur yngre-äldre personer (65-79 
år) lär sig använda internet och vilka barriärer de har som internetnoviser. Därför är syf-
tet med vår undersökning och användarundervisning den att de tillsammans ska ge oss 
fördjupade kunskaper om yngre-äldre personers lärande, barriärer, drivkrafter och atti-
tyder i förhållande till internet. Det första steget i undersökningen blir följaktligen att 
undersöka hur en användarundervisning i internet kan planeras, utformas och genom-
föras efter våra respondenters önskemål. Vidare ska vi undersöka hur de yngre-äldre lär 
sig att använda internet. Vi vill således undersöka hur respondenterna gör när de lär sig 
och hur de beskriver sitt eget lärande under användarundervisningen. I anslutning till 
det ska vi undersöka vilka barriärer respondenterna möter som internetnoviser. Vi vill 
                                                 
2 Bergström, 2002, s. 248. 
3 World Internet Institute, 2003, s. 16. 
4 IT och äldre, 2002. 
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också undersöka vad det är som driver respondenterna till att vilja lära sig använda in-
ternet och vad det är de vill lära sig om internet. Avslutningsvis ska vi undersöka hur 
respondenterna upplever vår användarundervisning. Hur de ser på användarundervis-
ningens innehåll och upplägg och om respondenternas attityder till internet förändras 
efter en användarundervisning. 
 
Användarundervisningen använder vi som ram för vår undersökning, där vi har planerat 
en användarundervisning i internet för åtta föreningsaktiva yngre-äldre samt genomfört 
den med sju deltagare. Kursdeltagarna var i åldern mellan 66 och 75 år. Via undersök-
ningen och användarundervisningen önskar vi få svar på följande frågeställningar: 
 
 Hur kan man planera, utforma och genomföra en användarundervisning efter våra 

respondenters önskemål?  
 Hur gör respondenterna när de ska lära sig att använda internet och hur beskriver de 

sitt eget lärande? 
 Vilka barriärer möter de som noviser när de ska lära sig internet? 
 Vilka drivkrafter påverkar respondenterna till att lära sig internet och vad vill de lära 

sig om internet? 
 Hur upplever respondenterna vår användarundervisning, dess innehåll och upplägg? 
 Förändras respondenternas attityder till internet efter en användarundervisning i 

internet? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningar 
Vi har valt en relativt homogen grupp ålderspensionärer till denna studie. Respondenter-
na tillhörde samma pensionärsförening, således var det föreningsaktiva pensionärer som 
deltog i användarundervisningen. Åldersmässigt var alla födda under tioårsperioden, 
1928-1937. Den yngsta var 66 år och den äldsta fyllde 75 år under kursen. Alla respon-
denterna kunde använda datorer, även om två respondenter var noviser på datorer. De 
hade själva valt att delta i kursen - undersökningen, då denna byggde på frivilligt deltag-
ande. Detta är av betydelse då vuxenlärande bygger på frivilligt deltagande, i detta fall i 
form av en studiecirkel. 
 
Respondenternas åldersgrupp, upp till 80 år, benämns i litteraturen för ”yngre-äldre”, till 
skillnad från dem som kallas för ”äldre-äldre”dvs. 80/85-90 år samt de över 90 år som 
benämns ”mycket gamla”.5 Beroende på våra respondenters ålder har det varit naturligt 
att vi i urvalet av litteratur har koncentrerat oss på åldersgruppen ”yngre-äldre”. 
 
Vi har gjort ytterligare begränsningar genom att inte undersöka befintliga användarun-
dervisningar i internet på bibliotek, och webbaserade användarundervisningar på nätet. I 
kapitlet tidigare forskning refererar vi dock till två australiensiska undersökningar för att 
ge en bakgrund till forskning om äldre personer och internet.  
 
I teoriavsnitten beskrivs pensionärerna som en användargrupp, medan vi i vår redovis-
ning beskriver respondenterna enskilt i så stor utsträckning som möjligt. Forskning har 
visat att sociala och ekonomiska förutsättningar samt genus har stor betydelse för inlär-
ningsförmåga, samt för innehav och tillgång av ny informationsteknik. Vi har valt att 

                                                 
5 Johansson, 2001, s. 81. 
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inte fördjupa oss i dessa förhållanden, utan koncentrerat oss på vår användarundervis-
ning och på hur respondenterna har fungerat i denna kontext. Då det saknas forskning 
om äldres lärande, har vi prioriterat detta område, istället för att göra en undersökning 
med hänseende på genus och sociala och ekonomiska förutsättningar för anskaffning, 
innehav och tillgång till internet. Denna problematik har tidigare behandlats av bland 
annat IT-kommissionen. 
 
1.5 Begrepp 
 
Andragogik 
Begreppet andragogik användes i denna uppsats synonymt med begreppet vuxenpeda-
gogik. Detta begrepp är inte lika vanligt, men används som begrepp för att särskilja lär-
ande av barn (pedagogik) med lärande av vuxna (andragogik). 
 
Användarundervisning/internetkurs 
Vår användarundervisning benämns även för internetkurs/kurs i internet, då det är mer 
brukligt bland allmänheten. 
 
Kontext 
I denna uppsats står benämningen kontext för vår användarundervisning i internet, dvs. 
de sex lektionspassen. 
 
Internet 
Vi skriver internet med gement i som är praxis idag i dags- och fackpress. Professor 
Bodil Jönsson skrev 2000 i boken ”Den obändiga söklusten” att hon och medförfattaren 
och formgivaren Karin Rehman, skriver internet på detta sätt, med syftning att ingen 
idag skriver radio med versalt R. I direkta citat står internet som det skrivs där. 
 
Pensionärer, ålderspensionärer, äldre, yngre-äldre 
Med begreppet pensionärer avser vi personer över 65 år, dvs. folkpensionärer/ålders-
pensionärer, ej förtids- eller sjukpensionärer. I bakgrunds- och teorikapitlen finns även 
begreppen: yngre-äldre (65-79 år); äldre-äldre (80/85-90 år) samt de mycket gamla 
(över 90 år). När vi nämner vår undersökta åldersgrupp, de mellan 65-79 år, kallar vi 
dem omväxlande för pensionärer, ålderspensionärer eller äldre. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Efter detta kapitel följer kapitel 2, där vi beskriver vilka metoder vi har använt för denna 
uppsats.  
I kapitel 3 om pensionärer som grupp, ger vi en bakgrundsbeskrivning av pensionärer-
nas situation, att de är en ökande grupp i samhället och de speciella åldersförändringar 
som kan uppkomma hos dem samt en beskrivning av de äldres kognition. Därefter följer 
en redovisning av äldres internetanvändning, äldre människors attityd till internet och 
vilka drivkrafter äldre har för anskaffande av ny teknik. 
 
Kapitel 4 handlar om tidigare forskning, i detta fall australiensisk forskning i form av 
två artiklar som tar upp ämnet pensionärer och internet samt problem och barriärer. Där-
efter följer en genomgång av Hultgrens och Sjödins magisteruppsats: ”Internet för 
alla?”. Sist tar vi upp en forskningsrapport om studiecirkeln som pedagogisk miljö. 
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Teoriavsnitten börjar med kapitel 5 som beskriver barriärer som finns för människors 
informationssökning. Vi använder oss av Bucklands och Rubins teorier om barriärer, 
vilka är kopplade till bibliotek och informationsanskaffning. Det andra teorikapitlet, 
kapitel 6, handlar om vuxenpedagogik och lärande. 
 
Efter detta följer två kapitel där vi presenterar respondenterna i kapitel 7 och vår använ-
darundervisning i kapitel 8. Det sistnämnda kapitlet beskriver utförligt den utförda an-
vändarundervisning, till inspiration för dem som vill se hur vi lagt upp undervisningen. 
 
Sedan följer fyra analyskapitel, kapitel 9-12, där vi kopplar teorier till respondenterna 
och vår användarundervisning. 
 
I kapitel 9 ”Analys av vår användarundervisning” har vi använt oss av litteratur som be-
skriver hur vuxenpedagogik och vuxenutbildning bör bedrivas i jämförelse med vår an-
vändarundervisning. Vi har med en forskningsrapport som tar upp studiecirkeln som 
pedagogisk miljö. Denna litteratur ansåg vi var relevant eftersom vi har undervisat vux-
na i en användarundervisning i form av en studiecirkel. 
 
I kapitel 10 ”Analys av problem/barriärer” har vi valt att använda Bucklands och Rubins 
teorier om barriärer för att analysera och strukturera upp respondenternas problem och 
svårigheter med tekniken. Orsaken till att vi valde dessa teorier är att de är breda och 
går att applicera på problem gällande bibliotek, information och informationsanskaff-
ning. 
 
I kapitel 11 ”Analys av lärande” beskriver vi hur vi i analysen av respondenternas läran-
de, knöt an till Marton m.fl. teorier om inriktning vid inlärning. När vi undersökte re-
spondenternas inlärningsstrategier och inlärningsstilar kopplade vi dessa till Tornbergs 
inlärningsstilar och inlärningsstrategier. Slutligen kopplade vi respondenternas lärande 
även till Borgström m.fl. teorier om lärande i studiecirklar. Denna litteratur har vi valt 
för den förklarar och fördjupar vårt empiriska material. 
 
I kapitel 12 ”Analys av attityder till internet och drivkrafter att skaffa internet” har vi 
undersökt respondenternas attityder till internet och analyserat om dessa förändrades 
efter användarundervisningen. Vi har även undersökt vilka drivkrafter som styr deras 
användande och anskaffande av ny informationsteknik. Till sist gjorde vi en jämförelse 
mellan litteraturens utsagor och respondenternas utsagor, för att se om dessa överens-
stämde. 
 
Efter dessa analyskapitel följer kapitel 13 där vi diskuterar vad vi kommit fram till i 
denna magisteruppsats och avslutar med en sammanfattning av uppsatsen i kapitel 14. 
 
Sist i uppsatsen har vi placerat vår källförteckning och tre bilagor. Bilagorna är: kurs-
upplägget för vår användarundervisning, enkätfrågorna som vi delade ut på det första 
mötet med respondenterna före kursstarten och utvärderingsfrågorna som var underlag 
för respondenternas dagböcker. 

 5



 

2 Metod 
 
2.1 Metod och tillvägagångssätt för uppsatsen 
 
Denna magisteruppsats har två metodkapitel för att underlätta läsningen. Det första 
kapitlet 2 "Metod” behandlar de metoder som gäller för hela uppsatsen, medan kapitel 8 
"Presentation av användarundervisningen” ger en detaljerad redogörelse av vårt till-
vägagångssätt med användarundervisningen, hur den planerades och genomfördes. 
 
Vi har gjort en fallstudie i form av en användarundervisning i internet för åtta förenings-
aktiva ålderspensionärer. Det är en intressant användargrupp och vi har funnit att det 
finns väldigt lite svensk forskning om hur pensionärer lär sig internet och vilka svårig-
heter och barriärer de möter. IT-kommissionen har skrivit några rapporter som tar upp 
problematiken i stort gällande attityder och barriärer. Men vi vill ha en djupare förstå-
else av fenomenet, därför har vi valt en kvalitativ fallstudie som metod, då metoden är 
flexibel, förklarande och beskrivande till sin natur. Merriam menar att ”kvalitativa fall-
studier är lämpliga för att hantera kritiska problem av praktisk natur och för att utöka 
kunskapsbasen när det gäller olika utbildningsaspekter”.6 Följaktligen gör vi en empi-
risk kvalitativ undersökning för att på djupet och i detalj kunna undersöka hur ålders-
pensionärer lär sig att använda internet. För att kartlägga vilka problem och barriärer de 
stöter på under lärandeprocessen. Med hjälp av användarundervisningen, enkäter, del-
tagande observationer, dagböcker och utvärderingar som materialinsamlingsmetod, 
önskar vi få svar på våra frågeställningar. 
Vi har även studerat litteratur för att få kunskap om hur andra användarundervisningar 
har utförts, för att få underlag och material till tidigare forskning, teoribildning och refe-
rensramar för analysarbetet. 
 
Att notera: Som vi sagt tidigare har vi vid planering och genomförande av användar-
undervisningen samarbetat med en annan magisteruppsatsgrupp. Deras inriktning har 
varit att undersöka pensionärers informationssökning. Enkäter, övningsmaterial och 
utvärderingar har således utformats för att passa båda gruppernas undersökningar.  
 
Urval av respondenter 
Respondenterna valdes ut ur den pensionärsförening som vi tidigare haft kontakt med 
under arbetet med vår B-uppsats. Vi ville ha högst åtta deltagare, fyra män och fyra 
kvinnor, eftersom datasalen hade åtta datorer och alla deltagare skulle ha tillgång till en 
egen dator. Jämn könsfördelning ansågs vara mest viktig för den andra uppsatsgruppen. 
Ett krav från båda uppsatsgrupperna var att pensionärerna skulle ha grundläggande da-
torkunskaper. På grund av tidsbrist ansåg vi oss inte hinna med att ge dem en allmän in-
troduktion i datorkunskap, utan internetundervisningen skulle starta direkt. Vi delegera-
de ut urvalsprocessen av lämpliga kursdeltagare till pensionärsföreningens datakursan-
svarige och vår kontaktperson i föreningen, då de hade mer kännedom om kursdeltagar-
nas datorkunskaper. En kursdeltagare fick avbryta kursen efter första lektionen pga. 
Sjukdom. Ett definitivt besked om att han inte kunde slutföra kursen fick vi under lek-
tion 3. Vi beslöt då att inte ta in en ny deltagare, eftersom för lång tid hade förflutit och 
vi ansåg att det hade blivit för svårt för en ny kursdeltagare att komma i kapp de andra. 
Den frånvarande deltagaren har ändå haft inflytande över vår användarundervisning, då 

                                                 
6 Merriam, 1994, s. 10. 
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utbildningen planerades och utformades i enlighet med de ursprungliga åtta deltagarnas 
intressen och kunskaper. 
 
2.2 Materialinsamling 
 
Vi har använt flera olika metoder för materialinsamling, så kallad metodtriangulering, 
eftersom vi ville undersöka djupt och utifrån olika perspektiv. Merriam menar att det är 
en användbar metod, då de olika insamlingsmetoderna kompletterar varandra, då den 
ena metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor. På så sätt kan man utnyttja alla 
fördelar med metoderna men ändå ha kontroll över deras nackdelar.7 Repstad är av sam-
ma åsikt som Merriam, då han hävdar att triangulering gör att dataunderlaget blir bred-
are och att tolkningen av materialet på så sätt görs säkrare.8 Vidare menar Denscombe 
att triangulering gör att man kan ”se saken ur olika perspektiv”.9 Följande metoder har 
använts för materialinsamling: enkäter, deltagande observationer, dagböcker för doku-
mentation av bl.a. instuderingsuppgifter och utvärderingsfrågor. Som ram för uppsatsen 
har vi en kvalitativ fallstudie i form av en användarundervisning i internet bestående av 
sex lektionspass. 
 
2.2.1 Observationer 
 
Observationer är en metod som passar då man vill fånga händelser, aktiviteter och män-
niskors beteenden direkt i vissa situationer. Det är också en lämplig metod att använda 
när man vill få reda på saker som människor inte vill tala öppet om.10 Denna metod an-
såg vi var passande för vår undersökning, då vi både skulle fungera som lärare och ob-
servatörer. Vi använde deltagande observationer för att dokumentera kursen och respon-
denternas beteende, lärande, upplevelser, svårigheter, åsikter etc. Det var naturligt att vi 
valde deltagande observationer, eftersom vi redan i initialskedet vid kontakten med våra 
respondenter hade berättat att vi skulle göra en undersökning och hur den skulle bedri-
vas. 
 
2.2.2 Enkät 
 
Denscombe menar att frågeformulär eller enkäter är användbara när man vill ha in in-
formation av respondenter i form av fakta och åsikter, attityder, synpunkter samt prefe-
renser.11 Vi delade ut en enkät (bilaga 2) till våra respondenter före kursen, för att få 
kunskaper om deras dator- och internetvana, samt vad de ville lära sig och deras tankar 
om internet. 
 
2.2.3 Dagböcker 
 
Vi valde att använda dagböcker, för att genom dem få en dokumentation av responden-
ternas utvärderingar, tankar och reflektioner om deras inlärningsprocess. I dagböckerna 
redovisades också deras självständiga informationssökningar i form av sökvägar, sök-

                                                 
7 Merriam, 1994, s. 85. 
8 Repstad, 1999, s. 21. 
9 Denscombe, 2000, s. 103. 
10 Merriam, 1994, s. 102. 
11 Denscombe, 2000, s. 108. 
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strategier och antal träffar. Merriam menar att dagböcker är lämpliga att använda då 
man vill lära känna en person, en situation eller en händelse lite bättre.12  
Detta var syftet med vår undersökning, vi ville lära känna pensionärerna och undersöka 
deras attityder till internet och därtill få en uppfattning om hur de upplevde vår använ-
darundervisning och sitt lärande. Tips på utvärderingsfrågor har vi fått från böckerna 
”Att utbilda vuxna: En bok om vuxenutbildning i Sverige” och ”Hur fick du den kun-
skapen?: Om medvetandegörande av gymnasieelevers lärandeprocess för ökad makt 
över det egna lärandet”.13 Utvärderingsfrågorna har bearbetats och förändrats allt efter 
kursens gång då syftet har varit att få in så heltäckande uppgifter som möjligt av våra 
respondenter. Dessa utvärderingsfrågor finns i bilaga 3. 
 
2.2.4 Instuderingsuppgifter/enskilda övningar och gruppövningar 
 
Svaren vi fått på de utdelade instuderingsuppgifterna/enskilda övningarna och grupp-
övningarna har använts i analysen, som ett hjälpmedel då vi skulle ringa in respondent-
ernas svårigheter och framgångar under kursmomenten. Genom de insamlade svaren har 
vi fått upplysningar om respondenterna har tagit till sig de muntliga och skriftliga in-
struktionerna och om vår undervisning har nått fram. Efter kursens slut fick de respon-
denter som ville tillbaka sina övningsuppgifter. 
 
2.2.5 Litteratur och litteratursökning 
 
Innan vi började söka efter litteratur till uppsatsen, bestämde vi en tidsram för litteratur 
om datoranvändning och internet. Den skulle inte vara äldre än sju-åtta år, eftersom tek-
niken har förändras mycket sedan 1995. Vad det gäller övrig litteratur har det tidsmäss-
iga urvalet varit mer flexibelt. 
 
Vår studie av litteratur har gått till på följande sätt: vi har läst handböcker om internet-
användning, olika perspektiv på lärande, t.ex. sociokulturellt perspektiv och vuxenpeda-
gogik. Vidare har vi läst om informationssökning och lärande, informationskompetens, 
forskning om äldres situation och särskilda behov samt mediestatistik om äldres dator- 
och internetanvändning. Vi har även läst olika magisteruppsatser från BHS och tidigare 
kurslitteratur, samt egen vald litteratur till olika kurser. Dessa böckers referenslistor har 
sedan använts för att finna annan relevant litteratur inom området. Litteraturen har vi 
funnit på högskolan i Borås bibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Via Libris 
har vi funnit material på Luleå tekniska universitets bibliotek och Uppsala universitets-
bibliotek. 
Vi använde följande sökord när vi sökte i bibliotekskatalogerna: internet, internetutbild-
ning, användarundervisning, äldre, pensionärer, pedagogik, vuxenpedagogik, andra-
gogik, vuxenlärande, didaktik, lärandeprocess, lärande, inlärningsteori. Vi har också 
gjort sökningar i Libris och begränsat materialet till att bara gälla avhandlingar och då 
har sökorden varit: vuxenutbildning, folkbildning, pensionärer och studiecirklar. 
Vi har även sökt på internet via sökmotorer, på samma sökord som för bibliotekskata-
loger för att få mer material och tips på fler källor. 
I databaserna Nordiskt BDI index och Academic Serach Elite, har vi använt sökorden: 
internet, användarundervisning, pensionärer, userstudie and internet, old people and 
internet, internet access. 
 
                                                 
12 Merriam, 1994, s. 126. 
13 Börlin m.fl, 1990 samt Schinkler & Vikström, 2002. 
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2.2.6 Källkritik 
 
I kapitlet om tidigare forskning beskrivs Kirsty Williamson och Dale Gietzelts forsk-
ning. Vi vill i dessa båda fall framföra källkritiska aspekter. Williamsons undersökning 
”Breaking Down the Barriers to Public Internet Access” publicerades 1996 och därför 
kan resultatet vara missvisande, eftersom innehav och användning av datorer och inter-
net inte var lika förekommande då som det är idag. Artikeln är ändå intressant eftersom 
den belyser frågor som vi har undersökt. I avseende på Dale Gietzelt undersökning 
”Computer and Internet use among a group of Sydney seniors: a pilot study” (2001), vill 
vi påpeka att vi dessvärre inte fick tag i originalkällan. Det webbaserade dokumentet 
som vi hade en länk till hade tagits bort. Då vi ansåg att artikeln var viktig för vår upp-
sats, beslutade vi oss för att använda två sekundärkällor som underlag för vår redovis-
ning. 
 
2.3 Analysmetod 
 
Det empiriska materialet analyserades under utvärderingsmötena efter varje lektion. Vid 
dessa tillfällen diskuterade vi observationerna och respondenternas utvärderingssvar. 
När kursen var slut renskrev vi observationsanteckningarna och gjorde en sammanställ-
ning av enkätsvaren och utvärderingssvaren. Vi hade även en genomgång av insamlat 
material som omfattade respondenternas svar på studieuppgifter och hemuppgifter. När 
allt material var sammanställt, närläste vi detta för att finna teman och kategorier. Några 
av dessa kategorier var: lärande; barriärer; attityder; åsikter om kursen m.m. Vid nästa 
steg i analysen kopplades det insamlade materialet till de teorier som vi valt att använda. 
I detta fall har vi tittat på likheter och avvikelser, men vi har även använt teorier för att 
fördjupa och förklara fenomen som vi sett. Till sist har vi dragit vissa slutsatser som vi 
presenterar i diskussionsavsnittet. Nedan följer en genomgång av innehållet i analys-
kapitlen. 
 
Innan vi beskriver innehållet i analyskapitlen vill vi ge en förklaring till hur analysdelar-
na hänger ihop. Vi analyserade användarundervisningen först, för den var ramen för un-
dersökningen. Därefter plockade vi ut respondenternas problem med tekniken för att ta 
det negativa först. För att sedan kunna koppla deras problem med tekniken till deras in-
lärning och studiesituation, samt till deras vilja att lära sig och deras positiva attityd att 
övervinna svårigheterna med tekniken. Som avslutning undersökte vi om respondenter-
nas attityder förändrades efter vår användarundervisning. 
 
Analys för vår användarundervisning 
När vi analyserade användarundervisningen, granskade vi först respondenternas åsikter 
om den. Därefter gjorde vi en jämförelse av vår användarundervisning, mot vad vuxen-
pedagogiken och studiecirkelmetodiken säger om undervisning. 
 
Analys av problem/barriärer 
Då vi analyserade respondenternas barriärer och problem, relaterade vi dem till Buck-
lands och Rubins teorier om barriärer. 
 
Analys av lärande  
När vi analyserade respondenternas lärande, tittade vi först på vad respondenterna hade 
noterat att de ville lära sig. Därefter granskade vi hur de beskrev sitt eget lärande, och 
sedan sammanställde vi våra observationsanteckningar. Utifrån dem beskrev vi hur vi 
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hade uppfattat respondenternas agerande i undervisningssituationen. Vi gjorde en tolk-
ning av respondenternas inlärning med utgångspunkt från Marton m.fl. teorier om yt- 
och djupinriktning, i avseende på studieinriktning, kunskapsorganisation och upp-
giftsinriktning. Samtidigt tolkade vi även hur medvetna respondenterna hade varit om 
sina inlärningsstilar och inlärningsstrategier. 
I analysen av lärandet har vi också valt att ta med observerade egenskaper och faktorer 
som underlättar inlärning. Dessa egenskaper och faktorer sammanförde vi med Borg-
ström m.fl. teori om varför man lär sig i studiecirkel och med Tornbergs presenterade 
teorier om inlärningsstrategier. Vi jämförde Larsson, Marton m.fl. och Borgström m.fl. 
lärandeteorier, med de tecken på lärande som vi hade observerat hos respondenterna. 
Vidare i analysen jämförde vi respondenternas utsagor om vad kursen hade gett dem, 
med Borgström m.fl. teori om vad cirkeldeltagandet gav deltagarna. Avslutningsvis 
sammanställde vi respondenterna egna utsagor om vad de hade lärt sig under kursen. 
 
Analys av attityder till internet och drivkrafter för anskaffande av internet 
När vi analyserade respondenternas attityder och drivkrafter för att skaffa internet, gjor-
de vi först en sammanställning av deras skriftliga utsagor gällande attityder och sam-
manförde dem med de observerade attityderna vi noterat. Därefter gjorde vi en jäm-
förelse av respondenternas attityder före och efter kursen för att se om dessa hade för-
ändrats. 
Vi jämförde även respondenternas drivkrafter med IT-kommissionens fyra beskrivna 
drivkrafter som äldre har för att skaffa sig internet. Dessa är: livsstilsmotivet, nytto-
motivet, underhållningsmotivet och det sociala motivet. Som ett sista moment gjorde vi 
en jämförelse av våra respondenters attityder, mot vad litteraturen gör gällande om ge-
nerella attityder hos äldre. 
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3 Pensionärer som grupp samt deras internetanvänd-
ning, attityder och drivkrafter 
 
3.1 Pensionärer som grupp 
 
I de kommande två kapitlen ger vi en bakgrund till de äldres situation i samhället. Vi 
börjar med att ge en statistisk bild som visar att de äldre i Sverige är en växande grupp. 
Därefter beskriver vi vilka åldersrelaterade fysiska förändringar de har enligt statistik 
och hur det kan upplevas att bli folkpensionär. 
 
3.1.1 Sveriges befolkning blir äldre 
 
Den 31 december 2002 fanns i Sverige 1,61 miljoner 0-14-åringar (18,0 %), 5,79 miljo-
ner 15-64-åringar (64,8 %) och 1,53 miljoner ålderspensionärer (17,2 %).14 Enligt Sta-
tistiska centralbyråns befolkningsprognos för åren 2001-2050, tros befolkningen öka 
med en dryg miljon. Den spår att barnens antal ökar med 3.000 individer och de i ar-
betsför ålder med 164.000. Dessa två grupper har dock minskat procentuellt till 16 re-
spektive 60 procent av hela befolkningen. Den stora tendensen är att de i icke arbetsför 
ålder, kommer att öka med 880.000 individer dvs. motsvara 24 procent av hela befolk-
ningen. Om befolkningsutvecklingen i dag håller i sig, kommer var fjärde svensk att 
vara ålderspensionär om 30 år, varav åtta procent av befolkningen kommer att vara över  
80 år.15 
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Källa: Statistiska centralbyrån, Folkmängdsprognos 2002-2050. 16 

                                                 
14 Statistiska centralbyrån, 2003b. 
15 Statistiska centralbyrån, 2003a. 
16 Ibid. 

 11



 

3.1.2 Att bli äldre 
 
Att bli ålderspensionär betyder inte att man automatiskt blir ”gammal” och sjuk. Folk-
hälsoinstitutet säger att man kan dela upp de äldre i fyra grupper: 1. En stor relativt frisk 
grupp; 2. De med lättare åldersbetingade funktionsnedsättningar som nedsatt syn, sämre 
hörsel och nedsatt rörelseförmåga; 3. Äldre som är över 80 år och som behöver mycket 
stöd och omvårdnad pga. hög sjukdomsfrekvens och funktionsnedsättningar samt 
4. Funktionshindrade som blivit äldre.17 
I boken ”Liv till åren” utgiven av Svenska Kommunförbundets äldreberedning, nämns 
att i Statistiska centralbyråns ”Välfärd och ojämlikhet i 20-årsperspektiv 1975-1995”, 
var det betydligt färre, ungefär fem procent i åldersgruppen 65-74 år, som 1995 ansåg 
att deras hälsotillstånd var dålig i jämförelse med 1975. Detta stöds också av utveck-
lingen på mer specifika områden som t.ex. tandhälsa och rörelseförmåga.18 Även om 
många äldre fortsätter att vara friska långt upp i åren, är dock åldersgruppen överrepre-
senterad bland de med funktionsnedsättningar. Av alla synskadade är 80 procent över 
65 år och hälften av de blinda och hörselskadade samt tre fjärdedelar av de rörelsehind-
rade.19 Ungefär en fjärdedel av alla som är över 80 år kan ha drabbats av en hjärninfarkt 
eller blödning som kan påverka kognitionsförmågan. I 70-årsåldern drabbas ca en pro-
cent av demens och av alla som är över 90 år beräknar man att 40-50 procent har någon 
form av demenssjukdom.20 
 
När människor förlorar en del av sin vardagsverklighet vid pensioneringen behöver de 
finna en ny. Det finns inga färdiga mönster att gå efter och uttrycket ”så här har man 
alltid gjort” existerar inte. De får försöka finna nya aktiviteter de inte tidigare provat på. 
På så sätt finner de nya oprövade möjligheter och kan skapa en ny meningsfull vardags-
verklighet. De skapar en ny kultur på sina egna villkor, en pensionärskultur.21 Föränd-
ringar i livet bör komma från de äldre själva och inte komma som direktiv från myndig-
heter etc. som säger hur de äldre ska leva och agera. De äldre vill via välfärdsstaten kun-
na reda sig själva utan att behöva ”gå till fattigvården” för sin överlevnad. Samhället bör 
se till att de behåller sin trygghet och frihet så långt det går, för det ökar deras livslust.22 
I framtiden kommer en ny stor samhällsgrupp att växa fram. Med alla nya behov som de 
äldre kommer att efterfråga, kommer en mängd nya livsstilar att uppstå, skapade och an-
passade av de äldre själv. 
 
3.2 Äldres kognitiva förmåga 
 
I detta kapitel sammanfattar vi vad två forskare skriver om äldre människors kognitiva 
förmågor i deras åldrandeprocesser. 
 
I boken ”Vårt minne” från 1982, har den amerikanska minnesforskaren professor Elisa-
beth Loftus sammanställt forskning om äldre och deras minnesfunktioner.23 Loftus hän-
visar till Donald Hebb24, som hävdar att en människa inte förlorar hjärnceller med åren, 
                                                 
17 Lundman & Vessman, 1997, s. 95-96. 
18 Liv till åren, 1998, s. 9. 
19 Lundman & Vessman, 1997, s. 29-31. 
20 Johansson, 2001, s. 77-78. 
21 Ronström, 1998, s. 19-20. 
22 Eriksson, 1994, s. 120-121. 
23 Loftus, 1982, s.115-131. 
24 Enligt författaren är han en av de mest inflytelserika moderna psykologerna på inlärnings- och percep-
tionsområdet. Boken utgavs första gången 1980. 
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trots att hjärnan redan före 30-årsåldern börjar bli lättare. Det finns inga vetenskapliga 
belägg för detta påstår Hebb, så varför tro på något som inte är bevisat. Han påstår även 
att intellektuella aktiviteter borde bli bättre av individens erfarenheter, dock kan det bli 
en försämring på vissa kognitiva förmågor när en person åldras. Loftus säger att de 
främsta experterna nu är överens om att prestationen kan försvagas med åren i vissa 
minnessituationer, men att andra kognitiva färdigheter är helt intakta när man åldras. 
När man undersökte olika åldrar var det åldersgruppens ”medelprestationer” som jäm-
fördes. Det fanns dock stora individuella variationer i resultaten. Några individer visade 
försämringar när de blev äldre, andra hade inga förändringar alls. 
I olika forskningar har man undersökt minnets trestegsmodell: sensoriskt minne, kort-
tidsminne och långtidsminne25. För det sensoriska minnet klarade äldre uppgifterna lika 
bra som de yngre. Men om man kombinerade fler informationskällor samtidigt och de 
skulle urskilja vad de hört eller sett, fick de äldre sämre resultat (s.k. delad uppmärk-
samhet). En av teorierna om detta är att de äldre bearbetar information ytligare än yngre 
och det kan resultera i sämre minnesbehållning. 
När det gäller korttidsminnet har flera forskare kommit fram till att det minnet inte på-
verkas av åldrande. De äldre fick dock sämre resultat när uppgifterna krävde delad upp-
märksamhet. När man testar långtidsminnet använder man ofta listinlärning, dvs. per-
sonerna ska minnas saker på en lista och räkna upp det efteråt. De äldre minns de sista 
punkterna på listan lika bra som alla andra. Däremot fick de sämre resultat när de skulle 
komma ihåg saker från början eller mitten av listan. Med hjälp av minnesledtrådar, som 
ska göra det lättare att komma ihåg saker, förbättrades de äldres resultat avsevärt. 
Man säger att äldre kommer ihåg saker från det förflutna, men minnet från t.ex. den 
första skoldagen är inte 50 år gammalt, utan är från den senaste gången man plockade 
fram det. 
En viss avtrubbning av minnen kan man urskilja med stigande ålder. Äldre har problem 
med långtidsminnet, dvs. när det gäller lagring och återhämtning av ny information. 
Äldre personer får markanta förbättringar om de får instruktioner som hjälper dem att 
lagra information effektivare eller ledtrådar för att återhämta information. Om man t.ex. 
säger att en sak på en lista var en frukt, då kommer de lättare ihåg vad som efterfråga-
des. Loftus säger att forskare ofta använder tvärsnittsmetoden, dvs. man undersöker oli-
ka åldersgrupper vid ett tillfälle. Vid dessa tillfällen får de äldre ett sämre resultat. När 
man däremot undersöker med longitudinella metoder, dvs. följer individer under en lång 
tid, får man andra resultat. Då ser man att äldre individer inte får nämnvärda förändring-
ar i intellektuell prestation med stigande ålder. Skillnaderna med metoderna brukar för-
klaras med kohorteffekten. Det innebär att människor från en speciell årskull har samma 
biokulturella bakgrund, t.ex. sämre eller bättre livsmiljö och skolgång. Det är detta som 
ger skillnaderna i resultaten.26 
 
I artikeln ”Minne och tankeförmåga” från 2001 av professor i geropsykologi Boo Jo-
hansson, sägs samma sak som i föregående bok, att tvärsnittsundersökningar ger en 
sämre bild av äldres minnes- och tankeförmåga. Åldrandet i sig är inte en faktor som ger 
sämre minnes- och tankeförmåga, utan formas och påverkas av den miljö personen väx-

                                                 
25 Sensoriskt minne är ”ett lagringsutrymme med mycket kort varaktighet”. Korttidsminne är ett aktivt 
arbetsminne, där information som man just bearbetar eller alldeles nyss har bearbetat. Långtidsminnet 
består av tre delar: episodiskt minne, det som personen själv upplevt i tid och rum; semantiskt minne, 
generell kunskap om världen i stort, som huvudstäder, årtal etc.; samt perceptuellt minne, dvs. identifie-
ring av objekt i omgivningen och av ord i språkliga uttryck och är i betydelse för all perceptuell inlärning. 
För mer ingående läsning se Nationalencyklopedin, uppslagsord: ”minne”. 
26 Loftus, 1982, s. 115-131. 
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er upp, lever och verkar i och vilket hälsotillstånd personen har. Johansson säger att 
merparten av forskning om minne, tankeförmåga och åldrande har gjorts bland yngre-
äldre, upp till 80 år. Numera pågår även intensiv forskning även på de allra äldsta, de 
över 90 år. 
Johansson berättar att äldres kognitiva förmågor testas med standardiserade tester. Ar-
tikeln beskriver resultaten i psykisk snabbhet, logisk problemlösningsförmåga och krea-
tivitet, samt med spatiala27 och verbala förmågor. 
Äldre personer fungerar långsammare och detta har inte med att motoriken blir lång-
sammare, utan att de äldre behöver mer tid på sig för de centrala tanke- och beslutspro-
cesserna. Förlångsamningen av den psykiska snabbheten påverkar därför prestations-
förmågan vid uppgifter där tidsfaktorn är avgörande. Svårigheter med problemlösning, 
logik och kreativitet, kan man inte finna förrän efter 70-årsåldern. Här spelar även indi-
viduella skillnader stor roll. Vissa förändras inte alls medan andra får försämringar i 
samband med hög ålder. 
När det gäller kognitiv flexibilitet, har inga påtagliga åldersförsämringar iakttagits. Inte 
heller när det gäller kreativ förmåga kan man se några skillnader när man blir äldre. Den 
spatiala förmågan försämras däremot med åldern. Även om man tar bort tidsfaktorn, den 
tid som uppgifter ska lösas på, ser man att de mycket gamla har svårast med mer kom-
plexa uppgifter. 
Den verbala förmågan, att använda ordförståelse och synonymer, förändras inte med 
åldern. Dock ser man en skillnad vid hög ålder för ordproduktionshastighet, dvs. hur 
snabbt man kan hitta ord och benämningar för vissa kategorier eller ord som börjar på 
en viss bokstavskombination. 
Johansson säger att korttidsminnet påverkas minimalt av åldern. När det gäller lång-
tidsminnet ser man däremot fler förändringar. Han delar upp långtidsminnet i det epi-
sodiska, semantiska och procedurminnet. Vid stigande ålder försämras en del av det 
episodiska minnet som kallas för prospektiva minnet. Det är att komma ihåg vad man 
ska säga och göra vid ett senare tillfälle, t.ex. att ta medicin eller ringa någon. Det se-
mantiska minnet, som här kallas för en individs allmänbildning, påverkas inte av ålder. 
Procedurminnet, som är att lära in aktiviteter som baseras på motorisk aktivitet, som att 
cykla t.ex. förändras inte heller, om inte en hjärnskada, en demenssjukdom påverkar 
minnesfunktionen. 
Andra faktorer som kan påverka minnet är ohälsa, bristtillstånd och sjukdomar. Med 
ökande ålder blir dessa tillstånd mer vanliga. Ett dåligt hälsotillstånd ger ett ökat intag 
av mediciner. Vissa läkemedel kan påverka personens minne och kognitiva förmåga i 
negativ riktning.28 
 
Sammanfattar man texterna kan man konstatera att ålderdom inte automatiskt betyder 
att man tappar minnet och bli glömsk, eller att man inte kan lära sig nya färdigheter. 
Med intellektuell stimulans och viss minnesträning och med lite vidare tidsmarginaler, 
att saker ska få ta lite längre tid att utföra, kan man behålla sitt minne och inlärnings-
förmåga vid gott liv. Tyvärr kan sjukdom och hjärnskador påskynda minnesförfall. 
 
3.3 Pensionärers internetanvändning 
 
I detta kapitel ger vi en bild av folkpensionärers tillgång och användning av internet. Vi 
visar först deras datorinnehav, som är en förutsättning för att kunna använda internet 
                                                 
27 Nationalencyklopedin beskriver ”spatial förmåga” på följande sätt: ”förmåga att lösa uppgifter som av-
ser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra”. 
28 Johansson, 2001, s. 66-72, 76. 
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hemma. Därefter visar vi i vilken utsträckning de har tillgång till internet och vad de an-
vänder det till. För att visa att folkpensionärerna har kommit efter när det gäller att skaf-
fa den nya informationstekniken, jämför vi dem med yngre åldersgrupper. Vi använder i 
jämförelsen tre åldersgrupper: barn (9-14 år), de i arbetsför ålder (15-64 år) och ålders-
pensionärer (65-79 år). 
 
I en rapport från Economist Intelligence Unit, publicerad den 1 april 2003, ligger nu 
Sverige i topp i världen när det gäller internetanvändning. I den förra mätningen 2002 
låg Sverige på fjärde plats efter USA, Nederländerna och Storbritannien. Enligt rapport-
en är svenskarna de mest aktiva användarna av statlig service på nätet och ägnar sig 
flitigt åt internethandel. De köper allt från el och böcker till bilar via nätet. Internet an-
vänds mycket i de dagliga rutinerna och svenskarna betalar gärna med kontokort över 
nätet, till skillnad från bl.a. sydeuropéerna som vill ha en faktura hemskickad. Rapport-
en säger även att Sverige är ett av de länderna i världen som har de lägsta kostnaderna 
för bredband, samtidigt som man har flest användare.29 Rapporten redovisar inte statistik 
över fördelning av internetanvändare, utan får ses mer som en jämförelse mellan olika 
länders användning och tillgång av internet för befolkningen i helhet. 
 
3.3.1 Tillgång och användning av datorer 
 
I det första diagrammet har vi sammanställt uppgifter som vi fått från NORDICOM-
Sverige. Den visar tillgång av persondatorer i hemmet under åtta år. Procentuellt ökar 
de äldre snabbt sitt innehav, men de ligger fortfarande långt efter de andra ålders-
grupperna. 
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Källa: Facht, NORDICOM-Sverige. 30 

 
Av dem mellan 65 och 79 år som har tillgång till en dator år 2002, använder 66 procent 
internet; 34 procent använder den till hemkontoret, dvs. skriver brev och gör bokföring; 
20 procent spelar spel; 6 procent använder datorn till förvärvsarbete; 2 procent använder 
den till utbildning/skolarbete eller att ladda ner program. Ingen har uppgett att de använ-
der datorn för musik eller film. En intressant kategori är ”annat”, det har 17 procent 
uppgett. Tyvärr kan inte NORDICOM-Sverige säga vad detta ”annat” står för. En spe-
kulation från vår sida är att släktforskning kan ingå under denna rubrik och även för-
eningsrelaterad användning. 
                                                 
29 The Economist Intelligence Unit, 2003, s. 2-10. 
30 Facht, NORDICOM-Sverige, e-post 2003-04-25. 
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3.3.2 Tillgång och användning av internet 
 
I de kommande två diagrammen visar vi NORDICOM-Sveriges årsstatistik över till-
gång och användning av internet för hela befolkningen. Detta för att åskådliggöra folk-
pensionärernas situation i förhållande till yngre åldersgrupper. Diagrammet om tillgång 
till internet avser tillgången i hemmet. Tillgången i skola eller arbete är inte medräknad, 
varför siffrorna för de yngre troligtvis är högre. Det andra diagrammet visar den totala 
användningen under en dag. 

 

Tillgång till Internet i hemmet i befolkningen 9-79 år
1995-2002 (procent)

4 7
19

41

61 66 70
81

4 10

36
52

60
69 75

0 0 2 4
11 13 16

2520

0

20

40

60

80

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

9-14 15-64 65-79

 
Källa: NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001.31 

* Facht, NORDICOM-Sverige.32 
 

Användare av Internet 9-79 år en genomsnittlig dag
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Källa: NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001.33 

* Facht, NORDICOM-Sverige.34 
 
Vi har även jämfört NORDICOM-Sveriges siffror över äldres innehav och användning 
av internet, med andra medie- och analysbolag.35 Statistiken är svår att jämföra då de 
använder olika mätmetoder. Några räknar med att man bara är användare om man är 
                                                 
31 NORDICOM-Sveriges Internetbarometer 2001, 2002, s. 23. 
32 Facht, NORDICOM-Sverige, e-post 2003-04-25. 
33 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 2001, 2002, s. 108. 
34 Facht, NORDICOM-Sverige, e-post 2003-04-25. 
35 Engwall, AC Nielsen/NetRatings, telefonsamtal och e-post 2002-05; Demoskop, Internetanvändning 
september 2000, 2002; Jupiter MMXI, Den surfande befolkningen, 2002; Statistiska centralbyrån, 2003c, 
Privatpersoners användning av datorer och Internet. Statistik om informationssamhället 28 januari 2003, 
s. 36; World Internet Institute, Svenskarna och Internet 2002, 2003, s. 28. 
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uppkopplad ofta, medan andra räknar med att man är användare om man är uppkopplad 
minst fem minuter någon gång under en speciell tidsrymd. Några räknar ålder på t.ex. 
intervallet 65-74 år och andra, alla över 65 år. 
Dessa rapporter säger att mellan fyra och tolv procent av de äldre är aktiva eller regel-
bundna internetanvändare. De som har tillgång till internet varierar mellan åtta och 
tjugo procent av hela åldersgruppen. Detta visar att tillgång till internet, inte automatiskt 
gör att man använder sig av det. 
 
Alla rapporter bekräftar att en stor majoritet av folkpensionärerna i Sverige inte har eller 
använder sig av internet. De ligger således långt efter Sveriges yngre befolkning i det 
hänseendet. Även om de äldres användningsprocenttal ökar långsamt, dröjer det länge 
innan de hinner i kapp den övriga befolkningen. 
Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik visar att de kommande fem åren kommer 
ca 480.000 personer att bli ålderspensionärer.36 Ökningen av de äldre som internetan-
vändare i statistiken, kan säkert härledas mycket till att de nya folkpensionärerna troligt-
vis har hunnit bekanta sig med datorer och internet i sitt yrkesliv. De tar med sig de in-
ternetvanorna till sitt nya pensionärsliv. 
 
3.3.3 Användningsområden för internet hos äldre 
 
I detta kapitel visar vi vad ålderspensionärer använder internet till. Vi använder oss av 
statistik som World Internet Institute och NORDICOM-Sverige presenterar för år 2002, 
samt resultat av en undersökning som företaget Symantec gjort. Uppgifterna baserar sig 
på användarna av internet, ej på hela åldersgruppen. 
 
Rapporten ”Svenskarna och Internet 2002” från World Internet Institute rangordnar 
vilka internetaktiviteter som personer över 65 använder. Populärast är att ”Läsa tidning” 
följt av ”Ta del av riksnyheter”. Därefter följer kategorierna ”Hobby och special intres-
sen”, ”Surfa runt i största allmänhet”, ”Utföra bankärenden” och ”Resa och info om 
resor”.37 Uppgifterna får läsas med försiktighet, då endast fyra till fem procent av under-
sökningens 479 personer är över 65 år. Detta motsvarar mellan 19-24 personer. Alterna-
tivet e-post fanns inte med som svarsalternativ. 
 
I nästa diagram visar vi tre åldersgruppers internetanvändning. Vi har hämtat uppgifter-
na från NORDICOM-Sveriges statistik för användningsområde av internet i hemmet 
2002. Observera att det inte berör den totala användningen, dvs. den som även sker i 
skolan eller på arbetet. 

                                                 
36 Statistiska centralbyrån, 2003b. 
37 World Internet Institute, 2003, s. 35. 
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Antalet svarspersoner för grupperna 9-14 och 64-79 år, är färre än 100 och uppgifterna bör där-
för tolkas med försiktighet. I diagrammet har vi uteslutit användningsområdena ”Lyssnat på 
radio”, ”Följt något TV-program”, ”Tittat på film” och ”Lyssnat på musik”, då svarsprocenten är 
mellan 0-3 procent för alla grupper. 
RDICOM:s statistik visar att det vanligaste användningsområdet för de äldre är att 
ända e-post. Därefter följer ”Uträttat ärenden”, ”Läst dagstidning eller tidskrift”, 

ökt annan information” och ”Annat”. Diagrammet visar att de äldres användning är 
ndre nöjesbetonad än de yngres. 

taföretaget Symantec publicerade i april 2003 rapporten ”Seniorer surfar säkert!”. De 
 tillsammans med seniorsurf-föreningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark ut-
t en enkät över hur äldre använder internet. 1193 personer har svarat på enkäten, var-
879 var från Sverige. Begreppet seniorsurfare avser personer över 55 år. 95 procent 

pger att de skickar e-post, 93 procent hämtar/söker information, 75 procent använder 
ktjänster, 73 procent läser nyheter och 27 procent handlar på nätet. De mer nöjesbe-
ade aktiviteterna som spel, diskussionsforum, egna hemsidor och chatt angav mellan 

-19 procent av seniorsurfarna.39 

m sammanfattning kan sägas att e-post dominerar användning hos äldre. De använder 
n internet till att söka och hämta information, ta del av nyheter och uträtta ärenden, 
 bankärenden. De mer nöjesbetonade aktiviteterna ägnar de mindre tid åt. När vi 

kar uppgifterna bör svarsalternativ som: söka fakta om resor samt hobby och special-
ressen, räknas till det mer nöjesbetonade. Att hämta/söka information är svår att 
ka, då det inte står vilken sorts information de letar efter. 
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acht, NORDICOM-Sverige, e-post 2003-04-25. 
ymantec, 2003a och 2003b. 



 

 
3.4 Attityd till ny teknik och internet 
 
I detta kapitel redovisar vi folkpensionärers attityder till ny teknik och internet. Vi har 
använt oss av källor som refererar speciellt äldres attityder och inte enbart hela befolk-
ningens. 
 
I Handikappsinstitutets bok ”IT för funktionshindrade och äldre” sägs det att det är en 
myt att äldre människor har en negativ inställning till ny teknik. För de äldre symbolise-
rar den nya tekniken utveckling och framsteg. Under deras liv har teknikens landvin-
ningar underlättat deras dagliga liv både hemma och i arbetslivet. Äldre personer har 
ofta en positiv attityd till ny teknik när de har sett nyttan med den. Men ju äldre en per-
son blir desto mindre intresserad av nymodigheter blir de. Även åldersrelaterade föränd-
ringar som sämre syn, hörsel och kognitiv förmåga försvårar deras möjlighet att använ-
da t.ex. IT. Faktorer som påverkar intresset för tekniken är således vilken nytta de har av 
den samt tillgång och kompetens, vilken är bestämd av utbildning, yrkeserfarenhet, eko-
nomi, kön etc.40 
 
IT-kommissionens rapport, ”IT och äldre” hävdar att yngre pensionärer i 60-70-årsål-
dern inte tänker dra sig tillbaka från sitt tidigare aktiva liv. IT ses som en möjlighet att 
bibehålla och utvidga sin bekantskapskrets. Som i förra stycket säger även denna rap-
port att äldre är de mest erfarna teknikanvändarna och att de hyser tilltro till teknik som 
de har nytta av. Dock beskriver de äldre sig själva som mindre fascinerade inför nymo-
digheter än tidigare i livet. Att avstå från tekniken kan upplevas som en frihet man kan 
ha tack vare sin höga ålder. Rapporten säger att det är de riktigt gamla, de över 80 år, 
som tycker att de är för gamla för att lära sig något nytt.41 
 
I World Internet Institutes rapport ”Svenskarna och Internet 2002” kan man utläsa pen-
sionärers attityd till internet. När institutet ställde frågan: ”... du har säkert hört och läst 
hur det överallt talas om att surfa på nätet, använda e-post och den nya informations-
tekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle?” 90 procent av de 
över 65 år har svarat ”Nej eller lite”, nio procent har svarat ”Till viss del” och endast en 
procent har svarat ”Ja, till stor del eller helt och fullt”. De äldres siffror avviker här 
enormt från alla de andra undersökta åldersgrupperna. På påståendet: ”Man känner att 
man inte hänger med när man hör talas om Internet”, har 60 procent av de äldre svarat 
att de instämmer. Här ligger de äldsta i topp igen. De yngsta, 18-25 år, påstår det till nio 
procent och procenttalet ökar ju äldre svarspersonerna blir.42 
När institutet lägger fram en del påstående om internet, får de reda på att de över 65 år 
är minst nöjda med internet i stort, 56 procent är nöjda, mot 78 procent av 18-25-åring-
arna. Endast 36 procent av de äldre instämmer att det är lätt att hitta information på nät-
et. De litar inte heller på informationen som finns på internet, de är mest skeptiska. På 
frågan om hur stor del av det som finns på internet de litar på, har 61 procent svarat 
”Mindre än hälften”, 26 procent litar på hälften och endast 13 procent litar på det som 
finns på internet. Vidare tycker 48 procent att internet inte har något betydelsefullt att 
erbjuda dem och 66 procent påstår att internet måste bli enklare om det ska slå igenom. 
De äldsta har också mest problem med tekniken. 38 procent stöter ofta på tekniska pro-
blem med att surfa på nätet och var fjärde tyckte det var en massa problem när de skulle 
                                                 
40 Lundman & Vessman 1997, s. 95. 
41 IT och äldre, 2002, s.17. 
42 Svenskarna och Internet 2002, 2003, s. 34. 
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koppla in internet första gången. När det gäller hastigheten i uppkoppling hemma är en-
dast 17 procent nöjda, mot hälften av de yngsta i undersökningen. På påståendet ”Att 
surfa är att vänta och vänta” instämmer 39 procent på det, i jämförelse med 28 procent 
18-25-åringar och 47 procent 36-45-åringar.43 
 
3.5 Drivkrafter för att skaffa och använda informationsteknik 
 
I detta kapitel visar vi på olika drivkrafter som får äldre att skaffa sig internet. Vi an-
vänder oss av tre rapporter/avhandlingar som handlar enbart om äldre personer. 
 
I IT-kommissionens rapporter ”IT och äldre” och ”Vem använder Internet och till 
vad?”, nämns vilka faktorer som påverkar anskaffningen av IT. De stora drivkrafterna är 
dels, att man har tillgång till det i sitt arbete och dels, att man har hemmavarande barn i 
hushållet. De äldre saknar dessa faktorer då de lämnat sitt yrkesverksamma liv och deras 
barn flyttat hemifrån långt innan datorer och internet blev var mans egendom i hem-
men.44 
Rapporterna nämner även andra drivkrafter som finns för att använda IT. Dessa är: livs-
stilsmotivet - ”IT möjliggör nya livsmönster”; nyttomotivet - ”IT sparar tid och pengar”; 
underhållningsmotivet - ”är kul” och slutligen det sociala motivet - ”IT underlättar kon-
takter”.45 
 
IT-kommissionen säger att den största betydelsen för att skaffa ny teknik är när den ger 
nya lösningar för människans livssituation. Kommissionen benämner detta motiv för 
livsstilsmotivet. Detta omfattar problematiken för att kunna kombinera arbete, boende 
och familjeliv. IT kan möjliggöra att man kan bo var man vill och arbeta någon annan-
stans, dvs. kunna distansarbeta. IT kan även ge en större flexibilitet att kombinera arbete 
och familjeliv. Som funktionshindrad kan man förenkla sina vardagsbestyr både hemma 
och på jobbet med hjälp av IT. Kommissionen menar att för de äldre saknar livsstilsmo-
tivet betydelse då de har sitt aktiva liv med arbete/boende/familj bakom sig. Frågan kan 
dock aktualiseras ifall de äldre vill dela sitt boende på två olika platser eller t.o.m. i 
olika länder. Med ett högre vårdbehov ökar detta motiv i betydelse, då de äldre kan bo 
kvar i hemmet och ändå kan ta del av samhällslivet.46 
Vi anser att beteckningen livsstilsmotivet kan vara missvisande då även äldre människor 
fortfarande kan ha en familj, kanske vill kombinera olika bostadsorter eller fortsätter 
arbeta i olika former efter sin pensionering. IT-kommissionen betonar nog den aktiva 
tiden då människor har hemmavarande barn och önskar kunna kombinera arbete och 
bostadsort på bästa vis. 
 
Nyttomotivet är att kunna söka och finna information, ta del av nyheter, beställa varor 
och tjänster eller utföra bankärenden via IT, oftast både snabbare och billigare än med 
konventionella metoder. Detta är ofta drivkraften på en arbetsplats för att få ekonomiska 
fördelar. Hemma är inte den drivkraften lika påtalig eftersom man inte kan se påtagliga 
nyttovinster med det. Tillika saknas även tillgång på snabb och bra support hemma som 
man har på en arbetsplats.47 

                                                 
43 World Internet Institute, 2003, s. 27. 
44 IT och äldre, 2002, s. 34-35 & Vem använder Internet och till vad?, 2002, s. 11. 
45 IT och äldre, 2002, s. 36-38 & Vem använder Internet och till vad?, 2002, s. 39. 
46 IT och äldre, 2002, s. 36. 
47 Ibid, s. 36-37. 
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I antologin ”Pigga pensionärer och populärkultur” nämns detta motiv som en viktig 
drivkraft för pensionärer. Dagens pensionärer är en mycket aktiv grupp i samhället för 
de reser mycket, aktiverar sig med föreningsliv, håller på med aktiva hobbyer som dans 
etc. När de ska motivera sig att göra olika saker, brukar de poängtera nyttoaspekterna på 
aktiviteten. Att göra saker bara för att det är roligt måste motiveras med att man mår bra 
av det, tjänar pengar på det, att det är samhällsnyttigt etc. Att hålla på med sinnliga och 
estetiska aktiviteter blir mer accepterat bland pensionärerna när de har förklarats i 
aspekter av nytta.48 
 
En viktig drivkraft för att skaffa IT hemma är underhållningsmotivet, dvs. att det är kul. 
Detta motiv drivs fram mycket av barn och ungdomar som bl.a. är skickliga på dator-
spel. Till underhållningsmotivet kan även räknas släktforskning, olika interaktiva spel 
och intresse för sport. Att använda datorn som tidsfördriv kännetecknar mycket de yng-
re, men det kan även finnas en potential bland de äldre eftersom de har mer tid än de yr-
kesverksamma. 
 
En mycket stark drivkraft är det sociala motivet. Det kan innebära att etablera och un-
derhålla kontakter, inte minst för det motsatta könet. Chatt är ett exempel som ungdom-
ar använder i större utsträckning än vuxna. E-post är ett verktyg som underlättar och 
förbilligar kontakter med släkt, vänner, föreningsliv etc. I rapporten nämns en undersök-
ning från 1999, som säger att 82 procent av de äldre internetanvändare hade egna barn 
och barnbarn med internet och e-post. 
Efter pensionering upphör för många de dagliga sociala kontakterna med andra männi-
skor. Det är upp till individen att fortsätta att vårda och underhålla dessa relationer och 
att skaffa sig nya. För flertalet av de äldre är det sociala motivet det viktigaste vid IT-
användning. 49 
 
I doktorsavhandlingen ”Senior Cyborgs” av Sirkku Männikkö-Barbutiu nämns olika 
motiv hos de äldre som skaffar sig datorer. Det överraskande är att äldre har samma 
drivkrafter som ungdomar vid sina socialiseringsprocesser. Vid pensioneringen skapas 
ett emotionellt tomrum att de äldre inte längre bidrar till det gemensammas fortlevnad 
och utveckling. Därtill upphör dagliga sociala kontakter. De måste skapa nya nätverk 
för att höras och synas. De fyller sina almanackor med aktiviteter, föreningsuppdrag och 
annat som stärker den egna identiteten. De yngre pensionärerna vill inte ligga till last i 
samhället och markerar avstånd till de äldsta som de uppfattar som ”svaga och sjuka”. 
Med sina aktiva liv visar de att de uppfyller sina egna och omgivningens förväntningar. 
Att tillägna sig IT skapar en ny plats att höras och synas på samt att visa att man fort-
farande är en aktiv del i samhället. Att ha egna hemsidor är att få bekräftelse på att man 
finns. Dessa symboliska motiv är således viktiga för den egna identiteten, kompetensen 
och deltagandet i offentligheten. 
De äldre använder den nya tekniken även till praktiska motiv, som t.ex. ett extra minne, 
för att hålla reda på adresser, telefonnummer, födelsedagar etc. när minnet börja svika. 
E-post gör att kontakter med släkt, vänner och andra underlättas. Man kan hålla kontakt 
utan att behöva vara uppkopplade samtidigt, som vid telefonsamtal. 
En annan inre drivkraft som Männikkö-Barbutiu nämner är att de äldre kan foga in sig i 
det historiska flödet. De är en förenande länk mellan det förflutna och framtiden för de-
ras barn och barnbarn. De främjar familjens varaktiga fortlevnad över generationsgräns-
erna och då kan de bli mer synliga och stärka familjebanden. Släktforskning passar så-
                                                 
48 Ronström 1998, s. 15-16. 
49 IT och äldre, 2002, s. 37. 
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ledes utmärkt för dator- och internetanvändning. Det underlättar även för att samman-
ställa olika slag av självbiografiskt material, som dagböcker och brev och via nätet kan 
detta material bli tillgängligt för deras släktingar. De äldre lämnar kvar sina spår i cy-
berrymden även efter sin död. På nätet kan de befria sig från sina åldrade kroppar, som i 
vardagslag kan ses som ett hinder. De kan således frigöra sig från sitt sociala arv.50 
 

                                                 
50 Selg, 2002, s. 61-63 och Männikkö-Barbutiu, 2002, kapitel 11-12. 
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4 Tidigare forskning om pensionärer och internet samt 
vuxna och lärande 
 
4.1 Undersökningar i ämnet pensionärer, internet och lärande 
 
I detta kapitel ger vi en forskningsbakgrund till äldre personers lärande av internet. Vi 
presenterar två forskares undersökningar om pensionärers intenetanvändning och deras 
attityder och barriärer i förhållande till datorer och internet. 
 
4.1.1 Kirsty Williamsons forskning 
Som vi tidigare nämnt har det varit svårt att hitta litteratur om hur pensionärer lär sig 
internet och vilka problem och svårigheter de har med tekniken. Efter mycket sökande 
hittade vi till slut en australiensisk samhällsforskare vid namn Kirsty Williamson. Hon 
är verksam vid School of Information Studies i Wagga Wagga och har forskat om äldres 
och funktionshindrades informationsbehov, informationsanvändning samt attityd och 
förståelse av telekommunikation. Hon har skrivit avhandlingen ”Older Adults: Informa-
tion, Communication and Telecommunications”, samt ett antal papers/artiklar. Dessa tar 
upp pensionärers användning av internet och vilka barriärer och svårigheter som finns, 
samt ger förslag på åtgärder som kan göras för att underlätta internetanvändningen för 
denna grupp. Hon riktar sig till dataprogramstillverkare och biblioteksansvariga, som 
hon anser har en viktig roll för introducerandet av ny teknik till eftersatta grupper i sam-
hället. De papers/artiklar som vi har funnit är följande: ”Barriers to public internet 
access” (1996); ”Older people and the Internet” (1997) och ”Breaking Down the Barri-
ers to Public Internet Access” (1997).51 
 
Vi har valt att skriva om ”Breaking Down the Barriers to Public Internet Access”, efter-
som den är den mest innehållsrika av de nämnda artiklarna. Den undersökning som ar-
tikeln beskriver, har sin grund i Williamsons avhandling ”Older Adults: Information, 
Communication and Telecommunications”. Hennes valda metoder för denna undersök-
ning var både enkäter och observationer. Hon delade upp undersökningen i två delun-
dersökningar: en surveyundersökning och en observationsundersökning som skedde på 
bibliotek. Informanterna valdes ut från tre bibliotek och bestod av 120 informanter i 
åldern 50 år och uppåt. Det var en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Survey-
undersökningen bestod av en enkät, i vilken informanterna fick svara på frågor om deras 
känslor och attityder till datorer och internet. I detta fall undersökte Williamson hur 
sociokulturella, fysiska och psykologiska faktorer påverkade deras användning eller 
icke användning av datorer och internet. Till observationsundersökningen valde hon 
sedan ut 60 informanter från surveyundersökningen, för att de skulle få delta i internet-
aktiviteter på tre bibliotek. Williamson kartlade, med hjälp av observatörer som var i 
samma ålder som informanterna, deras problem och svårigheter vid användning av 
datorer och internet. 
Syftet med studien var att Williamson ville få en inblick i de attityder och uppfattningar 
som präglade de 120 äldre biblioteksanvändarnas uppfattningar om datorer och internet. 
Studien påvisar också de äldres svårigheter med att använda internet. Genom studien 
ville hon få svar på följande frågeställningar: 1. Vilka sociokulturella, psykologiska och 
fysiska barriärer kan hindra datoranvändningen för de i åldern 50+? 2. Vem är intresse-
rad av att använda internet? 3. Vilka problem möter människor när de använder inter-

                                                 
51 Williamson, 1997. 
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net? 4. Vad är det i World Wide Web som kan intressera, och hur väl fungerar sök-
motorerna i relation till det? 5. Vad kan folkbibliotek göra för att förbättra tillgänglig-
heten för internet? 
Resultatet i studien var indelad i tre avdelningar: 1. Sociokulturella, psykologiska och 
fysiska barriärer; 2. Tidigare vana/användning av internet; 3. Problem förknippade med 
dator och internetanvändning. 
 
Sociokulturella, psykologiska och fysiska barriärer 
Resultatet visade att 28 procent av informanterna hade dator hemma, av dessa var det 
bara 21 procent som använde datorn. Vidare använde 22 procent av informanterna 
datorer minst en gång i veckan och tre procent hävdade att de använde datorer kontinu-
erligt. Detta faktum pekade på att en fjärdedel av informanterna hade dator- och inter-
netvana. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnors datortillgång i hemmet, det-
samma gällde för etnisk bakgrund. Ålder var däremot en tydlig faktor. De i 50-60-års-
åldern hade dator hemma i större utsträckning än de som var äldre. De med hög utbild-
ning hade oftare dator hemma än de lågutbildade. Enpersonshushåll var mindre benägna 
att ha dator, än hushåll med två eller fler familjemedlemmar. Personer med statlig pen-
sion (de var flest i de äldre åldersgrupperna), var också mindre benägna att ha dator 
hemma. Logiskt visade det sig att personer som hade dator hemma använde datorn mer 
än de som inte hade någon. Gör man en summering kan man säga att datoranvändare 
sannolikt tillhör den yngre gruppen med hög utbildning och god ekonomi. 
 
När det gällde känslor och attityder i förhållande till datorer och internet, visade majori-
teten av informanterna (76 %) obehag och otrivsel för datorer, medan en femtedel var 
positiva. Såg man till datorns roll i människors liv hade 67 procent en negativ attityd 
och 42 procent av informanterna trodde aldrig att de skulle använda datorer. Det var 
bara en fjärdedel som menade att de skulle använda datorer om de var tvungna. 24 pro-
cent av informanterna var positiva och ansåg att datorer var användbara men inte livs-
nödvändiga. Det var bara fyra procent som tyckte att datorn fyllde en viktig funktion i 
deras liv. 
De fysiska barriärerna visade sig omfatta tre informanter med nedsatt rörlighet i armar 
och fingrar, som yttrade sig i darrningar på grund av artrit. Fyra informanter hade hör-
selnedsättning och tio hade synnedsättning. 
 
Tidigare vana/användning av internet 
Av de 60 deltagarna var det 26 procent som aldrig hade använt datorer förut, 65 procent 
hade använt datorer minst en gång och nio procent hade använt datorer mycket. När det 
gällde internetanvändning hade 90 procent aldrig använt internet före observationen. 
Efter att ha använt internet sa 85 procent av deltagarna att de skulle vilja använda inter-
net igen. 
 
Problem förknippade med dator- och internetanvändning 
Ofta kunde informanterna inte fullfölja sina sökningar pga. bristande kunskaper i meny-
funktionerna. De funktioner som användes frekvent var: Back, Home, Search, Stop och 
Print. Störst problem hade informanterna med att använda musen, både när det gällde att 
peka, klicka och skrolla. En femtedel (21 %) av urvalet hade problem med musen, och 
något fler hade problem med att skrolla (24 %). Konceptet av länkar och nedladdning av 
dokument, var också svårt till en början. Informanterna hade även problem med att 
komma ihåg att ställa markören i sökrutan, innan de skulle skriva in sina sökningar. 
Forskarna och informanterna hävdar att många problem, t.ex. med mushantering går att 
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avhjälpa med träning. Eftersom informanterna var ovana vid sökmotorer behövde de 
hjälp med att komma i gång med sökningar. De populäraste ämnena för informations-
sökning var: sport, konst, släktforskning, trädgårdsskötsel och resor. 
 
Informanterna upplevde informationssökningarna som tidskrävande. Sökmotorernas 
olika utseende och funktioner ansågs röriga och svåra att förstå. Många hemsidor hade 
dålig layout med fel färgkombinationer, t.ex. orange text och små bokstäver. Informan-
terna hade problem med att se och läsa, använda knappar och länkar. Det fanns för 
mycket information på skärmen, de visste inte var de skulle titta. De hade även problem 
när de skulle göra sökningar med hjälp av söktermer, ofta användes söktermerna inkon-
sekvent. Informanterna efterlyste förklaringar av data- och internettermer, eftersom de 
hade svårt att förstå terminologin som användes. De ville ha handledning för hur de 
skulle använda internet, antingen i form av online-hjälp eller i form av ett häfte att ha 
bredvid datorn, eftersom internet och sökmotorerna inte gav några ledtrådar om hur de 
skulle göra. 
 
Rekommendationer till ansvariga för folkbibliotek 
Studien visar på många vägar hur internet kan göras mer tillgängligt. Det finns mycket 
som biblioteksansvariga kan göra för att påskynda utvecklingen. Följande rekommenda-
tioner ger Williamson biblioteksansvariga: Var noga med placeringen av datorer. Det 
ska vara bra ljus vid datorerna och stolarna ska vara bekväma och i lagom höjd i för-
hållande till datorskärmarna. Se över hemsidornas färgkombinationer, t.ex. att orange 
text är svår att läsa. Texten ska framträda tydligt mot bakgrunden och bokstäverna får 
inte vara för små. Ta hänsyn till rörelsehindrade genom att tillhandahålla komplement 
till vanlig datormus, t.ex. en trackball52. Den underlättar finmotoriken för dem med 
nedsatt rörlighet i armar och fingrar. Vid varje datorplats bör det finnas ett häfte som 
visar viktiga tangenter och som förklarar förekommande dator- och internettermer, samt 
ger instruktioner och vägledning i hur man söker information på internet. Som avslut-
ning kan sägas att de flesta av informanterna var positiva och begeistrade över internets 
möjligheter. Trots att några informanter motvilligt var med i den andra delen av under-
sökningen, visade det sig att 85 procent av respondenterna kunde tänka sig att använda 
internet igen. Detta visar att uppmuntran och möjligheter att prova på internet är grund-
förutsättningar för att skapa ett intresse för dator och internetanvändning.53 
 
4.1.2 Dale Gietzelts forskning 
 
En annan forskare som har bedrivit forskning om äldre, datorer och internet är Dale 
Gietzelt. Hon är forskare i Information and Library Management vid universitetet i 
Wales. Hon har bl.a. skrivit artikeln ”Computer and Internet use among a group of Syd-
ney seniors: a pilot study” (2001). I denna studie har hon studerat en grupp äldre dator- 
och internetanvändare i Sydney. Syftet med undersökningen var att undersöka vad som 
motiverat informanterna till att börja använda datorer och internet, och vad de hade fått 
ut av sin dator- och internetanvändning.54 
 
Undersökningen gjordes med hjälp av ett frågeformulär bestående av både slutna och 
öppna frågor. Informanterna kom från ett folkbibliotek som arrangerade internetkurser 
och från en dataklubb med medlemmar i åldern 55-79 år. Frågeformuläret delades också 
                                                 
52 En mus som har kulan på ovansidan. Markören styrs genom att man rör kulan på ovansidan. 
53 Williamson, 1997. 
54 Danielsson, 2002, s. 31. 
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ut till de äldre boende i området. Allt som allt bestod urvalet informanter av 13 kvinnor 
och 20 män i åldern 55-79 år, varav de flesta var mellan 70-79 år. Många av informant-
erna var lågutbildade. De flesta hade dator hemma och tre fjärdedelar av informanterna 
använde internet.55 
 
Orsakerna till att informanterna hade skaffat sig dator varierande. Några sa att det var 
familjen som hade uppmuntrat dem till att skaffa sig dator, medan andra hade fått den 
som gåva. Det ansågs viktigt att ”hänga med” och ofta låg ett stort intresse för datorer 
bakom införskaffandet.56 Informanterna använde internet för att skicka e-post, söka 
information och för att göra bankärenden. Några skrev sina memoarer eller bedrev egen 
forskning. De ämnen som intresserade dem mest var: seniorsidor, väder, nyheter, hälsa, 
finanser och resor.57 
 
När det gällde informanternas dator- och internetkunskaper, tyckte mer än hälften av 
dem att de behövde mer träning. De flesta respondenter hade lärt sig använda datorer på 
någon datorkurs. Det som informanterna tyckte var svårt med dator- och internetan-
vändning, var att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen och att lära sig termi-
nologin. De tyckte också det var svårt att lära sig hur man skulle göra för att få tag på 
önskad information och att komma ihåg i vilken ordning momenten skulle göras vid in-
formationssökning. Vidare hur sökord skulle skrivas in och hur man sållar bort skräp 
som finns på internet. Vissa informanter upplevde fysiska barriärer då de hade synned-
sättning som påverkade deras förmåga att använda internet. Informanterna beskrev även 
sina personliga barriärer, såsom dåligt självförtroende, rädsla för att göra fel och att de 
själva tyckte att de lärde sig långsamt. De som inte använde internet uppgav att de var 
ointresserade och hävdade att det var för svårt och för dyrt.58  
 
Informanterna redovisade följande fördelar som internetanvändningen hade gett dem: de 
hade fått ökade kunskaper genom all information de hade tillgång till genom internet, 
och de hade fått utökade och förbättrade möjligheter till kommunikation. Resultatet av 
undersökningen visar att äldre människor har tagit till sig IT av psykosociala och kom-
munikativa orsaker. De äldre vill få utökade kunskaper och hålla igång hjärnan, därför 
menar Gietzelt att IT verkar för människors välbefinnande.59  
 
4.2 Vuxna lär sig använda internet 
 
I detta kapitel redogör vi för Frances Hultgrens och Gunilla Sjödins magisteruppsats, 
som bland annat tar upp hur vuxna lär sig att använda internet och vilka motiv de har för 
att lära sig. 
 
4.2.1 Frances Hultgrens och Gunilla Sjödins forskning 
 
Det har varit svårt att hitta svensk litteratur om hur vuxna gör när de lär sig använda in-
ternet. Vi har dock hittat en magisteruppsats som berör ämnet och det är: ”Internet för 
alla? En studie av vuxnas möjligheter att lära sig Internet” från 1998, skriven av Frances 
Hultgren och Gunilla Sjödin. Syftet med deras studie var att få en ökad förståelse av de 
                                                 
55 Booberg & Värn, 2003, s. 40 och Danielson, 2002, s. 32. 
56 Danielsson, 2002, s. 32. 
57 Booberg & Värn, 2003, s. 40. 
58 Booberg & Värn, 2003, s. 41, Danielson, 2002, s. 32. 
59 Danielson, 2002, s. 32. 
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möjligheter som gäller när vuxna ska lära sig använda internet. De preciserar syftet i 
följande punkter: 1. Hur skapas ett behov av att lära sig internet? 2. Vilka egna motiv 
har den enskilde för att lära sig internet? 3. Hur lär man sig internet? 4. Hur påverkas 
man av det man lär sig?60 
 
Hultgren och Sjödin har intervjuat 18 personer med olika erfarenheter av internet. Dessa 
har delats in i tre grupper: en grupp bestående av vuxna som har genomgått en internet-
kurs; en grupp bestående av vuxna som är obekanta med internet och en grupp bestå-
ende av kursledare som har en god kännedom om internet. Urvalet bestod av fem verk-
samma kursledare och 13 vuxna med olika erfarenheter av internet. Informanterna var i 
åldern 25 år till över 65 år. Informanterna var både hög- och lågutbildade samt kom från 
storstad, mellanstor stad och från glesbygd. De hade ett brett urval för att få en så stor 
spridning som möjligt.61 
Resultatet visade att det är samhället, fackföreningar, arbetsgivare, massmedier och den 
enskilde individen, som tillsammans skapar ett behov av informationsteknik och alla 
aktörer har sina egna syften och mål med IT-användning. Det viktigaste hindret för 
internetanvändning ansågs vara den höga kostnaden och internets komplexitet. Andra 
hinder var det engelska språket och att internet är textbaserat vilket försvårar använd-
ningen för dyslektiker och synskadade.62 
 
Hultgren och Sjödin tar i sin magisteruppsats upp forskning som visar att åldrandet inte 
har någon negativ inverkan på människors lärande förrän efter 60 års ålder. De livser-
farenheter som de äldre bär med sig påverkar inlärningen positivt. En bra metod för 
lärande är när äldre människor lär av varandra. I detta fall är det de som lär ut som lär 
sig mest. När det gäller vuxenlärande i övrigt, är vuxna mer motiverade och vill lära sig 
för sin egen skull, de vill utveckla sig och skaffa sig formella meriter. Vuxna söker för-
ståelsekunskap, de vill förstå vad de läser och vad de gör. De vuxna ställer krav och vill 
att kunskaperna de skaffar sig ska vara användbara och verklighetsförankrade. 
 
De internetanvändande informanterna i denna undersökning hade lärt sig internet på två 
olika sätt. En grupp var självlärda och den andra gruppen hade lärt sig via kursverksam-
het. En tredje grupp bestående av icke användare hade inte prövat internet. De infor-
manter som var självlärda hade ett stort intresse för datorer och samtliga hade tillgång 
till internet, dessutom läste de datatidningar och hade dataintresserade vänner. Kurs-
deltagarna däremot motiverades av yttre krav, att lära sig internet för barnen skull eller 
för att få formella meriter eller för att arbetet ställde krav på datakompetens. Kursdel-
tagarna hade en begränsad tillgång till datorer och hade inte lika stort intresse av da-
torer. De prioriterade andra aktiviteter på fritiden. Kursdeltagarna lärde sig genom att 
följa kursledarnas instruktioner, lösa övningsuppgifterna och de hjälpte även varandra. 
De ansåg att förkunskaper i data underlättade inlärningen och de betonade att förstå-
elsen för det man gjorde var viktigt för inlärningen. Kursdeltagarna upplevde vissa 
problem när de skulle lära sig att använda internet. De hade svårt att förstå terminologin 
och det engelska språket, vidare fick de problem när de skulle göra sökningar och ofta 
krånglade tekniken. När de skulle underlätta för sökningar använde de funktionen 
”bookmarks” eller så koncentrerade de sina sökningar till enbart en sökmotor som de 

                                                 
60 Hultgren & Sjödin, 1998, s. 4. 
61 Ibid, s. 4. 
62 Ibid, s. 75. 
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kunde använda. Ett tredje alternativ var att söka på ämnen de hade kunskaper om sedan 
tidigare.63 
 
Informanterna hade olika skäl till varför de ville lära sig internet. Några ville lära sig 
internet för sina barns skull, så att de inte skulle bli efter i teknikutvecklingen. Flera 
gjorde det för att förbättra sina karriärmöjligheter i framtiden, andra för att bli mer 
effektiva på arbetet. De självlärda inspirerades av att spela spel. De ansåg att internet 
var ett bra arbetsredskap och gillade internets möjligheter till kommunikation. Det 
största hindret för att lära sig internet, ansågs vara dålig ekonomi, vilket var ett hinder 
för att skaffa sig en dator med internetuppkoppling. Alla informanter litade dock till sin 
förmåga att lära sig internet. Ett flertal av dem uppmuntrades av omgivningen till att 
använda internet och i många fall var det arbetsgivaren som var en starkt pådrivande 
kraft. 
Informanterna upplevde följande effekter av att kunna använda internet: De hade fått 
ökat självförtroende och bättre kompetens. Flera ansåg att deras intressen hade berikats 
och att deras livsstil hade förändrats genom de utökade kontakterna. När det gällde sam-
hällspåverkan ansåg hälften av informanterna att deras internetkunskaper hade givit dem 
större möjligheter att påverka samhället, medan den andra hälften inte trodde att inter-
netkunskaper hade någon betydelse i detta fall. De ansåg att en grundförutsättning för 
samhälls påverkan var ett intresse för samhällsfrågor, vilket inte internetkunskaper i sig 
framkallar.64 
 
4.3 Studiecirkeln som pedagogisk miljö 
 
4.3.1 Lärande i studiecirkel 
 
Detta kapitel baserar sig på forskarrapporten ”Lärande i studiecirkel: En studie av en 
pedagogisk miljö” av Lena Borgström m.fl.65 Denna forskningsrapport har vi med då 
vår användarundervisning har haft formen av en studiecirkel. Vi är av den åsikten att 
studiecirklar är den enda undervisningsform som erbjuds pensionärer, och att studie-
cirklar är en undervisningsform som passar pensionärer som deltar i det livslånga 
lärandet. 
 
I forskarrapporten beskriver författarna projektet ”Lärande i studiecirkel”. Syftet var att 
ur ett deltagarperspektiv belysa och ge en ökad förståelse för den pedagogiska processen 
i studiecirkeln. Huvudfrågorna har varit om hur, vad och varför man lär sig i studiecirk-
eln, varför människor deltar och vilka effekter man upplever av deltagandet samt om det 
finns en särskild studiecirkelpedagogik. Undersökningen var kvalitativ och byggde på 
intervjuer med cirkeldeltagare i nio olika studiecirklar. Här följer några exempel på stu-
diecirklar som ingick i studien: prestationspsykologi; färg och komposition; spanska; 
bokföring och byautveckling. Forskarna påtalar att resultatet av denna undersökning 
inte ska ses som representativt, utan den visar hur vissa pedagogiska mönster kan se ut.66 
 

                                                 
63 Hultgren & Sjödin, 1998, s. 76. 
64 Ibid, s. 76-77. 
65 Författare är till rapporten är: Lena Borgström fil.dr i pedagogik, Robert Höghielm docent i pedagogik 
och Petros Gougoulakis fil.dr i pedagogik. 
66 Borgström m.fl, 1998, s. 6, 16, 21-23, 26. 
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4.3.2 Studiecirkeldeltagarnas mål och studiecirkels pedagogiska ram 
 
Deltagarnas individuella mål och studiecirklarnas sammanhang 
I studien fann forskarna att cirkeldeltagarna hade olika individuella mål för att gå i stu-
diecirklar. Dessa mål kunde indelas i kategorier, vilka visade på de sammanhang där 
cirklarna uppstod och genomfördes. Studiecirklarna har olika utseende beroende på vad 
de innehåller: deras målsättning och gruppsammansättning, på cirkelledaren och kurs-
materialet etc. Deltagarnas individuella mål kunde indelas i följande kategorier: ”egen 
utveckling, umgänge, samhällsorientering, social kulturell utveckling, kompetens för 
arbetslivet”.67 
 
Betingelser som formar studiecirkelpedagogiken 
Forskarna menar att följande betingelser formar pedagogiken i de flesta studiecirklar: 
Studiecirklar har ett svagt ramverk/regelverk. De har inga utarbetade kursplaner och de 
styrs inte centralt som formella utbildningar, därför finns det stora friheter att utforma 
kursinnehållet. Studiecirklar bygger på frivilligt deltagande, då deltagarna går kurser av 
egen fri vilja och styrs av sitt intresse. Studiecirklarna återkommer under regelbunden 
tid, vilket gör att deltagarna träffas regelbundet på samma plats och arbetar med samma 
tema. Det råder jämlikhet eftersom alla deltagare har samma teoretiska möjlighet att på-
verka arbetssättet i studiecirkeln. Detta är något som betonas starkt inom folkbildnings-
traditionen.68 
 
4.3.3 Pedagogiska processer 
 
Forskarna har granskat studiecirklarna ur tre aspekter: inflytande, pedagogiskt samspel 
och kontext. 
 
Inflytande/deltagarinflytande 
Under inflytande har de undersökt hur deltagarinflytandet har sett ut i de undersökta stu-
diecirklarna. Det visade sig att flera av deltagarna inte visste att de hade möjlighet att 
påverka, de hade inga förväntningar på detta. Vana cirkeldeltagare visste däremot att de 
borde kunna påverka. Vissa cirkeldeltagare visste att de kunde påverka men tog inte 
vara på möjligheten. Eftersom medbestämmande inte är något som uppkommer natur-
ligt borde cirkelledare informera mer om detta. Det är cirkelledarens inflytande och 
utformning av studiecirkeln som styr om det blir en gruppstyrd- eller cirkelledarstyrd 
studiecirkel. Man kan därför säga att det är cirkelledaren som anger det pedagogiska 
klimatet och att det är cirkeldeltagarna som godkänner ledarens bestämmande (lärar-
rollen).69 
 
Cirkelledaren 
Många av cirkeldeltagarna ansåg att cirkelledaren skulle vara en kunnig ledare. Denne 
sågs av många deltagare som en traditionell lärare. Andra lade vikten på handledarrollen 
och att det var ledaren som skulle ansvara för kursens upplägg och innehåll.70 
 

                                                 
67 Borgström m.fl, 1998, s. 25. 
68 Ibid, s. 26. 
69 Ibid, s. 30-31, 35. 
70 Ibid, s. 32. 
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Pedagogiken 
Forskarna konstaterar således att ”pedagogiken kännetecknas av svagt och i vissa fall 
mycket svagt inflytande från deltagarnas sida på cirkelns verksamhet. Det finns snarare 
mycket som tyder på att kontexten eller sammanhanget är mer betydelsefullt för vilken 
pedagogik som utövas i cirklarna än enskilt agerande från cirkeldeltagare”.71 Studie-
cirklarna visar i hänseende på deltagarinflytande, en skala från: klassrumsundervisning 
med läxor, till cirklar som använder diskussioner som arbetsredskap och där cirkelledar-
en fungerar som en jämställd i gruppen. Vidare har man funnit att cirklarna arbetar uti-
från flera olika pedagogiker. Detta beror på cirklarnas olika ämnesområden, grupper/ 
deltagare, studiematerial och cirkelledarnas olika ledarstilar. En gemensam nämnare för 
cirklarna är det positiva gruppklimatet som forskarna tror beror på cirkelns fria ramar. 
Det positiva gruppklimatet anses viktigare än det pedagogiska arbetssättet som före-
kommer i studiecirkeln. Det pedagogiska klimatet i studiecirklarna bygger således på 
deltagarnas gemensamma intresse för ämnet och den goda gruppgemenskapen som exi-
sterar i cirklarna.72 
 
Kontext 
Cirklarna är kontextberoende, cirklarnas utformning växlar beroende på vilket ämne 
man arbetar med och i vilket sammanhang studiecirkeln förekommer.73 
 
Cirkelledarnas pedagogiska roller/ledarstilar 
Forskarna har funnit olika ledarstilar/pedagogiska roller bland cirkelledarna. Forskarna 
säger att ”Med pedagogisk roll menas hur ledaren hanterar stoffet och interaktionen i 
gruppen i relation till de mål som finns för cirkelarbetet med hänsyn tagen till den tid 
som står till förfogande”. En cirkelledare kan antingen ha en förmedlande eller en hand-
ledande roll. Har cirkelledaren en förmedlande roll ligger allt ansvar för kursen enbart 
hos ledaren. Handledaren har däremot en friare roll och ska finnas till hands och ge stöd 
då kursdeltagarna efterfrågar detta. Ledarrollerna kan se olika ut och spänner över spek-
trat de ledare som ansvarar för allt som rör cirkeln, både administration och praktiskt 
arbete till de som fungerar som en i gruppen fast med en samordnande funktion.74 
 
Vad har man lärt sig i studiecirkeln? 
På frågan, vad har cirkeldeltagandet gett deltagarna, får man olika svar beroende på vil-
ken form av cirkel de har studerat i. I vissa cirklar har syftet varit att deltagarna ska lära 
sig något teoretiskt ämne. Några cirklar har haft som mål att utveckla något kollektivt 
medan andra cirklar har inriktat sig på att ge deltagarna individuell utveckling. Här 
kommer även svar in som tar upp vad lärandet och deltagandet indirekt har inneburit, 
utöver de förvärvade färdigheterna och kunskaperna.75 Bilden nedan sammanfattar cir-
keldeltagarnas behållning av sitt deltagande i en studiecirkel. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Borgström m.fl, 1998, s. 30. 
72 Ibid, s. 35-36 
73 Ibid, s. 33. 
74 Ibid, s. 36. 
75 Ibid, s. 37. 
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76 Borgström m.fl, 1998, s. 96. 
77 Ibid, s. 48. 
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VARFÖR LÄR MAN I CIRKELN?

Sammanfattning av faktorer som påverkar lärandet i studiecirkeln. Bilden hämtad ur boken ”Lärande i 
Studiecirkel: En studie av en pedagogisk miljö” sid. 55. 

 
 
Deltagarnas utsagor om varför man lär sig i cirkeln 
Cirkeldeltagarna förväntar sig kunniga och kompetenta cirkelledare. I vissa studiecirklar 
betonas kompetensen och i dessa fall anser deltagarna att det är läraren som har ansvaret 
för att deltagarna lär sig något. I andra cirklar tycker deltagarna att cirkelledaren ska ha 
en administrativ och samordnande roll. I dessa sammanhang har inte cirkelledaren sam-
ma framträdande lärarroll. Men i alla studiecirklar är klimatet och atmosfären viktig för 
inlärningen. Lärandeklimatet i studiecirkeln är unikt eftersom det saknas läroplaner och 
betyg. Detta skapar en avspänd lärandemiljö utan prestationskrav. Studiecirklar bygger 
också på frivillighet, deltagarna studerar för att de har ett genuint intresse för sina stu-
dier. De studerar inte för att få meriter eller betyg, utan de har en vilja att lära och då är 
det egna intresset och det egna ansvaret viktigt. Cirkeldeltagarna menar att de lär sig 
bättre i studiecirklar därför att de där måste ta eget ansvar för sitt lärande. Deltagarna 
anser att gruppen är den viktigaste faktorn för att de lär sig i studiecirkeln. Den trevliga 
samvaron i gruppen inverkar positivt på inlärningen. I gruppen känner deltagarna sam-
manhållning och trygghet, gruppen ger stöd och uppmuntrar och bekräftar den enskilde 
deltagaren. Det är i gruppen kunskaperna bekräftas och deltagarna lär av varandra. 
Gruppens lärandefunktion är extra viktig i de fall då cirkelledarens kunskaper är brist-
fälliga. Det var bara i studiecirkeln i prestationspsykologi som studiematerialet ansågs 
viktigt för lärandet.78 
 
Faktorer som gör att man inte lär sig 
I två av cirklarna påtalade deltagarna att deltagandet i cirkel hade gett lite eller inget 
alls. I dessa fall hade cirkeldeltagarna inte sökt sig till cirklarna av eget intresse, utan de 
hade blivit tvingade att delta av olika anledningar. På grund av detta var motivationen 
för deltagande låg bland dessa cirkeldeltagare.79 
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5 Teorier om barriärer 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort introduktion av Bucklands och Rubins teorier 
om barriärer. Vi tänker använda Bucklands och Rubins barriärer, då vi analyserar re-
spondenternas barriärer. I analysen kommer vi inte att beröra biblioteksanvändning, 
utan kommer i detta fall att koppla Bucklands och Rubins barriärer till internetanvänd-
ning och vår användarundervisning. 
 
5.1 Michael Bucklands barriärer 
 
Michael Buckland ger i sin bok ”Information and Information Systems” en introduktion 
till olika informationssystem och hur de fungerar i förhållande till sina skiftande sociala 
kontexter. Han koncentrerar sig på informationssystem som tillhandahåller informa-
tionsservice. Till ”retrival based information service” räknar han arkiv, bibliotek, muse-
er och liknande institutioner, samt databaser tillgängliga via nätet etc. Dessa informa-
tionsåtervinningssystem har som främsta syfte att göra så att människor kan bli informe-
rade, att de får tillgång till information som de efterfrågar. Vidare menar Buckland att 
varje enskild informationsservice har sin speciella inriktning vad gäller uppgift, mål-
grupp, samlingar och anpassad teknik. Men ett gemensamt tema förenar all informa-
tionsservice och det är temat tillgång/tillträde.80 
Buckland har definierat tillgång/tillträde som ”access as the means to enable an inquirer 
to learn from- to become informed by- a source pertinent to an inquiry, to accede to the 
evidence that results in acquiring the knowledge desired”.81 
Buckland menar att det inte alltid är så lätt att få tillgång till efterfrågad information. 
Ibland finner man ingen relevant källa. Det kan även vara svårt att hitta rätt källa om in-
formationsförfrågan har varit otydligt formulerad, om användaren inte riktigt vet vad det 
är för sorts information den efterfrågar. I vissa fall finner man en källa som kan vara 
lämplig, men som visar sig vara svårbegriplig beroende på dess innehåll och språk. Vid 
enklare fall kan en eller flera passande källor hittas, medan problemet kvarstår då man 
inte kan samanföra källan och användaren. Efterfrågat material kanske är utlånat eller 
har blivit förkommet, eller måste beställas från ett annat bibliotek. Buckland menar att 
det finns sex typer av barriärer som måste övervinnas för att man ska kunna få tillgång/ 
tillträde till information. Dessa barriärer är följande: 1. identification; 2. availability/ 
physical access; 3. price to the user; 4. cost to the provider; 5. understanding: cognitive 
access och 6. acceptability. Nedan följer en genomgång av barriärerna. 
 
1. Identification - identifikation 
Med identifikation menas att en lämplig/passande källa måste identifieras. Detta område 
rör kunskapsorganisation, bibliografi, dokumentation, klassifikation, indexering och in-
formationsåtervinning. Här fokuserar man på att hitta/återvinna relevanta data eller do-
kument som matchar det efterfrågade ämnet. Man kan se identifikation som en två- eller 
flerstegsprocess. Först bestämmer man var man ska leta (channel-selection), sedan iden-
tifierar man källan. Källor kan förekomma i olika former som t.ex. register, protokoll, 
dokument, böcker etc. 
 

                                                 
80 Buckland, 1991, s. 77. 
81 Ibid, s. 78. 
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2. Availability/physical access - fysisk tillgänglighet 
Med fysisk tillgänglighet menas att källan finns fysiskt tillgänglig för användaren, så att 
denne kan inspektera originalkällan eller en kopia av den. Man kan säga att förmed-
lingsprocessen har inslag av både logistik och teknik. När en identifierad källa inte kan 
lokaliseras och göras fysiskt tillgänglig i acceptabel form för användaren, måste en 
annan källa identifieras och istället göras tillgänglig för användaren. 
 
3. Price to the user - priset för användaren 
Buckland använder begreppet pris för att beteckna vad användaren måste ge ut/betala 
för att använda servicen. Priset kan innefatta pengar men är inte begränsat till reda 
pengar. Det kan bestå av det verkliga priset som en användare får betala för sin förfråg-
an efter information. Det verkliga priset inkluderar tid, ansträngning, bekymmer, och 
obehag/besvär och givetvis av pengar. I vissa fall inkluderar priset även ansträngningen 
att lära sig använda svåra icke användarvänliga system. Priset måste vara acceptabelt i 
förhållandet till den efterfrågade informationen. Om obehaget/besväret är större än vad 
som är rimligt, blir det en barriär för tillgång/tillträde till information. 
 
4. Cost to the provider - priset för de serviceansvariga 
I den här kontexten använder Buckland termen kostnad som beteckning för de utgifter 
som de serviceansvariga får bekosta i form av ansträngning, pengar, plats och besvär. 
Han menar att arrangemanget/priset måste vara acceptabelt och inte kollidera med de 
serviceansvarigas yrkesroller, uppgifter, sociala, kulturella och politiska värderingar. In-
formationsservicens profil bestäms av fördelningen av resurser, vilka i sin tur grundar 
sig på de resurser och sociala värderingar som innehas av de ekonomiansvariga. I vissa 
fall är det inte lämpligt att få tillträde till all information som finns. Icke pengamässiga 
värderingar styr restriktioner gällande tillgång/tillträde till känslig information, vilket 
har varit fallet långt tillbaka i historien. Här gäller begränsningarna information som rör 
nationens och rikets säkerhet, privata och företagsintressen, rådande sociala värderingar, 
opassande icke religiöst material etc. Historien är full av politiker, moraliska och reli-
giösa ledare och välmenande föräldrar, som har försökt att hindra spridandet av farlig 
och onyttig kunskap. 
 
5. Understanding: cognitive access - förståelse och kognitiv tillgång 
För att informationen ska anses vara tillgänglig krävs det inte bara att källan finns fy-
siskt tillgänglig, utan källans innehåll måste också kunna tydas och förstås av använda-
ren. Användaren måste ha tillräckliga kunskaper för att förstå den funna informationen. 
Förstår användaren inte informationen, finns det två möjligheter att välja mellan, anting-
en förklaring eller undervisning. Med förklaring menas att källan ytterligare tolkas och 
förklaras av en person som är insatt i ämnet, eller att texten översätts om den är på ett 
främmande språk. Det kanske finns en sammanfattning som kan underlätta förståelsen 
av källan. Användaren kan också välja undervisningsalternativet. Det innebär att an-
vändaren förbättrar sina kunskaper genom att läsa i ordböcker och uppslagsverk eller 
frågar någon ämneskunnig person till råds. 
 
6. Acceptability - accepterande/godtagande 
Det finns ytterligare en aspekt involverad gällande tillgång/tillträde till kunskap, som i 
traditionellt tänkande inte har förknippats med tillgång/tillträde, men som ändå hör dit 
och måste tas med i diskussionen om tillgång/tillträde. Detta är acceptability - accepte-
rande/godtagande.  
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Accepterande/godtagande betecknar två relaterade problem. Först har vi problemet att 
användaren kan ställa sig motvillig till att acceptera/godta en speciell källa som tillför-
litlig. Personen kan betrakta källan med misstänksamhet för att den har en bristfällig 
kognitiv auktoritet. För det andra kan användaren vara ovillig att acceptera källans ut-
sagor för att innehållet är ovälkommet och utmanande, innehåller åsikter och synpunkter 
som inte stämmer överens med personens åsikter och världsbild. Det blir en kognitiv 
konflikt när den nya informationen möter den ”gamla” kunskapsbasen. Buckland kon-
staterar avslutningsvis att alla kan hålla med om att vissa källor ska betraktas som tro-
värdiga. Problemet är att bestämma vilka som är trovärdiga.82 
 
5.2 Richard E Rubins barriärer 
 
Richard E Rubin skriver i sin bok ”Foundations of Library and Information Science”83 
om barriärer som kan påverka, eller hindra människors informationssökning på biblio-
tek. Rubin hävdar att människor vill anstränga sig så lite som möjligt då de söker in-
formation. De väljer ofta en lämplig källa som är närmast dem, även om den har ett inn-
håll av lägre kvalité än andra källor. Många människor ser biblioteken som komplicera-
de samlingsställen av böcker och information. Detta beror på att det ofta kan vara en 
komplicerad process att söka och finna information på bibliotek. Därför tycker männi-
skor att det är enklare att fråga vänner och grannar om råd än att besöka biblioteket. 
Problemet förvärras ytterligare av problemet att även om ett bibliotek används, så kan 
man ändå inte vara säker på att den kvalitetsmässigt bästa källan är den mest lämpliga. 
Det är den varierande kvalitén på information som försvårar bedömningen. Således bör 
biblioteken utforma sina samlingar och sin service på ett sådant sätt att lämplighet och 
kvalité är det samma för användaren. Därför har informationsforskare undersökt skift-
ande faktorer som kan skada/försvaga och hindra/förhindra informationssökning. Dessa 
barriärer är: 1. physical aspects; 2. policy and procedural aspects; 3. economic/financial 
aspects; 4. legal aspects och 5. social aspects. 
 
1. Physical aspects - fysisk tillgänglighet som aspekt 
Bibliotekets lokalisering har betydelse för användningen. Rubin hävdar att geografiskt 
avlägsna bibliotek eller bibliotek som är svåra att nå, skapar problem för användare som 
vill söka efter information. Detsamma gäller för bibliotek som är svåra för handikappa-
de att använda. Bibliotekssamlingar som är svårtillgängliga och med dålig skyltning 
skapar också problem i avseende tillgång/tillträde. 
 
2. Policy and procedural aspects - policy och procedurer som aspekter 
Rubin menar att biblioteken ofta skapar regler och rutiner som förhindrar och förbjuder 
användning av material och tjänster. Dessa regler och rutiner skapas av goda skäl, men 
de ger negativa effekter för användarna. Det handlar om begränsad cirkulation av mate-
rial eller regler för referenssamlingar, dåliga öppettider, begränsad användning av 
grupprum, reducerad användning på grund av åldersbegränsningar, dålig schemalägg-
ning för personalen, personaltäthet och felaktig och otillräcklig fördelning av ekono-
miska medel. Alla dessa faktorer kan sägas påverka informationssökning. 
 

                                                 
82 Buckland, 1991, s. 78-79. 
83 Rubin, 1998. 
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3. Economic/financial aspects - ekonomiska och finansiella aspekter 
Rubin menar att bibliotekens möjligheter att erbjuda den senaste och bästa informa-
tionstekniken och de bästa informationsresurserna, har en direkt påverkan på användar-
nas förutsättningar för att söka och finna rätt information. Även om informationsteknik-
en och informationsresurserna finns tillgängliga har inte alla bibliotek råd med detta. Av 
den orsaken att kostnaderna för elektronisk tillgång/tillträde stiger och detta i sin tur le-
der till att bibliotek med små ekonomiska ramar blir tvingade att ge en sämre service till 
sina användare. Detta skapar med tiden en klyfta mellan höginkomsttagare med utbild-
ning och datorvana och låginkomsttagare med låg utbildning och med liten eller ingen 
datorvana. Tillgången till information blir då beroende av användarens ekonomiska re-
surser. Detta har inte varit bibliotekens syfte, utan målet har varit att ge gratis service till 
alla användare oavsett deras ekonomiska resurser. 
 
4. Legal aspects - lagliga aspekter 
Lagar och förordningar styr flödet av information. Rubin nämner lagar om upphovsrätt 
som påverkar spridningen av information. Vidare finns det lagar och begränsningar som 
styr information med innehåll av sex och våld. Åldersgränser för barn och ungdomar 
begränsar deras tillgång till tillgänglig information. Rubin menar att läget har förvärrats 
av internet, där tillgången på olämplig information är stor. 
 
5. Social aspects - sociala aspekter 
Ett bekymrande faktum är enligt Rubin, det att biblioteksstudier av användare visar att 
de användare som sannolikt mest använder biblioteken, är de som har en mer formell ut-
bildning, har hög inkomst och är vita. Det finns många orsaker till att minoritetsgrupper 
inte söker sig till biblioteken. Några orsaker har att göra med hur medlemmar av minori-
tetsgrupper uppfattar biblioteket. Att de kan uppfattas som aristokratiska auktoritära in-
stitutioner, ovänliga och omottagliga mot minoritetsgrupper. Då minskar naturligtvis 
dessa gruppers entusiasm för biblioteket som en informationskälla. 
 
Rubin hävdar att det också finns många organiserade lobbygrupper som utövar påtryck-
ningar på biblioteken, för att begränsa bibliotekens innehåll av information. Ofta är det 
religiösa grupper som försöker påverka både tillgängligheten av material och biblioteks-
policyn. [Det är nog mer förekommande i USA än i Sverige, men vi kan inte helt avfär-
da att detta inte förekommer här. Det har skett att starkt moraliskt kännande människor 
eller religiösa grupper försökt stoppa bl.a. konstutställningar med olika aktioner även 
här i landet. Författarnas anmärkning] 
Till slut tillägger Rubin att informationstekniken tenderar att bli mindre användarvänlig 
mot kvinnor och äldre personer. Om man vill påverka detta i samhället måste man ta 
hänsyn till sociala tillgångar och hur personer förändras med ålderdomen.84 
 

                                                 
84 Rubin, 1998, s. 32-34. 
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6 Teorier om vuxenpedagogik och lärande 
 
Vi kommer i detta kapitel att dela upp vår teori i två avdelningar: vuxenpedagogik och 
studiecirkelpedagogik samt lärande. Det första kapitlet har vi med för att beskriva det 
speciella arbetssätt som används då man arbetar med vuxna. Mycket av litteraturen har 
anknytning till arbetssättet på Komvux. Vi har ändå ansett den användbar för vår studie, 
då vi har arbetat med vuxna ”elever/användare”. Till vuxenpedagogiken och Komvux-
perspektivet har vi kopplat studiecirkelpedagogiken som är en del av vuxenpedagogik-
en. Studiecirkelpedagogiken anser vi vara relevant för vår studie eftersom vår använ-
darundervisning bedrevs i form av en studiecirkel. I analysen av användarundervis-
ningen kommer vi att använda oss av teorierna om Komvux, vuxen- och studiecirkel-
pedagogiken. 
 
Det andra kapitlet om lärande finns med för det är det centrala temat för vår studie. Av-
sikten med kapitlet är att bygga upp en teoretisk bakgrund som förklarar den komplice-
rade process som lärandet innebär samt att ge en beskrivning av de inlärningsstilar och 
inlärningsstrategier som beskrivs i den pedagogiska forskningen. Forskarna Ulrika 
Tornberg, Arne Maltén menar att människor har olika inlärningsstilar och inlärnings-
strategier som de använder när de ska lära sig olika saker. 
 
Som vi tidigare nämnt har det varit svårt att finna inlärningsteorier vars utgångspunkt 
har varit pensionärer lärande. Vi använder därför Marton m.fl. teorier om lärande som 
analysram, för att få fördjupade kunskaper om vuxnas lärande. Deras bok ”Hur vi lär” 
bygger på 15 års samlad forskning om människors lärande. Marton m.fl. forskning redo-
gör bland annat för studenters inlärning genom textläsning, föreläsningar och problem-
lösning av olika typer av uppgifter. Forskarna beskriver också vilken inriktning de vux-
na studenterna har i förhållande till sin utbildning och sin inlärning. Forskningen förkla-
rar också hur studenternas djup- och ytinriktning påverkar studenternas kunskapsorga-
nisation och inlärningsresultat. Vi tolkar det som att Marton m.fl. forskning beskriver 
vuxnas inlärning i stort, hur inlärning sker i olika situationer. Därför anser vi att deras 
teorier går att applicera på våra respondenters studiesituation, inlärning, problemlösning 
och förhållningssätt till kursen. I analysen av respondenternas lärande kommer vi för-
utom Marton m.fl. teori att använda oss av Tornberg och Maltens teorier om inlärnings-
stilar och inlärningsstrategier. 
 
Sist skriver vi om metakognition och pedagogikforskares syn på metakognition och me-
takognitionens betydelse för människors lärande. I analysen av respondenternas lärande 
kommer vi även att undersöka förekomsten av metakognition och reflektivt tänkande. 
 
6.1 Vuxenpedagogik och studiecirkelpedagogik 
 
6.1.1 Kort historik 
 
Författarna Börlin m.fl.85 menar att den svenska vuxenpedagogiken har fått sina teorier 
och erfarenheter från två olika håll, från folkbildning inom folkrörelserna, studiecirkel-
metodiken och från utländsk forskning framför allt från USA och Tyskland. Ordet and-

                                                 
85 Beteckningen Börlin m.fl. står för författarna: Anita Börlin, Berit Hörnqvist, Sture Raitio och Sune 
Stjärnlöf. Författarna har verkat största delen av sina yrkesverksamma liv som lärare, skolledare, fort-
bildare och administratörer. 
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ragogik har betydelsen ”konsten att utbilda vuxna”86. Författarna anser att vuxenutbild-
ningens syfte och mål kan sammanfattas i tre rubriker: Individuellt självförverkligande, 
social förbättring och samhällsförändring. Målet samhällsförändring har en starkt 
förankring i den svenska folkbildningstraditionen.87 
 
6.1.2 Komvuxlärares syn på vad som är speciellt med att undervisa vuxna 
 
Staffan Larsson är professor i pedagogik. Han har tillsammans med några forskarkolle-
gor gjort en studie där de har intervjuat 124 Komvuxlärare om deras syn på vad som är 
specifikt med vuxenundervisning. Lärarna uttalar sig från ett Komvux-perspektiv och 
inte om vuxenutbildning i allmänhet. Frågorna i intervjun har varit av öppen karaktär 
och inte inskränkt sig till färdiga svarsalternativ. Komvuxlärarna menar att vuxna är mer 
motiverade och tar större ansvar och de kräver en effektiv undervisning. De vuxna elev-
erna är mindre spontana och är beroende av trygga rutiner, de är känsligare än ungdom-
ar eftersom de inte vill utelämna sig. Flera har dåligt självförtroende beroende på tidig-
are negativa skolerfarenheter och detta kräver ett varsamt bemötande av läraren. Vuxen-
eleverna är inte lika spontana som ungdomarna, de har svårt att säga ifrån och ofta tar 
det lång tid innan de kommer med kritik. För det mesta accepterar de undervisningen. 
Men de kan även vara kritiska i vissa situationer och ibland måste läraren försvara och 
motivera det arbetssätt som råder. Många vuxenelever är negativa till grupparbeten. De 
vill ha lärarstyrd undervisning, för de tror att de lär sig bättre på detta sätt. Då de har er-
farenheter av lärarstyrd undervisning från tidigare skolgång. Komvuxlärarna menar att 
vuxna arbetar långsammare än ungdomar. Eleverna kräver längre arbetspass och har 
svårt att klara av snabba omställningar. Komvuxlärarna hävdar också att vuxna elever 
behöver mer repetition eftersom de är mindre påverkbara och har sämre minne. Vidare 
tycker lärarna att de har en jämbördig relation till sina vuxenelever och att de slipper 
disciplinproblem. De tycker också att det är viktigt att elevernas erfarenheter tas tillvara 
i undervisningen.88 
 
6.1.3 Vuxenstuderande/deltagare 
 
När man ska arbeta med vuxenstuderande i någon form, antingen i studiecirkel eller 
vuxenutbildning, måste man ha i åtanke att de har en personlig historia, ett livsbagage 
bestående av värderingar och konkreta kunskaper samt färdigheter som de samlat på sig 
genom livet. Det är erfarenheter från vardagsliv, tidigare skolgång och arbeten. Hit räk-
nas också det psykiska livsbagaget: ett bra eller dåligt självförtroende, inre trygghet el-
ler otrygghet etc. Det är individens uppväxtvillkor och erfarenheter från vuxenlivet som 
påverkar det språk man använder och vilken världsbild och självbild man har. Detta i 
sin tur påverkar vilket förhållningssätt man får till sina vuxenstudier. I livsbagaget finns 
också en social kunskap som präglar vårt samspel med andra människor i olika situatio-
ner. Erfarenheter från tidigare skolgång spelar en stor roll för hur förväntningarna blir 
på den nya skolsituationen. Har personen tidigare negativa erfarenheter från skolan, kan 
den nya situationen verka skrämmande och otrygg.89 
 

                                                 
86 Enligt författarna betyder det ”leda man” dvs. vuxen, från grekiskan. 
87 Börlin m.fl, 1990, s. 42-45. 
88 Larssson, 1992, s. 91-100. 
89 Börlin m.fl, 1990, s. 33-34, 50-52. 
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6.1.4 Motiv 
 
Börlin m.fl. nämner två huvudmotiv till varför människor vill vuxenstudera. Om det är 
yttre faktorer som styr varför man vill läsa, rör det sig om ett otillräcklighetsmotiv. Lä-
ser man för sin egen skull av inre övertygelse för att man vill utvecklas, rör det sig om 
utvecklingsmotiv.90 Dessa huvudmotiv går även att koppla till vuxenstudier i studiecirk-
lar. Borgström m.fl. tar i sin bok ”Lärande i studiecirkel: En studie av en pedagogisk 
miljö” upp följande motiv som studiecirkeldeltagare har angivit för studier i studiecirk-
lar: de deltar för att de vill utvecklas och träffa nya människor, de vill få kunskaper om 
samhället - samhällsorientering, de önskar social och kulturell utveckling och de vill 
skaffa sig kompetenser och meriter för arbetslivet.91 
 
6.1.5 Vuxenundervisning 
 
Planering 
Innan man ska hålla en kurs för vuxna är det viktigt att undersöka vilka förkunskaper de 
vuxenstuderande har. Detta är nödvändigt eftersom all inlärning i vuxenundervisning 
bör utgå från de vuxenstuderandes kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Utbildning-
ens innehåll, arbetssätt och arbetsformer ska anpassas till de vuxenstuderandes behov 
och varierande erfarenheter menar Börlin m.fl.92 De vuxenstuderande ska kunna känna 
igen sig, det är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. De nya kunskaperna 
som de får, ska kunna kopplas till deras tidigare kunskaper. Det är viktigt att de kan se 
ett sammanhang mellan den nya och den gamla kunskapen och på så sätt blir studie-
situationen hanterbar för de vuxenstuderande.93 
 
När man planerar vuxenundervisning bör man utgå från den aktuella elevgruppens kun-
skapsbehov. Vad är det som de behöver lära sig? Börlin m.fl. anser att man ska fokusera 
på grundläggande baskunskaper. Exempel på baskunskaper är grundläggande begrepp 
och redskap som är viktiga för förståelsen av ett ämne. Meningen är att skolan ska ge 
förståelse och redskap samt inspirera till en vilja att lära sig mer, eftersom skolan aldrig 
kan ge heltäckande kunskaper. Det är också bra om de vuxenstuderande kan knyta sina 
vardagskunskaper till skolkunskaperna.94 Författarna Hård af Segerstad m.fl. betonar 
däremot ”att de kunskaper som studenterna skaffar sig i utbildningen ska vara betydel-
sefulla för dem som personer och att de ska vara användbara för dem i deras fortsatta 
liv”.95 
 
Mål 
I alla undervisningssituationer behövs det klara mål och riktlinjer för att undervisningen 
ska fungera. Enligt Hård af Segerstad m.fl. ska målen vara tydliga och vägledande. De 
ska informera om vilka kunskaper, attityder och färdigheter som eftersträvas i utbild-
ningen och det ska finnas en överensstämmelse mellan mål, arbetssätt och utvärdering.96 
 

                                                 
90 Börlin m.fl, 1990, s. 35. 
91 Borgström m.fl, 1998, s. 25. 
92 Börlin m.fl, 1990, s. 33, 50-52. 
93 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 25-26. 
94 Börlin m.fl, 1990, s. 65. 
95 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 122. 
96 Ibid, s. 78-79, 94. 
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Deltagarinflytande 
Författarna som företräder vuxenpedagogiken är eniga om att de vuxenstuderande ska 
vara delaktiga i undervisningen, så att deras kunskaper och erfarenheter tas till vara. 
Detta påtalas även i de allmänna vuxenpedagogiska målen. Undervisningen bör därför 
utformas i ett samarbete mellan läraren och de vuxenstuderande.97 Detta samarbete är 
även viktigt för elevernas utvecklande av metakunskap dvs. reflekterande kunskap, om 
hur det självstyrda lärandet går till. Målet är att eleverna ska bli medvetna om hur de gör 
när de lär sig. Författarna Hård af Segerstad m.fl. hävdar att om deltagarna får vara med 
och styra hur undervisningen ska utformas ”lär de sig att bedöma vad de behöver veta 
för att uppfylla målen och kan anpassa arbetssätt och informationssökande efter vars 
och ens tidigare erfarenheter och kunskap. De lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande 
och sin utbildning”.98 I studiecirkelverksamhet betonas också deltagarnas inflytande och 
i detta sammanhang är detta ännu viktigare eftersom studiecirklarna inte styrs centralt 
av studieplaner, utan har ett svagt ramverk/regelverk som bygger på deltagarnas fri-
villiga deltagande. Det är cirkeldeltagarna och cirkelledaren som tillsammans utformar 
studiecirkelns innehåll och arbetssätt.99 
 
Lärarroll/handledarroll 
Lärare till vuxenstuderande har ofta en handledande roll som innebär ett ansvar för att 
inlärning och utveckling sker. I detta fall har utvärderingar en nyckelroll. Författarna 
Ferm och Nyman100 menar att en handledare ska ge stimulans och uppmuntran till elev-
erna. Handledarens empatiska förmåga är viktig då denne ska kunna sätta sig in i och 
förstå de vuxenstuderandes situation.101 Detsamma påpekar Hård af Segerstad m.fl. 
eftersom trygghet är en viktig grundförutsättning för all inlärning. Det är på så sätt kan 
man stötta eleverna i lärandeprocessen.102 Borgström m.fl. forskning visar att studie-
cirkelledaren antingen kan ha en förmedlande eller en handledande roll. Det är cirkel-
ledarens inflytande och studiecirkelns utformning som styr om det blir en deltagarstyrd 
eller cirkelledarstyrd studiecirkel. I detta fall är det cirkelledaren som bestämmer det 
pedagogiska klimatet och deltagarna som anger lärarrollen. Detta görs genom att del-
tagarna intar en aktiv eller passiv roll vid utformningen av kursens innehåll och arbets-
sätt. Studiecirkeldeltagarna betonar också handledarens empatiska förmåga och hand-
ledarens ansvar för deltagarnas lärande. Handledarens ansvar för deltagarnas lärande 
betonas mest i kurser där kompetens står i fokus.103 
 
Arbetsmetod 
Inom vuxenpedagogiken ser man kommunikation och grupparbete som nyckelredskap 
för ett vuxenpedagogiskt arbetssätt. Genom grupparbeten och diskussioner kan deltagar-
nas erfarenheter och kunskaper tas till vara i undervisningen. Det är i diskussion och i 
samspel med andra som den enskilde deltagaren bearbetar den nya kunskapen och gör 
den till sin egen. Enligt Börlin m.fl. bör man som vuxenstuderande ”få möjlighet att till-
sammans med andra bearbeta vad man sett, hört eller läst för att kunskapen så småning-
om skall bli ens egen”.104 Studietakten måste också anpassas efter deltagarnas kunskaper 
                                                 
97 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 122 och Börlin m.fl, 1990, s. 53. 
98 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 101-102. 
99 Borgström m.fl, 1998, s. 26, 55. 
100 Beteckningen Ferm och Nyman omfattar författarna Rolf Ferm och Ingela Nyman, vilka är verksamma 
som vuxenutbildare. 
101 Ferm & Nyman, 1993, s. 55-57. 
102 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 109. 
103 Borgström m.fl, 1998, s. 31, 35-36, 55. 
104 Börlin m.fl, 1990, s. 59. 
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och inlärningstakt.105 Vidare måste varje deltagare kunna få använda sig av sin speciella 
inlärningsstrategi/lärstil i undervisningssituationen.106 Ferm och Nyman betonar även att 
inlärning ska vara lustfylld och att det ska vara roligt att lära sig.107 Att inlärningen 
känns lustfyllt och rolig är något som uppkommer naturligt i studiecirklar, eftersom det 
är deltagarnas egna intressen som styr vad de vill lära sig och det faktum att deltagarna 
frivilligt har sökt sig till studiecirklarna. I studiecirklar är också kommunikation och 
samarbete viktiga redskap för lärandet. Det är när handledaren och cirkeldeltagarna 
kommunicerar och samarbetar som det kollektiva lärandet sker. Gruppen har också stor 
betydelse för den enskilde deltagarens lärande. Detta påpekas i Borgström m.fl. forsk-
ningsresultat som visar att studiecirkeldeltagarna anser att det är gruppen som är den 
viktigaste faktorn för lärandet i studiecirkeln. Den trevliga samvaron i gruppen har en 
positiv inverkan på inlärningen, likaså det faktum att studiecirkeln är en avslappnad 
lärandemiljö eftersom det saknas läroplaner och betyg. Deltagarna inspireras och lär av 
varandra, samtidigt som gruppen ger trygghet och stöd.108  
 
Utvärdering 
Som vi tidigare nämnt är utvärderingar är ett viktigt arbetsredskap för vuxenlärare/stu-
diecirkelledare och vuxenstuderande/kursdeltagare. Det är genom utvärderingar man 
kontrollerar hur den egna verksamheten fungerar, så att brister kan åtgärdas och förbätt-
ringar kan ske. Detta är också en garanti för att verksamheten ska kunna utvecklas och 
kvalitetssäkras.109 Enligt Ferm och Nyman finns det olika sorters utvärderingar. Dels 
den regelbundet återkommande utvärderingen, för att ge kursledare och deltagare under-
lag för fortsatt planering. Dels en utvärdering vid kursens slut, för att kursledare/kurs-
ledning ska få en uppfattning om de individuella deltagarnas och gruppens arbete och 
kunskaper. Sist har vi självutvärderingen som görs kontinuerligt av den enskilde del-
tagaren under undervisningens gång. För att deltagaren ska hitta sin egen inlärnings-
strategi/lärstil och på så sätt förbättra sin inlärning.110 
 
6.1.6 Kunskap  
 
Definition av kunskap 
Kunskap har olika skepnader. Ulrika Tornberg som är lärarutbildare, fortbildare och 
forskare menar att ”kunskapen har en faktasida, en förståelsesida, en färdighetssida och 
en förtrogenhetssida”.111 Hon bygger sitt påstående på läroplanskommitténs betänkande 
”I skola för bildning” (SOU 1992:94). Den förordar en vidare syn på kunskap som inne-
bär att kunskap kan beskrivas i fyra olika former: ”fakta som information, förståelse 
som meningsskapande, färdighet som utförande och förtrogenhet som omdöme. Men 
det finns ingen hierarkisk ordning där de olika formerna bygger på varandra och har 
olika värde”.112 Staffan Larsson påpekar i sin artikel ”Vardagslärande och vuxenstudier” 
kunskapens samhällsförändrande förmåga. Väl fungerande studier har som syfte att ut-
veckla det goda omdömet hos människor. Det är i samspel med andra människor som 

                                                 
105 Börlin m.fl, 1990, s. 52. 
106 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 117. 
107 Ferm & Nyman, 1993, s. 20. 
108 Borgström m.fl, 1998, s. 26,56,96. 
109 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 84-89. 
110 Ferm & Nyman, 1993, s. 69. 
111 Tornberg, 2000, s. 155. 
112 Sandahl, 1996, s. 10. 
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vårt vardagstänkande utvecklas. I och med detta ändras människors tänkande och bete-
ende och som slutresultat får vi ett förändrat samhället.113 
 
6.2 Lärande 
 
Viljan att lära sig är djupt rotad hos människan, menar Hård af Segerstad m.fl. Detta 
hänger ihop med vår vilja att överleva. Vi människor behöver få ordning på våra upp-
levelser, så vi förstår vad som händer oss i olika situationer i vår vardag. Det är vår räd-
sla för att göra bort oss som är drivkraften till vår önskan att kunna bemästra nya situa-
tioner. Viljan att lära har både en psykologisk och en social dimension. Den sociala di-
mensionen består i att vi människor har behov av att tillhöra grupper och sociala sam-
manhang. Den psykologiska dimensionen består av viljan att bemästra situationer som 
man råkar ut för. Vidare menar författarna att inlärning är en process som pågår hela li-
vet. Människan lär sig nya saker, inte bara inom skolans väggar, utan även i vardags-
livet och på arbetsplatser. I detta sammanhang betonas det livslånga lärandet.114 Inom 
det livslånga lärandet har även studiecirkeln en viktig funktion att fylla som en icke 
formell utbildningsform som vänder sig till människor i alla åldrar. 
 
Definition av inlärning, lärande och olika syn på kunskap 
Forskarna Borgström m.fl.115 menar att man inom pedagogisk forskning skiljer på be-
greppen inlärning och lärande och då hänvisar forskarna till Löfberg (1990, s. 180) som 
gör följande distinktion: ”Med inlärning avser jag aktiviteten att ta till sig något på för-
hand givet, avgränsad information eller så kallade fakta. Med lärande avser jag snarast 
den aktivitet som innebär att iakttagelser och information bearbetas och sammanförs till 
ny kunskap, som är specifik för den lärande”. Man kan därför säga att Löfberg har en 
konstruktivistisk kunskapssyn och med det menas att kunskap inte är absolut utan den 
konstrueras och är beroende av sitt samanhang.116 Medan Marton m.fl.117 menar att inlär-
ning enligt ett fenomenografiskt synsätt kan beskrivas som en ”förändring av en persons 
uppfattning om aspekter av verkligheten”.118 
 
6.2.1 Lärstilar/inlärningsstilar 
 
Tornberg säger att ”liksom vår kunskap är personligt färgad är också de sätt på vilka vi 
tar in, bearbetar och förankrar ny information personliga”. Faktorer som ålder, motiva-
tion och inlärningsstil etc. påverkar lärandet. En individs inlärningsstil kan beskrivas 
som det sätt som en person lättast uppfattar information på. Det sätt man ordnar infor-
mationen på enligt ett analytiskt eller holistiskt sätt, samt vilken förmåga man har att ta 
till sig information. Eller hur koncentrationen påverkas av fysiska, emotionella och so-
ciala faktorer i omgivningen. Författaren hävdar också att inlärningsstilen speglar hur en 
individ fungerar kognitivt/kunskapsmässigt, fysiologiskt och affektivt/känslomässigt. 
Inlärningsstilen kan därför anses spegla individens hela personlighet.119 Arne Maltén 
                                                 
113 Larsson, 1996, s. 26. 
114 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 13, 23,  26, 36. 
115 Beteckningen Borgström m.fl. omfattar författarna: Lena Borgström, fil dr i pedagogik och 
universitetslektor; Robert Höghielm docent i pedagogik och Petros Gougoulakis, fil dr i pedagogik.  
116 Borgström m.fl, 1998, s. 48. 
117 Beteckningen Marton m.fl. omfattar författarna: Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet; Dai Hounsell, föreståndare för Centre for Teaching Learning and Assessment, University of 
Edinburg där även Noel Entwistle är professor i pedagogik. 
118 Marton m.fl, 1998, s. 287. 
119 Tornberg, 2000, s. 18-19. 
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som är universitetslektor i pedagogik anser att ”All inlärning baseras på de upplevelser 
och erfarenheter vi tar emot genom våra sinnen”. Han påstår att vi lär oss bäst när in-
lärningen är lustfylld och då nya erfarenheter når oss på ett praktiskt och handgripligt 
sätt.120  
 
Tornberg hänvisar i sin bok ”Språkdidaktik” till forskaren Reid (1987). Han har under-
sökt olika inlärningsstilar och resultatet av hans forskning visar på fyra inlärarpreferens-
er: 
 

Visuellt lärande: personen lär sig genom att se, läsa texter och kartor, antecknar 
flitigt och vill ha böcker och kompendier att läsa. 
 
Auditivt lärande: personen lär sig genom att lyssna, genom att lyssna på föreläs-
ningar och bandat material, föredrar muntliga instruktioner och har svårt att an-
teckna samtidigt som han/hon lyssnar. 
 
Kinestetiskt lärande: personen lär sig genom aktiviteter förknippade med kropps-
rörelser, tycker om att experimentera, är duktig på att läsa av kroppsspråk. 
 
Taktilt lärande: personen lär sig genom sina händer och genom aktiviteter för-
knippade med beröring.121 

 
Maltén har i sin presentation av inlärningsstilar tagit med visuellt, auditiv, kinestetisk 
och taktil inlärningsstil. Han visar även följande inlärningsstilar som eleverna kan ha: 
 
 Den abstrakte eleven är inåtriktat aktiv, är bra på begreppsbildning, abstrakt tänk-

ande och olika former av verbalisering. 
 
 Den konkrete eleven är utåtriktat aktiv, vill pröva saker själv, ta på, hantera och 

manipulera objekten i sin omgivning. 
 
 Den kontextuelle eleven söker helheter och de stora dragen, är med andra ord 

”holistiskt” lagd. Arbetar gärna med ämnesövergripande teman. Lär med hjälp av 
bilder och symboler. 

 
 Den sekventielle eleven går fram med små steg, ett steg i taget. Vill analysera, 

jämföra, förstå och formulera sig verbalt, gärna skriftligt. Vill ha strukturerade 
lektioner, fasta instruktioner och regler. Arbetar helst ämnesuppdelat.122 

 
6.2.2 Inlärningsstrategier 
 
När vi ska lära oss något använder vi oss inte bara av vår inlärningsstil utan också av 
olika inlärningsstrategier för att ta till oss kunskap. Med inlärningsstrategi menas de tek-
niker som omedvetet eller medvetet används av eleven då denne ska lära sig något. 
Tornberg hänvisar i sin bok ”Språkdidaktik” till O’Malleys och Chamots (1990) klassi-
ficering av inlärningsstrategier. Dessa är indelade i följande kategorier: kognitiva, meta-
kognitiva och socio-affektiva strategier. 
                                                 
120 Maltén, 2002, s. 64. 
121 Tornberg, 2000, s. 19 och Maltén, 2002, s. 65. 
122 Maltén, 2002, s. 65. 
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Inom den kognitiva kategorin återfinns de strategier vi använder vid problemlösning. 
Vid analys och bearbetning av problem och då vi kopplar den nya kunskapen till vår ti-
digare existerande kunskap. Hit räknas strategier som: gruppering, anteckningar, repe-
tition, översättning, slutledning, problemformulering, hypotes och testning. 
 
Inom den metakognitiva kategorin återfinns de strategier som vi medvetet använder, vil-
ket innefattar de kunskaper vi har om våra inlärningsstrategier. Det är strategier för in-
lärning, planering och utvärdering av arbetet som vi ska utföra. De metakognitiva strate-
gierna är självreglerande. Hit räknas strategier som: när man vet hur man bäst löser en 
uppgift och rättar sig efter detta; när man medvetet inriktar sin uppmärksamhet på en 
uppgift och inte låter sig distraheras; när man rättar sig själv; när man bedömer sin egen 
arbetsinsats i förhållande till uppsatta mål och slutligen nerlagt arbete på uppgiften. 
 
Inom den socio-affektiva kategorin återfinns de strategier som en lärande använder i 
samspelet med andra. Hit räknas strategier som: att be om hjälp; samarbete samt att ge 
feedback till andra.123 
 
6.2.3 Vad påverkar studenters inlärning 
 
I boken ”Hur vi lär” besvarar tolv forskare124 frågan: ”Vad är det den studerande lär sig 
och hur går den inlärningen till”? Boken är ett resultat av ett samarbete inom en svensk-
engelsk forskargrupp. Forskarna har använt sig av djupintervjuer för att fånga de vuxna 
studenternas sätt att läsa, skriva uppsats och lösa problem. Den centrala inriktningen på 
forskningen har varit de studerandes perspektiv på inlärning. Forskarna i Göteborg beto-
nar att en analys av studieprocessen alltid ska ske i relation till innehållet i det som ska 
läras in. Detta synsätt har lett fram till en kvalitativ forskningsmetodologi som kallas 
fenomenografi, ”en syn på inlärning som beskrivs som en förändring av en persons upp-
fattning om aspekter av verkligheten”.125 
 
Hur studenter lär genom att läsa texter 
Forskningen om hur studenter lär sig genom att läsa texter startade i Göteborg på 1970-
talet. Genom experiment och intervjuer har forskaren Ference Marton m.fl. undersökt 
hur studenter lär sig genom att läsa texter i artiklar. De har även undersökt påverkande 
faktorer av olika slag, till exempel effekter av olika frågetyper, inre och yttre motiva-
tion, ängslan etc. studenterna examinerades inte och utsattes inte heller för tidspress. 
 
Vid det första experimentet i Göteborg skulle studenterna läsa en artikel och sedan svara 
på frågor rörande denna. De fick svara på frågor om textens innehåll och därefter skulle 
de sammanfatta artikeln i några få meningar. Forskaren ville också veta vad författaren 
hade för budskap med sin artikel. Syftet var att se om studenterna ordagrant kunde åter-
ge delar av texten och om de hade uppfattat poängen i artikeln. Vidare undersöktes om 
studenterna hade gjort djupare tolkningar av textens innehåll.126 
 

                                                 
123 Tornberg, 2000, s. 20-22. 
124 Bokens redaktörer är följande: Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet; Dai 
Hounsell, föreståndare för Centre for Teaching Learning and Assessment, University of Edinburg där äv-
en Noel Entwistle är professor i pedagogik. 
125 Marton m.fl, 1998, s. 287. 
126 Ibid, s. 43-44. 
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Forskaren Lars Owe Dahlgren hävdar att beroende på hur studenterna läste texten upp-
nåddes kvalitativt skilda nivåer av förståelse. En del studenter fokuserade på detaljer. 
Andra ansåg att det var viktigt att memorera fakta för de trodde att det var detta som 
skulle efterfrågas i intervjun. Några studenter gick på djupet och analyserade textens 
innehåll, medan andra studenter försökte att fånga helheten och tog till sig vad texten 
handlade om i stora drag. Studenter fokuserar alltså sin uppmärksamhet på olika saker 
när de läser texter. Marton menar att många studenter missar poängen i de texter de läs-
er, eftersom de inte söker efter denna poäng. Han hävdar att studenterna intar två olika 
inriktningar vid läsning, en ytnivå eller en djupnivå. De som läser på en ytnivå koncen-
trerar sig bara på texten, medan de som läser på en djupnivå försöker uppfatta författa-
rens budskap och textens uppbyggnad.127 
 
Förståelse beroende på kunskapsorganisation 
Forskaren Lennart Svensson menar att människor organiserar kunskap på olika sätt. Det 
är dessa principer för organisation som ligger till grund för hur de olika förståelsegrund-
erna uppstår, dvs. på vilken nivå vi förstår texterna. Han menar att kunskapsdelarna kan 
ordnas hierarkiskt eller följdmässigt på ett associerande sätt. ”Den hierarkiska principen 
innebär en utveckling av en tolkningsram som kan vara formellt logiskt eller teoretisk”. 
Kunskapen organiseras holistiskt då den grundar sig på en persons egen analys och er-
farenhet. Således vävs den nya kunskapen samman med den tidigare kunskapen, då kan 
nya insikter uppstå. Löst sammanfogade kunskapsdelar som organiseras i en följd, eller 
associativt bildar kunskap som inte är personligt förankrad, vilket gör den svår att min-
nas. I detta fall har inte texten analyserats och förståtts. Svenssons två distinkta inrikt-
ningar: holistisk och atomistisk inriktning påminner om Martons yt- och djupinriktning. 
Han menar att studenter som läser för att fånga helheten i texten har en holistisk inrikt-
ning. De som däremot fokuserar på textens delar har en atomistisk inriktning. Resultatet 
av Svenssons forskning visar att det tydligt gick att se vilken inriktning studenterna haft 
från början. Detta avspeglade sig även i hur studenten redogjorde för hur de hade läst 
texten. Det gick även att påvisa att inriktningen påverkade hur studenten organiserade 
sina svar och hur de vanligtvis utförde sina studier.128 Svensson menar att: 
 

”Kunskapen struktureras av individen på ett sätt som speglar de organisatoriska principer som an-
vänds i utvecklandet av en personlig förståelse. Dessa organisatoriska principer styr också studie-
färdigheten på lägre nivåer och har alltså större betydelse för inlärningen än dess till synes mer 
handfasta aspekter, som läshastighet och anteckningsteknik. Studerande utvecklar insikter om in-
lärning genom att utveckla kunskaper inom sina organisatoriska och tolkande ramar”.129 

 
Hur skolerfarenheter präglar läsning 
Roger Säljös forskning om läsning, där inriktningen har varit allmänna frågor om inlär-
ning, visar att studenter på olika utbildningsnivåer tolkade uppgiften olika när de skulle 
läsa ett stycke ur en bok. De mindre erfarna studenterna intog en ytinriktning. De var 
påverkade av erfarenheter från tidigare skolgång där memorerande och återgivande av 
fakta hade varit det dominerande arbetssättet.130 Säljös forskning visar också att vuxnas 
uppfattningar om inlärning skiljer sig åt. Störst är skillnaden ”mellan att se inlärning 
som ’utökning av kunskap eller memorering’ jämfört med ’att abstrahera mening eller 
förstå verkligheten’.”131 
                                                 
127 Marton m.fl, 1998, s. 289-291. 
128 Ibid, s. 290-292. 
129 Ibid, s. 292. 
130 Ibid, s. 293. 
131 Ibid, s. 300. 

 45



 

 
Hur studenter lär genom föreläsningar 
Forskaren Vivien Hogdson beskriver i sin forskning hur studenter upplever föreläsning-
ar. Hennes två kategorier: inre och yttre relevans, visar studenternas ytliga respektive 
djupa sätt att uppleva föreläsningar. Om studenten går på föreläsningar och bara lyssnar 
till den information som är relevant för kursplanen, handlar det om yttre relevans. Kon-
centrerar studenten sig istället på innehållet och innebörden av det sagda, handlar det 
om inre relevans. I detta fall har studenten ett eget intresse för ämnet. Det finns även en 
tredje kategori som Hogdson kallar för ställföreträdande relevans. Denna uppkommer 
när en entusiastisk och kunnig föreläsare entusiasmerar och skapar relevans för sitt 
ämne, även hos tidigare ointresserade studenter.132 
 
Hur motivation påverkar studieorientering  
Forskaren Noel Entwistle m.fl. har undersökt hur studenterna arbetade med de dagliga 
studierna. De använde begreppet studieorientering för att beskriva skillnaderna i hur stu-
denterna tog sig an sina uppgifter i de dagliga studierna. Forskarna fann att yt- respek-
tive djupinriktning också kunde kopplas till olika typer av motivation. Meningsoriente-
ring (djupinriktning) uppkommer när studenten ser en mening med sina studier, då styrs 
studenten av inre motivation. Reproducerande orientering (ytinriktning) uppkommer 
däremot när studenten styrs av yttre krav och rädsla för att misslyckas. I detta fall hand-
lar det om yttre motivation. Inriktningen/studieorienteringen är till viss del en stabil 
egenskap hos studenterna. Studenterna styrs av vanan när de använder samma inrikt-
ning/studieorientering även då uppgifterna skiftar karaktär.133 
 
Hur studenter arbetar med problemlösning 
Forskaren Diana Laurillards undersökning om problemlösning visade att studenternas 
uppfattningar om uppgiften påverkades av sammanhanget. Sammanhanget styr hur stu-
denterna löser problemen eftersom det är sammanhanget och läraren som sätter direkti-
ven. Forskaren såg även här en yt- och djupinriktning. Men i detta fall ändrades studen-
ternas inriktning allteftersom sammanhanget och uppgifterna varierade.134 
 
Studenternas val av inlärningsstil speglas av uppgiftens art. Det finns även tecken på in-
dividuella preferenser. Vid stor arbetsbörda och tidspress väljer ofta studenter en ytlig 
inriktning, en inlärningsstrategi som inte ger fullständig inlärning. Finns det däremot 
gott om tid kan de studenter som vill, anta en djupinriktning/en holistisk inriktning.135 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en students inlärningsresultat beror på: 

- Vilken inriktning/studieorientering studenten har till sina studier i allmänhet. An-
tingen en reproducerande orientering (ytinriktning), vilken bygger på yttre krav 
och yttre motivation. Eller en meningsorientering (djupinriktning), som bygger på 
inre motivation, dvs. ett eget intresse och att man ser en mening med sina studier. 

- Tidigare studieerfarenheter och på vilken studienivå studenten befinner sig på. 
- Uppgiftens art och i vilket sammanhang den förekommer. 
- Vilken inriktning studenten tar i förhållande till uppgiften, t.ex. att läsa en text 

ytligt eller djupt. 
- Det sätt studenten organiserar sin kunskap på: atomistiskt eller holistiskt. 

                                                 
132 Marton m.fl, 1998, s. 294. 
133 Ibid, s. 298-299. 
134 Ibid, s. 295. 
135 Ibid, s. 297. 
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- Lärarens påverkan i form av kunnighet och entusiasm. I föreläsningssammanhang 
talar man om inre och yttre relevans, eller ställföreträdande relevans. Vid inre rele-
vans har studenten ett eget intresse av föreläsningens ämne och anser detta ämne 
viktigt. Vid yttre relevans styrs studenten av yttre krav att ta till sig föreläsningens 
ämne, därför att kursplanen påtalar detta. Ställföreträdande relevans uppträder när 
en entusiastisk och kunnig föreläsare kan påverka och intressera tidigare ointresse-
rade studenter för ämnet. 

 
6.2.4 Livslångt lärande 
 
Enligt idéerna för det livslånga lärandet ska utbildning och inlärning pågå under hela 
livet och leda till individers självförverkligande. Detta ska även leda till att individers 
kunskaper, färdigheter och attityder förnyas för att passa det moderna samhället för-
änderliga krav. I vuxenpedagogiken framhålls också det livslånga lärandet. Författarna 
Hård af Segerstad m.fl. menar att metakognition är en grundläggande förutsättning för 
detta. De vuxenstuderande måste få kunskaper om hur man lär sig. Dessa metakunskap-
er är nödvändiga i dagens informationssamhälle där informationsmängden inom alla 
områden ökar, och kunskaper och färdigheter ses som färskvaror som ständigt måste 
förnyas och uppdateras. Idén om det livslånga lärandet bygger på tanken att ansvaret för 
lärandet ligger hos den enskilda individen. Det är den studerande själv som måste re-
flektera över sina kunskaper och kunskapsluckor, samt se till att förbättra sina kunskap-
er när situationen kräver detta. Det behövs därför olika typer av utbildningar: formella 
(grundskola - gymnasieskola - universitet): icke formella (studiecirklar samt vissa kurs-
er på folkhögskola) samt informellt lärande, dvs. lärande som sker i vardagen på ett mer 
informellt och oplanerat sätt och att dessa erkänns som likvärdiga.136 
 
Det egna ansvaret för lärandet går som en röd tråd i studiecirkelverksamheten. Flera av 
studiecirkeldeltagarna i Borgström m.fl. undersökning, anser att de lär sig bättre i stu-
diecirklar därför att de där måste ta ansvar för sitt eget lärande på ett annat sätt än i den 
vanliga skolan. Studiecirkeldeltagarna studerar för att de har ett genuint intresse för sina 
studier. De studerar inte för att få meriter eller betyg (bara ibland), utan deltagarna styrs 
av en vilja att lära och då är det egna intresset och det egna ansvaret viktigt.137 Vi ser 
därför studiecirkeln som en viktig studieform inom det livslånga lärandet. Ser man stu-
diecirkelverksamheten ur pensionärernas synvinkel är det denna studieform som oftast 
förekommer och erbjuds dem. Detta visar att intresset att lära sig nya saker finns i alla 
åldrar, även långt upp i åldrarna. Man kan därför följaktligen åberopa att det livslånga 
lärandet även bör omfatta ålderspensionärer som deltar i studiecirklar. Detta är något 
som vi anser har glömts bort i debatten om det livslånga lärandet. 
 
6.2.5 Metakognition 
 
Martin Stigmar som är fil dr i pedagogik har i sin avhandling ”Metakognition och Inter-
net” undersökt och beskrivit vad som händer när en grupp gymnasieelever tränar sin 
förmåga att reflektera över sitt lärande (metakognitiv träning). Han har studerat hur ele-
ver löste uppgifter med information hämtad från internet. Han har också undersökt om 
metakognitiv träning kan leda till en ökad medvetenhet om den egna läroprocessen och 
en utvecklad användning av information som finns på internet. Författaren menar att ti-
digare forskning har visat att metakognitiv träning i olika pedagogiska sammanhang kan 
                                                 
136 Hård af Segerstad m.fl, 1996, s. 36-37,42. 
137 Borgström m.fl, s. 56. 
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utveckla elevers syn på kunskap och lärande. I dessa fall har läraren haft en aktiv roll i 
att göra eleverna medvetna om sitt tänkande om tänkandet, metakognition.138 Stigmar 
hänvisar till forskaren Pramling (1988, s. 13) som menar att barns metakognitiva kun-
skaper och färdigheter har en stor betydelse för barnets förmåga att lära sig. Det är ge-
nom metakognitiv träning som man gör eleverna medvetna om deras eget lärande.139 
 
Stigmar hänvisar i sin avhandling till forskaren Hacker som ger följande definition till 
vad metakognition ska innehålla: ”Knowledge of one’s knowledge, processes, and 
cognitive and affective states; and the ability to consciously and delibrately mobitor and 
regulate one’s knowledge, processes, and cognitive and affective states”. (Hacker, m.fl, 
1998, s. 11).140 Vidare hänvisar Stigmar till forskarna Pramling, Brown och Flavells syn 
på metakognition. 
 
Pramling m.fl. anser att metakognition innebär att ”tänka och vara medveten kring olika 
kognitiva processer, till exempel att komma ihåg, att lära sig, att förstå, att planera och 
lösa problem och så vidare” (Pramling, 1988; Reeve & Brown, 1985; White & Mitchell, 
1994).141 Metakognition kan beskrivas som tänkandet om tänkandet. Pramling (1987, 
s. 51) beskriver metakognition som relationellt vilket innebär att ”Människors olika sätt 
att tänka om något kan vara uttryck för olika metakognitiva nivåer, även om dessa nivå-
er, beskrivna som kategorier, inte representerar stabila individuella egenskaper utan 
just sätt att tänka (uppfattningar), dvs sätt på vilka individer relaterar sig till specifika 
situationer”.142 
 
Forskaren Flavell m.fl. (1977) anser att metakognition är likvärdigt med att ha ”’kun-
skap om sin egen kognition’ (med kognition avses här aktiviteter som rör mottagning, 
bearbetning, skapande och överföring av information och kunskap)”, samt att man som 
person har en medvetenhet om sina brister och förmågor gällande problemlösning och 
minnesfunktion. Flavell menar att ”En individs personlighet, uppgiftens karaktär och de 
metakognitiva strategier man besitter, påverkar i samspel med varandra resultatet av 
vårt lärande”.143 
 
Forskaren Brown har en pedagogisk hållning till metakognition. Hon fokuserar i sin 
forskning på kontroll och reglering av kognition. Följande exempel visar på metakogni-
tiva färdigheter som reglerar och kontrollerar lärande: ”planläggning av aktiviteter innan 
man förstår ett problem (förutsäga resultat, schemalägga sina strategier, försök och 
misslyckanden); att sammanfatta aktiviteter under lärandet (pröva, revidera, på nytt 
schemalägga sina strategier för inlärning) och kontroll av resultat (att utvärdera de stra-
tegiska aktiviteterna mot kriterier om effektivitet och duglighet)”. Brown (1978) tycker 
att de metakognitiva färdigheterna är viktiga eftersom de kan överflyttas och användas i 
olika problemsituationer, de är således transsituationella.144 
 
Men trots det konstaterade positiva inflytandet som metaträning har, redovisar Stigmars 
undersökning ett negativt resultat. Metakognitiv träning påverkade inte studenternas be-

                                                 
138 Stigmar, 2002, s. 39. 
139 Ibid, s. 64. 
140 Ibid, s. 57-58. 
141 Ibid, s. 56. 
142 Ibid, s. 62-63. 
143 Ibid, s. 61-62. 
144 Ibid, s. 62. 
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teende vid uppgiftslösande med hjälp av internet, eftersom studenterna var faktafixerade 
och såg informationssökning som faktasökning. Vidare förändrades inte elevernas syn 
på det egna lärandet. Den syn eleverna hade från början på sitt lärande var ändamåls-
enlig och därför behövde den inte ändras det är den slutsats Stigmar drar av resultatet.145 
Trots det negativa resultatet påpekar Stigmar ändå vikten av metakognitiv träning. Me-
takognition är inte ett ämne i sig som man ska undervisa eleverna i, utan man bör i stäl-
let undervisa ämnesinnehållet på ett metakognitivt sätt. Eleverna ska få möjlighet att re-
flektera över sitt eget lärande, när de arbetar praktiskt med problemlösningstekniker i 
undervisningen, så att eleverna kan flytta över sina metakunskaper till olika problem-
situationer.146 
 
6.2.6 Sammanfattning av kapitlet ”Teorier om vuxenpedagogik och lärande” 
 
Vuxenpedagogik och studiecirkelpedagogik 
I detta kapitel har vi beskrivit det speciella arbetssätt som gäller när man ska arbeta med 
vuxna. Vi har även tagit upp faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man ska pla-
nera och genomföra vuxenutbildningar. I anslutning till detta påpekar vi skillnader och 
likheter som finns mellan vuxenpedagogik i formell vuxenutbildning och icke formell 
studiecirkelpedagogik. 
 
Lärande 
I kapitlet om lärande beskriver vi varför människor vill lära sig. Att människor vill be-
mästra sin omvärld och nya situationer och samtidigt finns det en vilja att tillhöra 
grupper och sociala samanhang. Människor vill utvecklas och lära sig nya saker och 
träffa nya människor. Vi ger också en definition av vad inlärning och lärande innebär: 
Med inlärning avses aktiviteten att ta till sig något på förhand givet, avgränsad 
information eller så kallade fakta. Med lärande avses den aktivitet som innebär att 
iakttagelser och information bearbetas och sammanförs till ny kunskap, som är specifik 
för den lärande. 
 
Vidare presenterar vi olika inlärningsstilar: visuellt lärande, auditivt lärande, kinestetiskt 
lärande och taktilt lärande. I dessa olika lärandestilar har de olika sinnena dominerande 
funktioner. Vissa människor lär sig bäst när de får lyssna till föredrag och när de får 
muntliga instruktioner (auditivt lärande). Andra lär sig bäst genom att arbeta praktiskt 
med händerna (taktilt lärande). Men människors inlärning är vidare än så och omfattar 
även olika inlärningsstrategier som går under benämningen: kognitiva, metakognitiva 
och socio-affektiva strategier. Dessa använder vi när vi löser problem och gör anteck-
ningar (kognitiv strategi), planerar hur vi ska göra när vi ska lära in en text och utvärde-
rar vårt arbete (metakognitiv strategi) eller ber vänner om hjälp och samarbetar för att 
lösa uppgifter (socio-affektiv strategi). 
 
Människor intar också olika förhållningssätt till sina studier och sitt lärande och sina 
uppgifter. De kan antingen inta en ytlig inriktning (reproducerande orientering) eller en 
djupinriktning (meningsorientering). Denna inriktning påverkar deras kunskapsorga-
nisation och deras studieresultat. Kunskapsorganisationen kan antingen vara atomistisk 
eller holistisk och inlärningsresultatet följer i regel samma mönster. I det livslånga lär-
andet betonas också metakognitionens betydelse för människors lärande. Forskning vi-
sar att människor lär sig bättre om de får reflekterar över hur de gör när de lär sig. 
                                                 
145 Limberg m.fl, 2002, s. 115-116. 
146 Stigmar, 2002, s. 63. 
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7 Presentation av respondenterna 
 
I detta kapitel presenterar vi respondenterna. Uppgifterna har vi fått från enkäterna och 
från informationsmötet där respondenterna presenterade sig. Kompletterande uppgifter 
om deras föreningsengagemang fick vi från föreningens sekreterare via e-post. Vi pre-
senterar alla åtta respondenterna. Efter första lektionen insjuknade en av dem och åter-
kom inte. Det är ändå viktigt att ta med honom, eftersom vi planerade användarunder-
visningen efter alla respondenternas önskemål. Vi har valt att namnge respondenterna 
med namn i alfabetisk ordning D-K. Om någon av dessa har detta som mellannamn är 
det en ren slump. 
 
Respondenten David 
David fyllde 75 år under kursen. Han har folkskola som högsta utbildning och har ar-
betat som tjänsteman inom ett statligt företag. David hade tillgång till en dator men han 
hade mycket liten erfarenhet av internet och hade ingen e-postadress. Han är ansvarig 
för reseverksamheten i föreningen. 
 
Respondenten Erik 
Erik är 71 år och har en realexamen och en yrkesinriktad utbildning bakom sig Han har 
arbetat inom ett serviceföretag. Erik äger en dator och uppgav att han hade två e-post-
adresser, hos Spray och Hotmail. Han använde e-postprogrammet Outlook hemma. Han 
uppgav att han kunde använda internet. Erik sitter med i föreningens styrelse och är 
sekreterare. 
 
Respondenten Frida 
Frida är 67 år. Hon har en realexamen bakom sig och har arbetat som tjänsteman i ett 
statligt bolag. Frida äger en dator och kunde använda internet och hon hade även en 
egen e-postadress på Hotmail. Hon hjälper till med expeditionssysslor på föreningens 
kontor. 
 
Respondenten Gösta 
Gösta är 68 år. Han hade uppgett att han har minst treårigt gymnasium bakom sig och 
hade arbetat inom privathandeln. Gösta har en dator och uppgav att han hade liten er-
farenhet av internet, han har dock en egen e-postadress via Telia. I föreningen är Gösta 
verksam som studieorganisatör. 
 
Respondenten Hanna 
Hanna är 73 år. Hon har folkskola med en yrkesutbildning bakom sig och har arbetat 
inom vården. Hanna hade ingen dator när vi träffade henne första gången, men strax 
före användarundervisningens början fick hon en dator av sin granne, så hon hann be-
kanta sig lite med den. Hon hade ingen vana av internet och hade således heller ingen 
e-postadress. Hanna sitter med i föreningens styrelse och är kassör. 
 
Respondenten Inga 
Inga är 69 år och uppgav att hon har tvåårigt gymnasium/fackskola som utbildning. Hon 
har arbetat som tjänsteman på en statlig myndighet. Inga har en dator och hade mycket 
liten erfarenhet av internet. Hon hade ingen e-postadress. Inga är vice ordförande i före-
ningen. 
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Respondenten Jenny 
Jenny är 68 år. Hon har uppgett att hennes utbildning är tvåårigt gymnasium/fackskola 
och har arbetat som tjänsteman på ett privatägt bolag. Jenny äger en dator och har en 
egen e-postadress hos Telenordia. Hon har uppgett att hon kunde använda internet. I fö-
reningen hjälper Jenny till med expeditionsgöromål. 
 
Respondenten Konrad 
Konrad är 66 år. Han har uppgett att han har tvåårigt gymnasium/fackskola och en yr-
kesinriktad utbildning bakom sig. Konrad har arbetat inom skolvärlden. Han äger en 
dator men hade mycket liten erfarenhet av internet. Han hade dock en egen e-postadress 
hos Telia. Konrad har hand om kursverksamheten i föreningen och är även föreningens 
datalärare. Konrad insjuknade efter första lektionen och kunde inte fullfölja kursen. 
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8 Presentation av användarundervisningen 
 
I detta kapitel presenterar vi vår användarundervisning/kurs i internet. Det börjar med 
en beskrivning av hur vi gick tillväga vid planeringen av undervisningen, hur vi tänkte 
och hur vi gjorde. Sedan berättar vi hur vi tog reda på vad våra respondenter ville lära 
sig, både före och under kursen. Därefter visar vi vilka mål och vilka moment använ-
darundervisningen omfattade. I detta kapitel benämns undervisningen för kurs och re-
spondenterna för kursdeltagare. 
 
8.1 Metoder för användarundervisningen 
 
Här följer en genomgång av de metoder vi använt för planering och genomförande av 
användarundervisning. Metoderna har varit: 
- Litteraturgenomgång. 
- Intervju och studiebesök i Göteborg. 
- Planeringsmöte med pensionärsföreningens representanter, då vi utformade en grov-

planering, en översiktsplanering av användarundervisningens innehåll. 
- Informationsmöte med kursdeltagarna. 
- Kursledarnas planeringsmöten där vi utformade kursen, kursmaterialet och övnings-

uppgifterna. 
- Kursledarnas utvärderingsmöten. 
 
8.1.1 Planering av användarundervisningen 
 
När vi skrev vår B-uppsats, under våren 2002, etablerade vi kontakt med en pensionärs-
förening som då frågade oss om vi ville hålla en internetkurs för dem. Vi blev inspire-
rade och kontaktade pensionärsföreningen igen, då vår idé till uppsats hade godkänts av 
Bibliotekshögskolan. Vårt första planeringsmöte med pensionärsföreningens styrelse 
skedde den 15 oktober 2002. Då diskuterade vi kursens innehåll och utformning samt 
våra önskemål. Styrelsen fick komma med önskemål angående lämpliga kursdagar, 
innehåll och upplägg av kursen etc. Vi diskuterade också tänkbara lokaler, ekonomi och 
ansvarfrågor. Vi betonade att kursen skulle vara kostnadsfri och ingå som en form av 
vetenskaplig undersökning för vår magisteruppsats. Pensionärsföreningen utsåg en kon-
taktperson som skulle vara vår förmedlande länk till föreningen. Pensionärskontakten 
skulle tillsammans med föreningens datalärare ansvara för värvandet av lämpliga del-
tagare till kursen. Vi ville att deltagarna skulle ha grundläggande datorfärdigheter. Detta 
planeringsmöte resulterade i en grovplanering av användarundervisningen utifrån pen-
sionärsföreningens styrelses önskemål. Grovplaneringen utformades inte som ett fast 
kursupplägg, utan skulle vara en flexibel grund att arbeta vidare med, allteftersom pla-
neringen fortskred och kontakten med kursdeltagarna etablerades. 
 
Det sista vi gjorde i planeringsarbetet på hösten var att ordna en lokal. Vi fick ett tips 
om en kostnadsfri lokal som vi sedan besökte den 28 oktober. Vid detta tillfälle var ock-
så pensionärsföreningens datalärare och kontaktperson med. Planeringsarbetet låg där-
efter nere till vårterminen. Då läste vi in oss på ämnet och gjorde även ett studiebesök i 
Göteborg. Där träffade vi två kursledare för en internetkurs för äldre personer. Samtidigt 
tog vår användarundervisning fastare form och den 21 januari 2003 hade vi ett tidssche-
ma klart. Kursen skulle starta den 10 februari och den skulle bestå av sex lektionstillfäll-
en à tre timmar, under tre veckor. Vi skulle också ha ett informationsmöte med kursdel-
tagarna den 3 februari i deras föreningslokal. Då bekantade vi oss med de blivande kurs-
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deltagarna samtidigt som vi informerade om kursens innehåll, vad vi skulle göra och 
vilka krav vi hade på deltagarna. Vid detta tillfälle informerade vi dem om att deltagan-
det var frivilligt och att de hade rätt till anonymitet. Mötet protokollfördes. Deltagarna 
fick vår kurspresentation ”Internet för seniorer”, en kort beskrivning om kursens inne-
håll, se bilaga 1. Som avslutning på mötet delade vi ut en enkät där vi ville ha svar på 
frågor angående deras dator- och internetvana, vad de ville lära sig, vilka intressen de 
hade etc, se bilaga 2. Kursen startade den 10 februari och höll på till den 28 februari. 
 
Litteraturgenomgång 
Vi förberedde oss inför användarundervisningen genom att läsa in oss på ämnet. Hult-
grens och Sjödins magisteruppsats: ”Internet för alla? En studie av vuxnas möjligheter 
att lära sig Internet”147 gav oss många bra tips att tänka på. Vidare läste vi böcker om 
internet och informationssökning. Vi hade god nytta av handböckerna ”Nätguiden 2002/ 
2003” och ”Research på Internet”148. Eftersom vår användargrupp var pensionärer be-
hövde vi öka våra kunskaper om hur man undervisar vuxna. Därför sökte vi efter böcker 
om vuxenpedagogik (andragogik), men vi hittade bara ett fåtal böcker i ämnet. Det var 
betydligt lättare att hitta vetenskapligt material om vuxenlärande i kontexten folkbild-
ning och studiecirklar. När vi sökte efter forskning beträffande vuxna nybörjares pro-
blem med att lära sig internet, hittade vi bara några få rapporter som berörde barns svå-
righeter. Vi ansåg detta vara en brist då mer forskning behövs inom detta område. Vi 
fann dock efter användarundervisningen, två utländska forskare som undersökt äldres 
förhållande till datorer och internet, dessa har vi haft god nytta av. 
 
Studiebesök/intervju i Göteborg 
Via en artikel i Göteborgs-Posten i oktober 2002, fick vi information om olika använ-
darundervisningar i internet för äldre. Vi tog kontakt med en av de omnämnda kurs-
ledarna och bestämde tid för en intervju och ett studiebesök. Före besöket e-postade vi 
vår grovplanering för användarundervisningen för att få respons på studieplanen. Kurs-
ledarna hade vissa synpunkter på grovplaneringen. De tyckte bl.a. att vi använde för 
svåra ord och begrepp. Före studiebesöket e-postade vi även en frågelista med 19 frågor 
och ett nytt utkast av presentationen på kursinnehållet. Studiebesöket genomfördes den 
30 januari och då träffade vi två av dem som ledde kurserna i en förort till Göteborg. Vi 
intervjuade dem och förde anteckningar. En av kursledarna skickade även sina svar med 
e-post till oss. Vår omarbetade kurspresentation godkändes av ledarna. De tyckte att 
språket hade blivit mer lättförståeligt och att det inte skulle skrämma äldre att anmäla 
sig till kursen. 
Studiebesöket var angeläget, vi fick många praktiska tips om upplägg och innehåll från 
deras datakurs. De gav oss material, som t.ex. en internetkurs som SeniorSurf gjort, 
samt tipsade oss om en svensk portal, CatWeb (www.catweb.se), som de tyckte var bra 
för äldre att använda. Ett av råden de gav oss var att ord betyder olika saker för männi-
skor, t.ex. frasen ”lyft musen” kan betyda att personen lyfter musen 20 centimeter rakt 
upp i luften. Studiebesöket tog ner oss på jorden, nu kändes det inte lika svårt att hålla i 
en internetkurs kraven upplevdes inte lika oöverstigliga. 
 
Kursledarnas planerings- och utvärderingsmöten 
Veckorna innan kursens start var fyllda av planeringsarbete. Vi fyra kursledare disku-
terade och planerade tillsammans. Först gjorde vi en grundindelning av lektionspassen. 
Sedan utformades innehållet i de olika lektionerna. Till grund hade vi litteratur vi läst 
                                                 
147 Hultgren & Sjödin, 1998. 
148 Lundström & Lindström, 2002 och Björkman & Ohlsson, 2000. 

 53



 

och vår egen erfarenhet. Två av kursledare var ”nybörjare” jämfört med de två andra 
som var vana internetanvändare. Denna skillnad i erfarenhet gjorde att vi kunde lägga 
vår undervisning och vårt kursmaterial på en rimlig nybörjarnivå. Vi valde att göra tre 
färdiga lektioner för att ha en grund att stå på. Innehållet i dessa lektioner var färdigt 
men kunde naturligtvis ändras om det fanns andra önskemål hos respondenterna. Vissa 
ändringar gjordes då vi fått in enkätsvaren, därefter gjordes ändringar kontinuerligt efter 
de synpunkter som kommit upp i utvärderingssvaren och via våra observationer. Exem-
pelvis har vi under kursens gång haft återkommande frågor, om respondenterna ville 
veta mer om något eller om de ville öva mer på något. De sista tre lektionerna planerade 
vi allteftersom. Då vi insåg att vi inte kunde planera långt i förväg, eftersom vi inte kun-
de förutse hur respondenternas lärande skulle bli. Av den orsaken hade vi ett utvärde-
ringsmöte efter varje lektionstillfälle. Där diskuterade vi vad som hade hänt och vad vi 
hade observerat. Vi gick även igenom utvärderingssvaren vi hade fått. Utifrån denna in-
formation planerade vi våra fortsatta lektioner, så att de skulle passa respondenternas 
behov och önskemål. 
 
Observationer 
Genom observationerna kunde vi följa respondenternas lärandeprocesser. Genom dessa 
fick vi underlag för bedömningen av deras lärande. Vi har i detta fall att tittat på: grad 
av självständighet; initiativförmåga; hur de gjorde och om de använde de råd och färdig-
heter som vi lärt ut. Vi noterade också om deras förståelse och färdigheter utvecklades. 
 
Att sammanställa kursmaterial 
Vi har själva utformat allt kursmaterial. När vi utformade arbetsuppgifterna och det ma-
terial vi skulle dela ut till de olika lektionerna, gjorde vi mycket researcharbete på inter-
net. När vi utformande studieuppgifterna studerade vi även några handböcker om sök-
ning på internet. Förutom de tidigare nämnda ”Nätguiden 2002/2003” och ”Research på 
Internet”, använde vi oss av två länksamlingar gjorda för seniorsurfare: ”Näthunden” 
och ”Seniorsurfarens nyttohemsidor”.149 Vi hade även hjälp av Svenska datatermgrupp-
ens ”Ordlista”150 när vi sammanställde våra egna informationsblad. Alla studieuppgifter 
som vi gjorde kontrollerades noga att de fungerade. Exempelvis noterade vi alla steg för 
hur man skapar ett konto på Hotmail. Dessa skrevs ner som tydliga instruktioner. Hult-
grens och Sjödins magisteruppsats lärde oss att det var viktigt att ge deltagarna både 
skriftliga och muntliga instruktioner och att internetkunskaperna skulle vara på basnivå 
eftersom respondenterna var nybörjare. 151 
 
8.1.2 Respondenternas utsagor vad de ville lära sig 
 
När vi undersökte vad respondenterna ville lära sig på kursen och om de hade några 
speciella önskemål, använde vi oss av enkäten som vi delade ut på informationsmötet en 
vecka före kursstart. 
I detta avsnitt använder vi alla de åtta respondenternas svar. Även om vi senare bara 
hade sju respondenter kvar, låg allas önskemål till grund för planeringen av lektionerna. 
 
På frågan i enkäten vad de vill lära sig, hade hälften av respondenterna kryssat för att de 
ville lära sig skicka e-post, en av dem ville lära sig att använda e-post rationellt för att 
skapa e-postgrupper/-listor. Samtliga åtta ville ta reda på saker, att finna fakta och in-
                                                 
149 Lundström & Lindström, 2002; Björkman & Ohlsson, 2000 och Vejde, 2001a & 2001b. 
150 Svenska datatermgruppen, 2002. 
151 Hultgren & Sjödin, 1998, s. 53. 
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formation. De fick även skriva ner annat som de ville lära sig. En ville lära sig chatta, 
hämta hem bilder och sköta om betalningar och en annan ville lära sig källkritik. 
Andra önskemål som vi fick på frågan om vilka förväntningar de hade på kursen, var att 
lära sig skicka bilder, att betala räkningar, få bättre sökstrategier och få lära sig data-
säkerhet. En ville förstå vad barnen diskuterar när de pratar om internet och en ville bli 
säkrare på att surfa. Två respondenter hade svarat att de ville lära sig använda datan/dat-
or. Vi hade svårt att tolka detta. Var det så att de ville lära sig använda datorn till sök-
ning, surfning etc. eller ville de ha en grundkurs i hur en dator fungerar? Vi hade som 
krav till kursen att bara ha med personer som hade grundläggande datorfärdigheter. Vi 
hoppades att de hade formulerat sig på ett sätt som nybörjare uttrycker sig, dvs. att de 
inte skiljer på datoranvändningen (använda tangenter, program etc.) till att använda da-
torn som hjälpmedel för t.ex. internetanvändning. 
 
I nedanstående tabeller har vi sammanställt vad respondenterna ville lära sig, respektive 
vad de ville veta mer om eller öva mer på. 
 

Vad respondenterna ville lära sig 
 

 e-post  Surfa/söka spara/sortera källkritik datasäkerhet  kunskap om 
internet 

Lektion E 1 2 3 6  E 1 2 3 6 E 1 2 3 6 E 1 2 3 6 E 1 2 3 6  E 1 2 3 6 

David x      x    x                 x     
Erik x x   x  x   x                x       
Frida x x  x   x                     x     
Gösta x      x x  x                       
Hanna       x                          
Inga       x                          
Jenny  x     x                          
Konrad    x    x  x   x  
                                

 handel/bank- 
ärenden  lära använda 

dator Chatta leta efter/ 
skicka bilder övrigt  ej specificerat 

Lektion E 1 2 3 6  E 1 2 3 6 E 1 2 3 6 E 1 2 3 6 E 1 2 3 6  E 1 2 3 6 

David         x        x              x  
Erik                                 
Frida x  x                             a 
Gösta x           x     x     x    x   a    
Hanna       x                      a  x i 
Inga       x                      x  a x 
Jenny                               x x 
Konrad               

 
Svaren kommer från enkäten och från dagböckerna. Lektion 4 och 5 hade inga utvärderingsfrågor om vad 
de ville lära sig, varför de lektionerna inte finns med i tabellerna. Enkätsvaren betecknas här med ”E”. I 
tabellen ”ej specificerat” betecknar bokstaven ”a” att de svarat allt och ”i ” betecknar vet inte. 
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Vad respondenterna ville veta mer om eller öva mer på 
 

 e-post  Surfa/söka Lära an-
vända dator

Leta efter/ 
skicka bilder övrigt  ej 

specificerat 
Lektion 1 2 3 6  1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6  1 2 3 6 

David   x    x     x      x        a 
Erik x x      x x                  
Frida x x  x          x             
Gösta        x x              i a   
Hanna                       a a a a 
Inga                       a i i i 
Jenny x x      x                  i 
Konrad    x  x         

 
Svaren kommer från dagböckerna från lektion 1, 2, 3 och 6. Vi har inte fått några svar på kategorierna: 
spara/sortera; källkritik; datasäkerhet; kunskap om internet; handel/bankärenden eller chatta, varför dessa 
kategorier inte är medtagna. I tabellen ”ej specificerat” betyder bokstaven ”a” allt eller det mesta och ”i” 
för att de inte har svarat på frågan. 
 
I dagböckerna under kursen får vi veta att det inte framkom fler speciella önskemål än 
de som gavs i enkäten, dock var önskemålen något mer detaljerade. Det som var intres-
sant för vår del var att några hade svarat att de ville lära sig/öva mer på allt eller det 
mesta. Några hade heller inte besvarat frågorna. Vi tror att de beror på att internet är 
nytt för dem och de har således svårt att veta vad de kan lära sig. 
 
8.2 Mål och planering av undervisningen 
 
När vi utformade lektionerna satte vi upp mål för undervisningen, vad vi ville att kurs-
deltagarna skulle lära sig. Dessa mål ska ses som strävansmål, alltså mål som ska upp-
fyllas med tiden. Helst ska målen uppfyllas under kursen men det kan även ske efter 
kursens slut. 
 
8.2.1 Mål för användarundervisningen  
 
Detta vi vill uppnå med kursen: 
 Vi vill att kursdeltagarna ska få ett intresse för internet. Vi vill öka deras nyfikenhet 

för internet och att de ska få kunskaper om vad internet kan erbjuda dem. 
 Vi vill visa på nyttoaspekten och hur internet kan komma till användning i vardags-

livet både till nytta och nöje. Vi hoppas att detta ska inspirera kursdeltagarna till en 
fortsatt användning av internet efter kursens slut. 

 Vi vill öka kursdeltagarnas självförtroende så att de känner att de kan lära sig att an-
vända internet. Internet behöver inte vara svårt, ”farligt” eller krångligt. Vi vill visa 
att det är roligt att använda internet. 

 Den kunskap vi vill förmedla till kursdeltagarna innehåller alla de delar som Torn-
berg beskriver att kunskapen har: en faktasida, en förståelsesida, en färdighetssida 
och en förtrogenhetssida.152 Vi vill att kursdeltagarna ska lära sig grundläggande 
fakta om internet som begrepp o.dyl. De ska också få en förståelse för hur internet 
fungerar och hur informationssökning går till. Vi vill ge kursdeltagarna basfärdig-
heter i hur man använder internet och dess olika funktioner. Förtrogenhetskunskap 
uppkommer när kursdeltagarna har gjort kunskaperna och färdigheterna till sina 
egna så att de självständigt kan arbeta med internets funktioner. 

                                                 
152 Tornberg, 2000, s. 155. 
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 Vi vill att kursdeltagarna genom kursen ska få kunskaper, en verktygslåda eller en 
repertoar med användbara färdigheter, sökverktyg och sökstrategier för internet. 
Målet är att kursdeltagarna ska kunna hantera och använda internet och dess funktio-
ner självständigt med hjälp av de kunskaper och färdigheter de lärt sig. Följaktligen 
vill vi att de ska få nytta och nöje av sina nya kunskaper i vardagslivet. 

 
8.3 Användarundervisningens/kursens innehåll 
 
I detta kapitel redogör vi för användarundervisningens innehåll. Vi ger en relativt utför-
lig beskrivning, dels i syfte för att visa vilka moment den omfattade och dels för att ge 
idéer och impulser för dem som planerar att ge en liknande användarundervisning. Var-
je lektion är uppdelad i två delar som vi benämner Pass 1 och Pass 2. 
 
8.3.1 Övergripande lektionsplanering 
 
Varje lektion inleddes med att vi spelade klassisk musik när deltagarna anlände, som en 
mjukstart. Vi hälsade dem välkomna och de fick ta plats antingen vid datorerna eller vid 
det gemensamma fikabordet. Därefter berättade vi vad vi skulle lära ut under dagen. Här 
var det även lämpligt att ha en kort föreläsning. 
Mellan de två passen hade vi en fikapaus på 20-25 minuter, deltagarna fick själva ordna 
fikabröd och kaffe/te. Ibland hade vi en kort introduktion till de kommande övningarna 
efter pausen. När det återstod 20 minuter av sista passet, fick de börja avsluta sina öv-
ningar. De sista 10 minuterna fick de skriva i sina dagböcker. Utvärderingsfrågorna de-
lades ut i pappersform, utom vid den första lektionen då vi skrev upp dem på en white-
boardtavla. Frågorna varierade efter vad vi ville veta. Dessa frågor finns i bilaga 3. Un-
der skrivandet spelade vi åter klassisk musik. 
Övningsuppgifterna som vi delat ut, samlade vi in för att veta hur de svarat. De som 
ville fick tillbaka dem efter kursen som fotostatkopior. När kursdeltagarna gått för 
dagen stannade vi kursledare kvar och utvärderade dagens lektionspass. 
 
8.3.2 Lektion 1 - Hotmail samt portalerna SeniorNet och CatWeb 
 
10 februari, måndag 
Mål 
Vi vill lära kursdeltagarna: 
 Hotmails funktioner. 
 att logga in på internet. 
 att skriva webbadresser. 
 att navigera och söka information med hjälp av portaler och länkar. 
 internets historik och innehåll. 
 hur portalerna är uppbyggda och hur de fungerar. 

Vi vill skapa ett intresse för internet. Kursdeltagarna ska få uppleva hur det är att surfa 
utifrån portaler efter eget intresse. 
 
Genomförandet 
Pass 1 
Vi började med att hälsa deltagarna välkomna och berättade i stora drag vad kursen ska 
innehålla. Därefter fick de sätta sig vid en dator och fick logga in på Hotmail på adress-
en www.hotmail.com. Vi delade ut en bild på en skärmdump, som visade hur inkorgen 
på Hotmail ser ut. På bilden hade vi markerat ut 16 olika knappar, länkar och fält för de 
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viktigaste funktionerna i Hotmail och i verktygsfältet på Internet Explorer. Efter att ha 
berättat om dessa delade vi ut de första övningarna. Dessa handlade om hur man öppnar 
ett nytt Hotmail-konto samt skriver och skickar e-post. En i gruppen blev utvald att ta 
emot e-post från de andra, på så sätt kunde vi samla ihop respondenters e-postadresser 
och skapa en e-postgrupp. Vidare fick de lära sig att skapa och sortera i mappar och hur 
man slänger brev. Som en extra uppgift fick de som ville lägga upp en egen e-post-
grupp. 
 
Pass 2 
Vi började det andra passet med att ge en kort historik om internet och hur internet är 
uppbyggd. Några av datatermerna som vi använde var helt främmande för deltagarn och 
dessa fick vi förklara. Vi delade ut nya övningar. De fick öppna Internet Explorer och 
gå in på portalen SeniorNet Sweden (www.seniornet.se). Övningen gick ut på att de 
skulle klicka på olika länkar och se vart de hamnade och välja sidor som intresserade 
dem. Vi kallade det för att ”toksurfa”, dvs. att planlöst surfa runt och inte veta vart man 
hamnar till slut. Om de tröttnade på SenoirNet fick de även adressen till den svenska 
portalen CatWeb (www.catweb.se). Där finns länkar till ett otal webbplatser i olika 
ämnen. 
Som en hemläxa till nästa lektion, fick de uppgiften att ta reda på en e-postadress till en 
vän, släkting etc. 
 
8.3.3 Lektion 2 - Hotmail samt portalerna NN:s kommun och NN:s dagstidning 
 
14 februari, fredag 
Mål 
Vi vill lära kursdeltagarna: 
 Hotmails funktioner. 
 att logga in på internet. 
 att skriva in webbadresser. 

Vi vill överraska och inspirera våra kursdeltagare till e-postanvändning genom ett elek-
troniskt alla hjärtansdagkort. 
 
Genomförandet 
Pass 1 
Efter att ha lyssnat på vad kursdeltagarna önskade fortsätta arbeta med och efter att vi 
läst i dagböckerna vid vårt utvärderingsmöte/planeringsmöte, ändrade vi de planerade 
uppgifterna till lektion 2. 
Till dagens lektion hade vi gjort en ”Ordlista för Internet” på tre sidor. I den förklarades 
begrepp som man möter när man arbetar med internet, ord som: bläddra, domänadress, 
portal, sajt, webbadress etc. Denna delade vi ut först innan vi började med uppgifterna. 
Därefter fick de logga in sig på sitt Hotmail-konto. Vi hade förberett lektionen genom 
att skicka ett animerat alla hjärtansdagkort till alla. Det var uppskattat. 
Lektionens innehåll var att repetera första lektionens uppgifter med Hotmail, dvs. skriva 
och skicka e-post, skapa och använda kontaktlistor samt skapa och använda mappar. 
 
Pass 2 
Under pass 2 fick de som ville fortsätta med repetitionsövningarna. De andra fick gå vi-
dare med andra övningar vi delade ut. Vi hade valt ut två portaler: den egna kommunens 
och den lokala dagstidningens webbplatser. Uppgifterna skulle lösas genom att de 
skulle finna svar på övningsuppgifterna via länkar på dessa portaler. Frågorna var bl.a. 
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att titta efter information om biblioteket och annan kommunal verksamhet samt i dags-
tidningen att leta bland privatannonser och titta i en dialektordslista. 
 
8.3.4 Lektion 3 - Portaler och sökmotorer 
 
17 februari, måndag 
Mål 
Vi vill: 
 inspirera e-postanvändning genom att visa att man kan skicka kort. 
 att informationsbladet om olika tangenter förhoppningsvis ska motverka rädsla 

för ”farliga” tangenter. 
 att kursdeltagarna ska lära sig att leta upp information genom att använda porta-

ler och genom att klicka på länkar. De ska få förståelse för hur portaler är upp-
byggda och hur de fungerar. 

 att kursdeltagarna ska få förståelse för hur länkar fungerar. 
 att grupparbetet ska leda till att de lär sig av varandra och att de tänker tillsam-

mans. 
 att de ska lära sig att orientera sig på webbsidor och på portaler, och att lära sig 

att titta efter länkar och rubriker, menyer som tar dem vidare när de söker. 
 att de ska förstå en webbsidas uppbyggnad med länkar osv. 
 att de ska få en inblick i hur sökmotorer fungerar och är uppbyggda. 
 att de ska lära sig att söka information via sökmotorer. Samt att göra avgränsade 

sökningar med hjälp av sökord och kommandona + - ””. Få förståelse för hur det 
fungerar. 

 att de ska lära sig att söka efter enbart svenska sidor. 
 att de ska lära sig att skilja på webbadressfält och sökruta. 
 att de ska lära sig att klicka och kontrollera träfflistors innehåll. Få förståelse för 

hur träfflistor fungerar. 
 
Genomförandet 
Pass 1 
Vi hade förberett dagens lektion med att ha fotograferat deltagarna under lektion 1 och 
2. Dessa tre jpg-bilder skickade vi till respondenternas e-postadresser. Det var upp-
skattat. 
Under förra veckans lektionspass hade det framkommit att några deltagare hade önskat 
veta mer om olika tangenters funktioner, då en viss osäkerhet fanns. En kursdeltagare 
hade även frågat om ”farliga knappar”. Vi hade sammanställt informationsbladet: 
”Funktioner och kortkommandon med tangenterna” på två sidor, som vi delade ut. I den 
beskrev vi hur bl.a. funktionerna Alt Gr, Caps Lock, Ctrl+c, F11 etc. fungerar. 
Därefter började vi med en gruppövning två och två. Eftersom en deltagare inte kommit 
pga. förhinder bestod en grupp av tre personer. Uppgifterna som vi delade ut handlade 
om att besöka portalerna från lektion 2: den egna kommunens hemsida och den lokala 
dagstidningens hemsida. Grupperna hade olika frågor och varje portal hade två eller tre 
frågor som skulle besvaras. Dessa rörde bl.a. information om sevärdheter i kommunen, 
aktuella sportresultat, finna uppdaterade nyheter etc. Före pausen redovisade grupperna 
svaren på frågorna inför varandra i storgruppen. 
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Pass 2 
Andra passet började med en 20 minuter lång föreläsning om hur man finner informa-
tion på internet och vad som är bra att känna till. Vi nämnde portalerna Gula sidorna 
och Yahoo samt sökmotorerna: Evreka153, Google och Altavista. Vi berättade hur man 
ska formulera sökord i sökmotorer och hur man gör avancerade sökningar. Därefter ta-
lade vi om hur man ökar antalet relevanta träffar med att använda plus- och minusfunk-
tionerna och hur man söker efter fraser med hjälp av citationstecken. Vi kallas dessa 
framöver för: sökkommandona + - ””. Som en sammanfattning av föreläsningen hade vi 
gjort ett tvåsidigt informationsblad: ”Att söka information på Internet”. 
Detta passets övningar handlade om indexerade söktjänster i sökmotorn Evreka. De fem 
övningarna var logiskt uppbyggda och visade hur man avgränsar en sökning i olika steg 
för att få ner antalet träffar. Att från början t.ex. få 48.000 träffar, till att endast ha 170 
kvar efter en avgränsad sökning. Den sista uppgiften var en avancerad övning om det 
gick att finna material på engelska om en sevärdhet i kommunen. 
Efter lektionen delade vi ut en hemläxa till nästa lektion. Den gick ut på att kursdeltag-
arna skulle ta med sig några webbadresser ur dagspress etc. Webbadresser som väckt 
deras intresse och som de ville veta mer om. 
Vi hann inte med två planerade uppgifter om att söka bilder i Evreka och om katalogise-
rade söktjänster på denna lektion. Dessa övningar sparade vi till nästa lektion. Vi kände 
att kursdeltagarna måste öva mer på det de lärt sig. Således kom vi i otakt med vår kurs-
planering. 
 
8.3.5 Lektion 4 - Webbadresser, katalogiserade söktjänster, spara bilder och sök-
motorer 
 
21 februari, fredag 
Mål 
Vi vill att kursdeltagarna ska lära sig: 
 att granska informationen på webbadresser. Stämmer informationen med det 

som de får reda på? 
 att skriva webbadresser. 
 att söka bilder på Evreka och att spara bilder på diskett. 
 att söka information via katalogiserade söktjänster och få förståelse för hur de 

fungerar. 
 att söka information via sökmotorn Google och få förståelse för hur den fun-

gerar. 
 att kunna göra avgränsade sökningar med hjälp av sökord och kommandona 

+ - ” ”. Få förståelse för hur det fungerar. 
 att söka enbart svenska sidor. 
 att skilja på webbadressfält och sökruta. 
 att klicka och kontrollera träfflistors innehåll och förstå hur träfflistor fungerar. 

 
Genomförandet 
Pass 1 
Under det första passet fick kursdeltagarna besöka de webbadresser som de hade tagit 
med sig, dvs. hemläxan de fick efter förra lektionen. De hade tagit med tre-fyra adresser 
var. Övningen var en gruppövning så de fick sitta två och två. En grupp bestod av tre 
                                                 
153 Sökmotorn Evreka har i maj 2003 blivit en del av Eniro (www.eniro.se). De har samlat flera av sina 
tjänster som Gula Sidorna, Privatpersoner och Kartor på denna webbplats. 
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personer. I övningen fick de notera vilka webbadresser de valt att besöka och om de fick 
fram information om det de ville veta mer om. De fick också reflektera över webbplats-
ens innehåll och bedöma om informationen var bra eller dålig och om det var lätt eller 
svårt att finna det de letade efter. 
Nästa övning var att från Hotmail öppna och hämta de tre jpg-bilderna av deltagarna, 
som vi skickat i en e-post till dem i förra lektionen. Dessa skulle de spara ner på en ut-
delad diskett. Vi hade disketter i tio olika färger så att alla skulle få en egen färg. För att 
ge dem instruktioner hur man sparar bilder hade vi sammanställt ett informationsblad: 
”Hur man sparar en bild från Internet på diskett”. 
Övningen efteråt gick ut på att leta efter bilder med hjälp av bildsökningsvertyget i Ev-
reka (www.evreka.se). Övningen bestod av två uppgifter: att leta bilder om kattrasen 
russian blue och att leta efter eget intresse. I russian blue-uppgiften gick en av träffarna 
till ett toppmöte mellan USA:s och Rysslands presidenter. Kursdeltagarna fick reflek-
tera varför den kom upp (bildtext: President Bush talks with Russian President Putin in 
the Blue Room). I den egna sökningen valde de flesta att leta efter kändisar. Före paus 
fick de spara ner de bilder som de valt ut, på sin diskett. 
 
Pass 2 
Efter pausen gick vi genom hur man söker i kataloger. Vi hade valt Gula Sidorna online 
(www.gulasidorna.se) och portalen Yahoos kataloger (www.yahoo.se). De två övning-
arna beskrev hur man skulle gå tillväga att finna ett speciellt företag. De skulle följa 
exemplen och därefter göra en egen fri sökning. De skulle även skriva ner sin sökväg 
för att reflektera på hur de gjorde sina sökningar. 
Den sista övningen för dagen handlade om att använda sökmotorn Google för att repe-
tera avgränsade sökningar. Uppgifterna vi valt ut handlade om sevärdheter i Stockholm 
och om Göteborgsoperans kommande program. Kursdeltagarna skulle svara på frågor 
om vilka sökord de använt, hur de tänkte när de sökte och vilka problem de stötte på 
samt vilka sökvägar de använt. 
 
8.3.6 Lektion 5 - Källkritik, fri sökning och skapa en länksamling 
 
24 februari, måndag 
Mål 
Vi vill att: 
 kursdeltagarna ska bli uppmärksamma på innehållet i informationen. 
 de ska lära sig ett källkritiskt tänkande. Att de ska lära sig vad de ska titta efter 

när de ska bedöma information på internet. Exempelvis upphovsman, tendenser 
m.m. 

 kursdeltagarna ska kunna söka information självständigt på internet med hjälp 
av de sökverktyg vi gett dem under kursen. 

 de ska få öva och befästa sina kunskaper genom att arbeta praktiskt efter eget 
intresse. 

 arbetet ska resultera i en personlig webbadressamling. 
 
Genomförandet 
Pass 1 
Som föreberedelse till denna lektion skickade vi ut en falsk virusvarning till alla närvar-
ande kursdeltagares Hotmail-adresser. Sessionen avbröts när kursdeltagarna tänkte ta 
bort ”virusfilen” från sina datorer. Det s.k. viruset (jdbgmgr.exe) är en fil i Windows 
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operativsystem. En kort föreläsning gavs om virus och hur man skyddar sig och ett två-
sidigt informationsblad om virus delades ut. 
Nästa övning: ”Kan man lita på allt på Internet?” gick ut på att kontrollera vilka som är 
upphovsmän till olika webbplatser. Kursdeltagarna skulle besöka sajterna ”Levande 
historia”, under adresserna: www.levandehistoria.com och www.levandehistoria.org. Vi 
gav ingen handledning så de fick lösa uppgifterna själva. När alla gjort uppgifterna gav 
vi en kort föreläsning om vikten av källkritik. Det som var viktigt att tänka på var de 
fem kriterierna: auktoritet, relevans, aktualitet, omfattning och objektivitet. En samman-
fattning av detta på en sida delades ut. 
De sista övningarna före pausen, var att titta på olika kommunala domänadresser samt 
undersöka vem som står bakom domänadresserna: www.goteborg.se, www.goteborg.nu, 
www.goteborg.com och www.goteborg.org samt www.bt.com, www.bt.net, www.bt.nu 
och www.bt.gov. 
 
Pass 2 
Efter rasten fick deltagarna börja leta information efter egna intressen och börja skapa 
en egen länksamling/webbadressamling. Ett tvåsidigt informationsblad ”Att göra en 
webbadressamling” delades ut. Bladet är en instruktion i hur man går tillväga när man 
skapar sin egen länksamling, med användbara adresser och tips. När lektionen var slut 
delade vi ut en hemläxa över informationsaktiviteter under en valfri dag, samt en artikel 
på tre sidor som en fördjupning av dagens lektion om källkritik. Artikeln hette: ”Lita 
inte på nätet”, skriven av Torsten Thurén, ur Pedagogiska magasinet nr 1/2003. För att 
artikeln lättare skulle kunna dupliceras hade vi skannat den och sparat den som tre pdf-
filer. 
 
8.3.7 Lektion 6 - Fri sökning och skapa en länksamling 
 
28 februari, fredag 
Mål 
Vi vill: 
 att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt med de sökverktyg vi gett dem 

under kursen. 
 att de ska få göra det som de tycker är roligt på internet. 
 att de som vill ska få prova på att chatta. 

Vi vill visa internets nöjessida. 
 
Genomförandet  
Pass 1 och 2 
Hemläxan med de egna informationsaktiviteterna lämnades in. Under första passet var 
det fri sökning och deltagarna fick fortsätta arbeta vidare med sin webbadressamling 
från lektion 5. 
Efter pausen delade vi ut informationsbladet ”En länksamling” på fyra sidor, för att ge 
kursdeltagarna ytterligare länkar att arbeta med. Vi hade anpassat innehållet i listan efter 
vilka intressen som de uppgett till oss. Den var uppdelad på sex rubriker: Datorer, Inter-
net och program; Fritid, nöjen, kultur, media och sport; Handel och konsumentupplys-
ning; Kunskap och lexikon; Resor och turism i Sverige samt Samhällsinformation. 
Denna lista, samt sina egna länksamlingar, använde kursdeltagarna för de egna fria sök-
ningarna. 
Några av kursdeltagarna valde att prova på att chatta via aftonbladets webbplats. Mot 
slutet av lektionen delade vi ut som avslutning ett informationsblad på två sidor, som vi 
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kallade för ”Trädgårdsmetafor för Internet”. I den tog vi upp vanliga internetbegrepp 
som vi ”översatt” i trädgårdstermer under rubrikerna: Nytta; Nöje; Verktyg; Skräck 
samt Spara för framtiden. I dessa kopplade vi t.ex. ihop mördarsniglar med datavirus. 
Som avslutning delade vi ut ett personligt intyg till alla kursdeltagare. Intyget redo-
visade följande genomgånga moment: Internets uppbyggnad och innehåll; E-posthante-
ring via Hotmail; Sökmotorer, kataloger och portaler; Källkritik samt Färdigheter att 
söka information och bilder. 
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9 Analys av vår användarundervisning 
 
I detta kapitel analyserar vi vår användarundervisning. Vi börjar med en redogörelse av 
hur respondenterna uppfattade användarundervisningen. För att göra det överskådligt 
visar vi deras positiva och negativa utsagor i en tabell. Därefter jämförs användarunder-
visning med vuxenpedagogikens och studiecirkelpedagogikens syn på undervisning. 
 
9.1 Respondenternas syn på vår användarundervisning 
 
Vi har valt att presentera våra respondenters åsikter om kursen i en sammanfattad form, 
eftersom vi anser att respondenternas åsikter är samstämmiga. Det hade inte tillfört nå-
got extra att presentera åsikterna respondentvis. Uppgifterna bygger på utvärderings-
svaren och observationsanteckningarna. Vi har delat in åsikterna i två kategorier: posi-
tiva och negativa utsagor om kursen. 
 

 

Detta upplevdes som positivt 
 

 

Detta upplevdes som negativt 
 

Respondenterna var nöjda med kursen och 
dess utformning. 
 

De tyckte att övningarna var bra. 
 

Respondenterna tyckte att de hade fått redskap 
och kunskaper att använda både privat och i 
föreningen. 
 

De tyckte att vi hade anpassat undervisnings-
nivån till deras kunskapsnivå. 
 

Respondenterna tyckte att det utdelade kurs-
materialet var bra. 
 

De tyckte att det var bra med muntliga genom-
gångar. 
 

Respondenterna tyckte att det var bra att ha 
många lärare. 
 

De flesta var nöjda med arbetstempot. 
 

Respondenterna tyckte att Hotmail var roligt, 
att skicka brev, vykort och bilder. 
 

Några tyckte det var roligt att chatta. 
 

Alla respondenterna tyckte att det var roligt att 
söka efter bilder och spara dem. 
 

Respondenterna tyckte att det var bra att vi 
hade två kurspass i veckan. ”För då hinner 
man inte glömma.” 
 

De uppskattade allt arbete som ledarna hade 
lagt ner på användarundervisningen. De tyckte 
att ledarna var väl förberedda. 
 

De tyckte att kursen var rolig. 
 

Flera respondenter har blivit inspirerade och 
vill lära sig mer om internet och datorer. 
 

En respondent tyckte att ordlistan var bra. 
 

 

Respondenterna hade velat träna mer på 
övningarna. Sex lektioner var för kort tid. 
 

Några respondenter tyckte att vi gick för fort 
fram med kursmomenten. 
 

En respondent var negativ till källkritikövning-
en och upplevde obehag av att läsa vissa delar 
av det som fanns på webbsidorna som besöktes.
Webbsidorna handlade om förintelsen. 
  www.levandehistoria.org 
  www.levandehistoria.com 
Detta har vi förståelse för då vi vet att ämnet 
kan vara känsligt för vissa människor. 
 

De tyckte att det var för få lektionspass. 
 

En respondent tyckte att vi använde för mycket 
fackuttryck. Vi hade försökt att avhjälpa detta 
problem med en utdelad ordlista. Men vi har 
förståelse för att terminologin kan vara svår i 
början. 
 

Några tyckte inte om att chatta. 
 

Flera respondenter tyckte att utvärderingarna 
var arbetsamma. Eftersom vi hade många fråg-
or som de skulle besvara. Men de kämpade på 
med frågorna och gav oss värdefulla uppgifter 
som vi är tacksamma för. 
 

Flera tyckte det var arbetsamt att skriv ner sina 
sökvägar. Det kan vi förstå eftersom arbets-
sättet var nytt för dem. 
 

Flera respondenter tyckte inte om CatWeb.  
Den ansågs rörig. Den innehöll för mycket 
information, det var svårt att få överblick och 
detta gjorde den svårnavigerad. CatWebportal-
en var för svår för nybörjare. 
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En respondent tyckte att det skulle bli roligt att 
arbeta med sökmotorer, det hade personen inte 
gjort tidigare. 
 

De flesta tyckte att det var roligt att arbeta i 
grupp. 
 

 
Sammanfattningsvis kan vi notera att respondenterna var övervägande positiva till kur-
sen och att det stämmer som Borgström m.fl. hävdar, att kursdeltagare sällan kommer 
med kritik utan för det mesta är nöjda med det upplägg som cirkeln har.154  
 
9.2 Vår användarundervisning ur ett vuxenpedagogiskt och studie-
cirkelperspektiv 
 
Deltagarinflytande 
Under hela vår kurs har deltagarinflytandet varit i fokus. Men trots det intog responden-
terna en passiv roll och lade över huvudansvaret för undervisningen på oss ledare. Detta 
är ett problem som även Borgström m.fl. påtalar i sin rapport. Vi förmodar att den passi-
va hållningen berodde på kursdeltagarnas tidigare skolerfarenheter av en auktoritär lä-
rarledd undervisning. De var helt enkelt inte vana vid att komma med synpunkter och 
kritik på undervisningen. 
 
Ser man utifrån ett andragogiskt perspektiv, borde vi ha haft ett ännu större samarbete 
med våra respondenter. Till exempel skulle hela kursen ha planerats tillsammans med 
dem, då hade de fått vara med och bestämma enligt ett andragogiskt arbetssätt. Som 
ovana vuxenpedagoger vågade vi inte ge våra respondenter full delaktighet vid utform-
ningen av kursen. De fick till viss del vara med och utforma innehållet genom utvärde-
ringsfrågorna och i direkt dialog med oss och vi försökte utforma kursen efter deras be-
hov, intressen och önskemål. Det var trots allt vi som bestämde vad som skulle läras ut. 
Vi ville ge dem baskunskaper som vi ansåg vara nödvändiga för att de skulle kunna lära 
sig det som de själva ville. Vissa önskemål som de efterfrågade kunde vi tyvärr inte till-
godose, eftersom tiden inte räckte till. Det önskade bl.a. att lära sig använda banktjänst-
er och att handla på internet. Vi ansåg att det var ett område de själva kunde utforska 
efter eget intresse efter kursens slut. För att kompensera de respondenter som var intres-
serade av dessa områden, hade vi sammanställt en länksamling som vi delade ut vid det 
sista lektionstillfället. Där fanns länkar till flera efterfrågade sajter till t.ex. banker och 
internethandel. De önskemål som vi inte kunde tillgodose, kan vara ämnen för en fort-
sättningskurs. 
 
Kommunikation och grupparbeten 
I användarundervisningen har vi haft goda möjligheter till kommunikation. Gruppen var 
liten och respondenterna pratade ofta med varandra och med handledarna. Vi kunde tyd-
ligt se vilken positiv inverkan gruppen och grupparbetena hade på respondenternas lär-
andeprocesser. Det är något som betonas av både av Börlin m.fl. och Borgström m.fl.155 
Vi borde haft fler grupparbeten, men då var risken stor att inte alla hade få möjlighet till 
att söka på egen hand. Det ojämna deltagarantalet gjorde att vi inte fick de jämna grupp-
er som vi räknat med från början , vilket försvårade arbetet. Därför fick respondenterna 
arbeta mer självständigt än vad vi hade planerat från början. Kommunikationen under-

                                                 
154 Borgström m.fl, 1998, s. 35-36. 
155 Börlin m.fl, 1990, s. 59 och Borgström m.fl, 1998, s. 56. 
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lättades mycket av att vi var fyra handledare. Det fanns alltid någon av oss som hade tid 
att hjälpa till när respondenterna ville ha hjälp. En ensam lärare hade fått prioritera 
gruppen före de enskilda individerna.  
 
Metakognition 
I andragogiken betonas vikten av metakognition, att man ska lära de lärande att lära. Det 
har vi försökt att göra i liten skala, i vissa av våra studieuppgifter och genom våra utvär-
deringsfrågor, där respondenterna har fått reflektera över sitt lärande och sina informa-
tionssökningar. 
 
Lärarroll 
I ett andragogiskt lärandeperspektiv ska inte läraren vara en förmedlare av kunskap. 
Denne ska däremot fungera mer som en inspiratör och handledare som ger vägledning i 
konsten att lära. Denna roll känner vi igen från vår egen kurs. Där såg vi oss mer som 
handledare än som lärare. Vi upplevde dock att våra respondenter uppfattade oss som 
traditionella lärare. Detta fenomen är vanligt förekommande menar Borgström. Enligt 
hennes teori klassades vi som den ledaren som betonar deltagarnas möjlighet till inflyt-
ande, men där ledaren har fått uppdraget av deltagarna att bestämma över det mesta gäl-
lande undervisningen.156 
 
Livslångt lärande 
I litteraturen om vuxenlärande står det skrivet att skolan ska ge redskap, förståelse och 
vilja att lära mer, då skolan aldrig kan ge heltäckande kunskaper.157 Vi anser att vi har 
lyckats med att ge respondenterna redskap för vidare internetanvändning. De har fått en 
förståelse för internet och dess innehåll. Flera av respondenterna hävdade att de hade 
blivit inspirerade och att de ville lära sig mer. Flera ville gå fortsättningskurser inom 
datorkunskap för att bli mer allmänbildade på området. Vi förstod tidigt att vi inte skulle 
kunna ge respondenterna heltäckande kunskaper, eftersom vi hade så lite tid för kursen. 
Ser man det ur ett andragogiskt synsätt var detta inget problem, eftersom vuxenpedago-
giken anser att ansvaret för inlärningen ligger hos eleverna själva. Respondenterna mås-
te följaktligen själva arbeta vidare efter kursens slut för att befästa och utveckla sina 
kunskaper och färdigheter. 
 
Planering och kunskaper 
Vid planeringsarbete av vuxenutbildning anses det viktigt att undersöka de vuxenstude-
randes förkunskaper och att fastställa vad som kan vara nödvändiga och användbara 
kunskaper för deltagarna. Detta resonerade vi mycket om i utbildningsgruppen. Vi var 
noga med att deltagarna skulle få baskunskaper som de skulle ha nytta av i sitt vardags-
liv. Det var därför vi relaterade övningarna till vardagliga frågor, med exempel ur verk-
ligheten, för att koppla deras vardagserfarenheter till studieuppgifterna. 
 
Utvärderingar 
Vi har använt oss av alla utvärderingsformer som andragogiken förespråkar. Efter varje 
lektion hade vi utvärderingar, och när kursen avslutades hade vi en mer omfattande ut-
värdering. Respondenterna har även gjort självutvärderingar under hela kursen när de 
har svarat på våra utvärderingsfrågor. 

                                                 
156 Borgström m.fl, 1998, s. 36. 
157 Börlin m.fl, 1990, s. 65. 
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10 Analys av problem/barriärer 
 
I detta kapitel kopplar vi respondenternas barriärer och problem till Bucklands och Ru-
bins teorier om barriärer. Vi har valt att presentera respondenternas barriärer i en 
sammanfattad form, för att inte peka ut enskilda respondenters barriärer. 
 
10.1 Respondenternas barriärer via Bucklands och Rubins teorier 
 
Buckland och Rubin har utgått från informationssystem, bibliotek och informationsan-
vändare när de formulerade sina barriärer. Vi tycker att deras barriärer kan användas i 
ett vidare perspektiv, för internetanvändning och vår användarundervisning. Vi använd-
er deras barriärer för att strukturera upp ett urval av respondenternas problem och svå-
righeter med tekniken efter barriärernas nyckelteman. Två barriärer har tagits bort efter-
som de inte behandlar respondenternas barriärer, dessa är: cost to the provider (förmed-
larens kostnader) och legal aspects (juridiska aspekter). 
Vi vill påpeka att alla respondenterna inte hade alla problemen. Sammanfattar man re-
spondenternas problem och svårigheter, kan de ses som nybörjarproblem och vanliga fel 
som alla gör, även vana internetanvändare. Trots alla problem som respondenterna hade 
med tekniken vill vi påpeka att de var duktiga och tålmodiga i sitt lärande. 
 
10.1.1 Physical aspects/availability/fysisk tillgänglighet 
 
Det är svårt att öva och hålla sina kunskaper aktuella om man inte har internetuppkopp-
ling. Detta var fallet för två av våra respondenter, de hade ingen internetuppkoppling 
hemma. 
 
10.1.2 Identification/identifiering 
 
Grundförutsättningar för att man ska kunna söka information på internet är att användar-
en har förmåga att kunna identifiera träfflistor, webbsidor och länkar, dvs. veta var och 
hur hon/han ska leta. Hinder uppkommer om inte användaren kan formulera och identi-
fiera korrekta sökord för sökningar i sökmotorer och kataloger. Vidare är det bra att 
identifiera nyckelord eller länkar när man ska söka information via portaler. 
 
Navigering, orientering och läsning 
För att kunna navigera är det nödvändigt att man kan identifiera de verktyg som är till 
för navigation på webbsidor: länkar, menyer, tangenter, rullningslister etc. I början på 
kursen hade nästan alla respondenterna problem när de skulle lära sig att navigera. De 
visste inte var de skulle klicka och de visste inte att de skulle titta efter länkar, menyer, 
knappar etc. 
 
Vid kursstarten hade respondenterna svårigheter när de skulle läsa och orientera sig på 
webbsidor. Det berodde på att webbsidor har en annan uppbyggnad än sidorna i en bok. 
För att man ska kunna läsa webbsidor krävs det att man kan översiktsläsa. Man ska inte 
överväldigas av all information, utan man bör snabbt sålla ut den viktigaste information-
en som finns på sidan. Från början hade respondenterna problem med att översiktsläsa 
och att identifiera användbar information. Flera respondenter försökte läsa allt och hade 
svårt att finna det väsentligaste på sidan för att kunna gå vidare. En del läste långsamt, 
vilket ledde till problem när uppgifterna skulle lösas enskilt och i synnerhet i en grupp. 
Detta var färdigheter som förbättrades med övning och mer vana. 
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Sökförmåga 
Den första gången respondenterna skulle söka fritt på portaler, upplevde de det som be-
svärligt. De blev stressade och hade svårt att komma på idéer vad de skulle leta efter. 
 
Alla respondenterna fick också problem när de självständigt skulle söka information via 
sökmotorer. De skulle då hitta på egna sökord, sökstrategier och söksträngar samt göra 
avgränsade sökningar med hjälp av kommandona: + - ” ” . Ofta hittade de inte vad de 
sökte efter, pga. att sökorden var felaktigt skrivna. När respondenterna använde sök-
motorer och inte hittade vad de sökte efter gav de snabbt upp. De tänkte inte på att an-
vända alternativa sökvägar. De letade inte med hjälp av synonymer eller jämförde träff-
arna med olika sökmotorer. Strategin blev att gå vidare genom att byta ämne eller att 
söka på ett annat ställe. När de sökte via sökmotorer glömde de att välja språk för att 
enbart söka på svenska webbsidor. Detta var ett problem eftersom flertalet av respon-
denterna inte förstod engelska. 
 
Flera respondenter hade svårigheter när de skulle använda träfflistor. Från början visste 
de inte hur de var uppbyggda och hur de fungerade, dvs. att man måste klicka på dem 
för att komma till en annan webbsida. Många gånger glömde respondenterna att under-
söka och klicka på träfflistornas länkar. Enstaka personer valde första bästa länk i träff-
listan och klickade sig slumpmässigt vidare. De flesta respondenterna letade efter det 
”rätta svaret”. De reflekterade inte över att en och samma fråga kan besvaras på många 
sätt, att svaren kan komma från olika källor. 
 
När man söker information bör man också undersöka funna källors trovärdighet. Med 
detta menas att man ska kunna identifiera källans avsändare, vem som står ansvarig för 
informationen i källan. Detta är något som kan vara svårt för nybörjare, vilket också var 
fallet när våra respondenter skulle arbeta med de källkritiska övningarna. I vissa fall 
hade de väldigt svårt att finna avsändaren och tänka källkritiskt. 
 
10.1.3 Understanding: cognitive access/kognitiv tillgång 
 
Brist på kunskaper 
De flesta av respondenternas problem har sin grund i att respondenterna var nybörjare 
och inte hade tillräckliga kunskaper om datorer och datorprogram, t.ex. Internet Explo-
rer. De saknade kunskaper om internets basala funktioner och användningsområden: 
Hotmails funktioner och internets sökredskap: länkar, portaler och sökmotorer samt 
navigeringsverktyg: länkar, menyer, knappar, rullningslisten etc. Respondenterna visste 
inte skillnad på sök- och adressfält och när man får och inte får använda å, ä och ö i 
olika skriv- och sökfält. Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna saknade 
en helhetsbild av internets användningsområden. Det var detta de ville lära sig och 
därför var det naturligt att de flesta av kursens moment var nya för respondenterna. 
 
Ett annat exempel när den kognitiva tillgången var bristfällig var när en respondent ville 
pröva att använda ett elektroniskt uppslagsverk. Respondenten fick problem eftersom 
denne saknade kunskaper om hur ett elektroniskt uppslagsverk fungerar och hur sök-
ningar skulle göras. Osäkerheten gjorde att respondenten inte vågade klicka sig vidare. 
Respondenten gav upp och hade inga önskemål om att gå vidare för att lära sig att an-
vända uppslagsverket, trots erbjudande om handledarhjälp. Detta beteende stämmer 
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med Rubins påstående att användare vill anstränga sig så lite som möjligt för att få tag 
på information. 
 
Begrepp, terminologi och support 
Buckland avser med kognitiv tillgång att man har förmågan att förstå den information 
som man finner i källor när man söker information. I denna kontext vidgar vi begreppet 
till att även gälla datorer och allt som användaren får upp på sin dataskärm i form av in-
formation och terminologi. Exempelvis har internet engelska som globalt språk, vilket 
försvårade för dem av våra respondenter som inte behärskade engelska. Man kan be-
höva få informationen översatt om man inte behärskar språket på en webbsida. Detta 
gäller inte enbart för språk utan även för t.ex. för tekniska termer för bl.a. felmeddelan-
den för datorprogram. Dessa innehåller ofta dataterminologi som kan vara svår att för-
stå. Flera respondenter tyckte att det var obehagligt då dessa grå rutor kom upp. Vidare 
försvårades användningen av internet om man saknade terminologi för begrepp på inter-
net: t.ex. pdf-fil, webbsida, adress- och sökfält, e-postadress m.m. Respondenterna be-
rättade även att de fanns tillfällen då de saknade tillgång till handledning och support, 
för att få hjälp och saker förklarade. De äldres support är ofta deras barn och barnbarn, 
men dessa är inte alltid tillgängliga. 
Ett annat problem var att många inte visste att det fanns olika hjälpfunktioner som de 
kunde använda i de olika datorprogrammen. Om de hade kännedom om dessa så visste 
de ändå inte hur de fungerade. De visste inte att de fanns i webbläsarprogram, sökmoto-
rer etc. 
 
Informationsöverflöd - information overload 
Vi såg att våra respondenter hade jobbigt när de skulle läsa fullspäckade webbsidor, 
dvs. sidor som var fyllda med information och reklam som blinkade och störde koncen-
trationen. Det var nödvändigt att respondenterna lärde sig förmågan att kunna sålla bort 
ovidkommande information och reklam, när de skulle använda internet. 
 
Teknik 
I detta stycke tar vi upp respondenternas problem som kunde kopplas till tekniken. Vi 
har strukturerat upp stycket efter olika ämnen för att göra det mer överskådligt. 
 
In- och utloggning på internet 
Vid de första kurstillfällena hade respondenterna svårt att avgöra om de var inloggade 
på internet eller inte. De var även osäkra på hur de skulle göra när de skulle logga in och 
ut på internet. 
 
Mushantering 
Flera respondenter hade problem när de skulle ställa in markören, eftersom de inte kun-
de skilja på markören och muspekaren. Några hade svårt när de skulle styra och klicka 
med musen. De visste inte om de skulle enkelklicka eller dubbelklicka. De hade även 
problem när de skulle markera och kopiera. Några respondenter hävdade att det var fel 
på datormusen när de inte behärskade musens funktioner. 
 
Tangenter 
I början var många ovana och tryckte på fel tangenter. Caps Lock-tangenten orsakade 
problem för flera respondenter. De förstod inte varför de helt plötsligt skrev med versa-
ler. En person blandade ihop tangenterna Delete och Enter, medan flertalet av respon-
denterna glömde att trycka på Enter-tangenten. Några av respondenterna tyckte det var 
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svårt när de skulle radera bakåt. De flesta hade även problem när de skulle navigera 
framåt och bakåt med tangenterna. 
 
Sökfält, webbadressfält, webbsidor, länkar etc 
När respondenterna använde sökmotorer hade flera av dem svårt att skilja på webb-
adressfält och sökfält. Flera glömde att klicka på länkarna i träfflistorna, när de skulle 
undersöka och läsa dem. De glömde också att rulla ner med rullningslisten till slutet av 
webbsidorna, för att läsa texten som inte var synlig på skärmen. De hade även problem 
med att bläddra. Några respondenter tyckte att det var svårt att använda menylistor (små 
rullningslister), för de visste inte till vilken ruta eller ram (frame) listen tillhörde. Ett få-
tal respondenter visste inte att bilder också kunde vara klickbara länkar. 
 
E-post och webbadresser 
Några respondenter blandade ihop e-postadresser och webbadresser. Flera respondenter 
hade det besvärligt när de skulle skriva in webbadresser. De fick ofta dubbla bokstäver 
och blanksteg eller så glömde de att skriva in bokstäver. 
 
Några respondenter visste inte hur de skulle göra när de skulle byta webbsida med en ny 
webbadress. De stängde ner Internet Explorer och började om igen, för de visste inte att 
det bara var att klicka i webbadressfältet och skriva in den nya webbadressen. Detta mo-
ment lärde de sig på en gång när vi hade visat dem hur de skulle göra. 
 
Att spara 
Det enklaste och vanligaste sättet hade varit att lära respondenterna att spara länkar till 
webbsidor i mappen ”Favoriter” på Internet Explorer. Vi kunde tyvärr inte spara länkar 
till webbsidor i den mappen, eftersom datorerna återställdes till sina ursprungsinställ-
ningar efter varje avstängning och alla nya filer raderades. Därför lärde vi respondent-
erna att spara ner bilder, från internet och från sina e-postkonton, på en diskett. Detta 
var också ett moment som de lärde sig snabbt. 
 
Övriga tekniska problem 
Respondenterna frågade mycket om teknik. 
 
E-posthantering 
Alla respondenterna stötte på problem och svårigheter när de skulle använda Hotmail, 
eftersom många var osäkra eller inte förstod hur Hotmail fungerade. En person drog 
paralleller mellan Hotmail och e-postprogrammet Outlook, denna reflektion gjorde Hot-
mails funktioner mer lättförståliga för denna respondent. 
 
De flesta respondenterna hade svårigheter när de skulle logga in på Hotmail. Det var 
MSN:s startsida (Microsoft Network) som rörde till det. Vidare förvärrades situationen 
av att flera respondenter hade svårt att komma ihåg sina e-postadresser och lösenord. 
Ibland glömde de bort att skriva in Hotmail-adressen. Det kunde hända att de t.ex. skrev 
in sin egen Hotmail-adress i webbadressfältet, utan att förstå skillnaderna mellan dessa 
fält. 
 
Ibland hände det att respondenterna var så koncentrerade på vad de skulle göra så att de 
glömde att kolla Hotmails inställningar. Vid ett tillfälle hade Hotmail fått engelska in-
ställningar på en dator. Respondenten som satt vid denna dator reflekterade inte över de 
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engelska inställningarna eftersom denne kunde engelska, men respondenten medgav till 
oss att det var lättare att jobba med Hotmails svenska version. 
 
Någon enstaka person hade svårt att skilja på mappar och ”Grupper”, eftersom de har 
vissa likheter i Hotmail. Flera respondenter hade problem när de skulle kopiera och 
klistra in e-postadresser i ”Grupper” i mappen ”Kontakter”, när de skulle skapa e-post-
grupper (flera e-postadresser samlade i en grupp). Respondenterna stötte även på pro-
blem när de skulle öppna bifogade filer, t.ex. när de skulle öppna ett skickat vykort i ett 
nytt fönster. Någon enstaka person tyckte det var svårt att vidarebefordra e-post till 
andra mottagare. Andra respondenter hade svårt att förstå att man kunde skicka kopior 
(Cc) och hemliga kopior (Bcc) 158 till andra mottagare. Det kan man göra samtidigt som 
man skickar e-post till en person, och det ska fungera så att den första mottagaren inte 
ska behöva veta att de andra hade fått samma meddelande. De flesta respondenterna 
glömde även att logga ut när de avslutade Hotmail. 
 
Tidigare kunskaper och erfarenheter som barriärer 
Tidigare kunskaper och erfarenheter är ofta av nytta men de kan även ställa till med 
problem när man ska lära sig nya saker. En respondent hade vana av maskinskrivning 
och detta ledde till många felslag vid skrivning, då tangenter och tangentuppsättningar 
skilde sig åt. Det var ett problem som försvann efter träning. 
En annan respondent var van vid att söka på internet. Denne gick sina egna vägar och 
försökte finna genvägar till svaren, istället för att söka enligt övningsmaterialets instruk-
tioner. Samma respondent kunde mycket i teorin om sina egna metoder och hade därför 
svårt att följa uppsatta instruktioner. Det var respondentens tidigare sökerfarenhet som 
försvårade inlärningen av nya sökstrategier. 
 
10.1.4 Economic/financial aspects/price to the user/priset för användaren 
 
När man ska lära sig att använda internet krävs det intresse och motivation. Som kurs-
deltagare måste man vara beredd på att satsa tid och kraft på att lära sig. Det gör man 
genom att läsa kursmaterial, öva på uppgifterna och aktivt delta i lektionerna. Som kurs-
deltagare måste man följa direktiv, regler och kursupplägg. Detta kan leda fram till olika 
känslor som osäkerhet, otrygghet, stress, ilska, glädje, självförtroende m.m. Känslor 
som kan anses vara det pris som respondenten har fått betala i samband med kursen. 
 
Pris i form av känslor 
Det finns många källor till känslor. Vi nämner här några situationer som framkallat 
positiva och negativa känslor under kursen. Dels det att respondenterna upplevde det 
tidskrävande att söka information. Arbetsinsatsen i tid de lagt ner på sökningar, kom-
penserades oftast inte av resultatet de fick, de upplevde då otillfredsställelse. En annan 
situation var s.k. ”information overload”. Respondenterna fick för mycket information 
och det var svårt för dem att hitta det de egentligen sökte efter. Respondenterna blev 
även irriterade när tekniken krånglade, bl.a. när sökta webbsidor inte kom upp, trots att 
adresserna var korrekta. 
 
När vi arbetade i grupper och bytte samarbetspartner, reagerade flera respondenter på 
förändringen. Vi upplevde att några blev upprörda och osäkra medan andra tyckte att 
                                                 
158 Cc står för ”carbon copy”, en kopia av e-post. Mottagaren av e-posten kan se till vilken adress en ko-
pia av e-posten har skickats till. Bcc står för ”blank carbon copy”, en ”osynlig” kopia av e-post. Mottaga-
ren av e-posten kan inte se till vilken adress en kopia av e-posten har skickats till. 
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det var positivt och roligt att byta grupp. I början av kursen märkte vi också negativa re-
aktioner då vi gjorde deltagande observationer, det kändes tydligt att vissa respondenter 
blev osäkra och stressade av våra observationer. 
 
Skrivförmåga 
I början hade nästan alla respondenterna problem när de skulle skriva på datorn. När de 
skulle skriva in webbadresser och e-postadresser, men också när de skulle skriva i stör-
sta allmänhet. De blandade ihop stora och små bokstäver, skrev dubbla bokstäver och 
gjorde blanksteg och glömde att skriva in bokstäver. De var ivriga och hade för bråttom. 
 
Några skrev fel sökkommandon vid sökning. Många glömde att kontrollera stavningen 
på sina webbadresser innan de klickade på Enter. Detta var irritationsmoment som avtog 
med tiden när de lärde sig mer. 
 
Flera tyckte det var svårt att skriva ner sina sökvägar, dvs. att lämna redogörelse för hur 
de gjort sina sökningar. Det ledde till stress och osäkerhet när de inte visste hur de skul-
le skriva. En annan stressfaktor var att de upplevde att de inte hade gjort rätt på övning-
arna. 
 
Att chatta upplevde några som mycket roligt. Några hade dock svårigheter när de skulle 
hinna se och läsa vad som skrevs på chatten, det gick för fort. De hann inte skriva sina 
inlägg innan sidan uppdaterades automatiskt. Detta var stressande för dem. 
 
Ointresse för övningarnas innehåll som barriär 
En allmän känsla att man upplever vissa övningar som tråkiga och ointressanta, kan le-
da till att man inte vill ta till sig nya kunskaper. Det finns inget intresse att lära sig nya 
saker, om det inte är roligt och betydelsefullt för respondenten. Som exempel kan näm-
nas att en respondent inte ville lära sig chatta och en annan tyckte att det var tråkigt att 
chatta, för denne ansåg att det var fullt med perversa personer där. En tredje respondent 
ville inte göra källkritikövningen ”Levande historia”, för innehållet var obehagligt och 
respondenten blev upprörd och arg. 
 
Datorer och internetuppkopplingar 
Flera respondenter tyckte att det var för dyrt med datorer och ansåg att en internetupp-
koppling kostade för mycket. De ansåg även att datorer var för dyra i inköp och åbero-
pade att de ständigt måste förnyas. Investeringen att köpa en dator, privat eller för före-
ningen, är inte för evig tid, utan måste göras om efter några år med nyinköp. Internet-
uppkoppling med fast månadsavgift, ansågs också vara för dyr, då kostnaden inte över-
vägde nyttan. 
 
10.1.5 Social aspects/sociala aspekter (utbildning, etnicitet, klasstillhörighet, kön, 
ålder) 
 
Ålder 
Ett motstånd till datorer och internet har vi kopplat till ålder. Vi hade två respondenter 
som hade en negativ inställning till internet. De menade att de hade klarat sig utan inter-
net innan och att det hade gått bra. De hade därför svårt att ta till sig nyttoaspekten av 
internet. I detta fall var det deras förtroendeuppdrag i föreningen som krävde internet-
kunskaper (kunskaper i allmän datorhantering, bokföring, medlemsregister, protokoll-
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skrivande etc.). Grupptrycket i styrelsen var stort och det ansågs viktigt att hänga med i 
utvecklingen. Det var därför de två respondenterna hade anmält sig till kursen. 
 
Fysiologiska barriärer troligtvis beroende av ålder 
Vi upptäckte inte så många fysiska åldersbarriärer hos våra respondenter. Vår målgrupp 
tillhör gruppen yngre-äldre (65-80 år) och enligt litteraturen och statistiska uppgifter 
håller de sig friska långt upp i åren. De har ännu inte fått allt för många åldersrelaterade 
fysiska förändringar. En sak som troligtvis kan härledas till åldern, var att en av de äld-
sta respondenterna fort blev trött i slutet av lektionspassen och därför tappade koncen-
trationen. 
 
Några respondenter arbetade och läste något långsammare än de andra. Det var svårt för 
oss att avgöra om detta var individuellt eller om det var åldersrelaterat. Enligt litteratur-
en förändras inte den kognitiva förmågan med åldern, utan man har den förmåga man 
haft under sitt liv, om inte sjukdom förändrar detta. Eftersom vi inte har följt våra re-
spondenter i en longitudinell undersökning kan vi inte veta hur det förhåller sig i detta 
fall. 
 
Vi har även sett exempel på problem med finmotoriken. Darrningar i händerna har stört 
förmågan att skriva. I detta fall kan vi inte avgöra om det har med åldrandets fysionomi 
att göra eller om det endast är medicinskt för de individerna. 
 
Vi observerade att vi ”lärare” var mer snabba i tanke och handling än våra respondenter. 
Detta tolkade vi som att det var vår dator- och internetvana som gjorde oss otåliga och 
att deras långsamma tempo berodde på deras ovana. Vårt omfångsrika kursupplägg 
gjorde att vi gärna ville lära dem så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 
Detta stressade oss och inte våra respondenter, eftersom de inte visste vad vår läroplan 
omfattade. 
 
10.1.6 Acceptability/trovärdighet 
 
Det fanns en oro för att använda internet bland respondenterna. Denna bestod av rädsla 
för virus, hackare, porr, ekonomisk brottslighet m.m. som man kan komma i kontakt 
med via internet. Vi observerade att de inte helt litade på internets säkerhet. Det gällde 
både handel på nätet och internets innehåll i stort. Internets röriga struktur och innehåll 
gör det svårt att hitta det man söker efter. Trots att det fanns ett anti-porrfilter i datorer-
na, fick en respondent upp en porrsida, när denna klickade på en bildlänk på en kändis. 
 
Bland flera respondenter fanns det också en utpräglad rädsla för ”grå rutor” som dök 
upp med svensk eller engelsk text. Dessa kommer upp vid nedladdning av tilläggspro-
gram (plug-ins), t.ex. Flash och Shockwave, för att kunna göra det möjligt att se rörliga 
bilder/filmer på olika webbplatser. 
 
Vi upptäckte likaså att våra respondenter var ovana vid ett källkritiskt tänkande på inter-
net. Några hade inte tänkt i dessa banor tidigare, medan andra hade vana från att gran-
ska andra mediers innehåll. 
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10.1.7 Policy and procedural aspects/policy, regler och rutiner 
 
Orsaker till svårigheter och barriärer kopplade till kursen 
Vissa problem som uppkommit, har vi handledare orsakat genom vårt arbetssätt och hur 
vi valt att genomföra kursen. 
 
Behov 
Individerna i gruppen har haft skiftande behov. En del respondenter har behövt mycket 
hjälp medan andra har arbetat självständigt. Men alla respondenterna har haft behov av 
att öva mycket för att befästa förståelsen och sina kunskaper och färdigheter. Detta be-
hov har vi inte till fullo kunnat tillmötesgå på grund av tidsbrist. 
 
Respondenternas behov av trygghet visade sig genom att de ville sitta på sina bestämda 
platser. De tyckte inte om när vi ändrade på detta, när de inför grupparbeten skulle byta 
plats med varandra. Omändringen ledde till att de gamla inkörda grupperna splittrades 
och flera respondenter kände sig osäkra, de visste inte var de skulle sätta sig. Några re-
spondenter reagerade med ilska och ifrågasatte om platsbytena var nödvändiga. Detta 
påverkade sedan grupparbetet. Några grupper fungerade bra, medan andra grupper fun-
gerade sämre. De som hade svårt att samarbeta, var inte vana vid det utan var mer vana 
att arbeta självständigt. Det kunde också bli problem med samarbetet om arbetssättet 
skilde sig åt för mycket. Till exempel om en respondent läste och sökte snabbt och den 
andra läste och sökte långsamt, då blev båda respondenterna stressade av varandras 
olika arbetstempon. Ett annat problem med obalans uppstod när en kunnig respondent 
samarbetade med en nybörjare. Den kunnige respondenten var alldeles för snabb i sin 
handledning. Nybörjaren hann inte med i det snabba tankeförloppet och i instruktioner-
na hur denne skulle göra för att lösa uppgifterna. 
 
Alla respondenter hade önskat muntliga instruktioner och detta önskemål tillgodosåg vi 
till fullo. Det förorsakade dock problem i slutet när respondenterna självständigt skulle 
söka information, eftersom de då var vana vid styrda uppgifter med muntliga instruktio-
ner. En del respondenter tog sig heller inte tid att läsa igenom utdelat material och det 
försvårade deras inlärning. Meningen med det skriftliga materialet var att förtydliga och 
repetera moment som hade lärts ut på lektionerna. 
 
Tid 
Kursens längd på endast sex lektioner kan ses som ett hinder. På kort tid skulle många 
moment läras in. Alla respondenterna hann inte lära sig alla momenten. Vissa hade be-
hövt mer tid till övning för att kunna befästa förståelsen och sina nya kunskaper och 
färdigheter. 
 
Lektionerna på tre timmar kunde upplevas som för lång tid. I ett aktivt pensionärsliv 
med en fulltecknad almanacka, kan en internetkurs två gånger i veckan upplevas som 
mycket. 
 
Observationer 
Några av respondenterna blev stressade av att vi observerade dem när de arbetade med 
sina uppgifter. Vår observerande närvaro påverkade även deras sökbeteenden. De blev 
mer osjälvständiga, mer pratsamma, osäkra och passiva och frågade om hjälp som de 
inte behövde. 
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Planering och genomförande av lektioner 
Lektion 4 upplevdes som rörig av respondenterna. Den innehöll många små osamman-
hängande uppgifter: övning 1. Hemläxa - Att kontrollera medtagna webbadresser; Öv-
ning 2. Bildsökning på Evreka; Övning 3. Spara bilder på diskett; Övning 4. Att söka 
information i katalogiserade söktjänster - Gula sidorna och Yahoos kataloger samt Öv-
ning 5. Att söka information med hjälp av sökmotorn Google. 
Lektionen blev rörig eftersom vi samlat alla övningar vi inte hunnit med tidigare till 
detta tillfälle. Vi var tvungna att göra så för att vi skulle hinna ge respondenterna alla 
sökverktyg innan de självständiga sökningarna skulle börja. 
 
Under lektion 5 med källkritik, hade vissa respondenter svårt att förstå källkritikupp-
gifterna till en början. Vi skulle ha gett dem tydligare instruktioner om vad uppgiften 
gick ut på. Vi trodde att introduktionen talade för sig själv, därför gav vi inga utförliga 
instruktioner till uppgiften: www.levandehistoria.com och www.levandehistoria. org. 
En respondent blev upprörd över webbsidornas innehåll och protesterade och ville inte 
göra uppgifterna. 
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11 Analys av lärande 
 
I början av detta kapitel ger vi en presentation av vad respondenterna ville lära sig och 
hur de beskriver sitt eget lärande. Därpå redogör vi för hur vi har tolkat våra respondent-
ers agerande i undervisningssituationen. 
 
I analysen av yt- och djupinriktad inlärning, baserad på teorier enligt Marton m.fl, pre-
senteras respondenternas studieorientering, uppgiftsinriktning, kunskapsorganisation 
och studieresultat. I detta fall har vi även tolkat respondenternas medvetenhet om deras 
inlärningsstilar och inlärningsstrategier, utifrån Tornbergs teori om inlärningsstrategier 
samt Malténs och Tornbergs teorier om inlärningsstilar. Vi redovisar materialet delvis i 
tabeller för att göra resultaten mer överskådliga. 
 
Ett stycke handlar om egenskaper och faktorer som är viktiga för inlärningsprocessen. 
Dessa har jämförts och sammanförts med Borgströms m.fl. teori om varför man lär sig i 
studiecirkel. Resultatet redovisas i tabellform. 
 
Därefter presenterar vi våra respondenters inlärningsstrategier, vilka vi har jämfört och 
sammanfört med Tornbergs inlärningsstrategier. Resultatet redovisas också i tabellform. 
Sedan kommer ett stycke där vi redovisar tecken på respondenternas lärande och dessa 
jämför vi med Larssons, Martons och Borgströms m.fl. syn på lärande. 
I följande stycke redovisar vi vad vi har noterat att deltagarna har fått ut av kursen. Des-
sa utsagor jämförs med Borgström m.fl. teori om vad cirkeldeltagandet ger. Sist i kapit-
let redovisar vi respondenternas egna utsagor vad de har lärt sig. 
 
11.1 Respondenternas lärande 
 
I detta kapitel redovisar vi vad respondenterna ville lära sig. Deras egna utsagor om sitt 
lärande och vår analys av hur vi uppfattade deras lärande. 
 
11.1.1 Davids lärande 
 
Vad David ville lära sig 
David sa i enkäten att han ville lära sig att kunna använda e-post och skicka bilder samt 
att han ville bli säkrare på ”dataområdet”. I dagboken skrev han att han gärna skulle vil-
ja få ett ”data-körkort”. Han nämnde vidare under kursen, att han ville öva mer på bl.a. 
att kunna ”gå in och ur” internet, att surfa, att träna på portaler och att finna information 
om fritidsaktiviteter. I sista utvärderingen sa han att han ville öva mer på ”allt inom IT”. 
 
Davids egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade David att han 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel och genom att arbeta praktiskt med 
händerna. Han tyckte att det bästa sättet var att göra fel och sedan få hjälp med att rätta 
till felet. David tyckte att det var bra att arbeta i grupp. Arbetade han självständigt skaff-
ade han sig erfarenhet, men då visste han inte hur han hade gjort och därför var han 
tveksam till inlärningsmetoden. Han tänkte på sambandet mellan det han redan kunde 
och visste och det nya som han skulle lära sig. David oroade sig inte för det nya han 
skulle lära sig, det var lärarens uppgift att se till att han hängde med. 
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Så här beskrev David sin lärandeprocess under en vecka enligt utvärderingen för lektion 
4: 
 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internetlektioner. 
  [Har ej svarat på frågan] 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Blivit nyfiken på it och blivit mera ”djärv” att gå ut på nätet. 
 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
  Kunskaperna fick jag genom kursen. 
 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
  Lärandet går fort, men acceptera det o hoppas att det ”lossnar” vid nästa lektion. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Nyfiken på it så det är svårt att veta vad som finns att lära. Är nyfiken på det mesta. 
 
Davids agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi David i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Han var lite försiktig och litade inte riktigt till sin förmåga därför ville han gärna ha 
handledning. Han var intresserad av internet och han var motiverad och ville lära sig. 
David arbetade sakta och ville öva mycket på övningarna. Han tyckte om att arbeta i 
grupp och han tyckte att det var roligt att diskutera. David reflekterade inte så mycket 
över sitt lärande och sina sökningar. Han lärde sig bäst när han fick muntlig handled-
ning och när han fick arbeta praktiskt i grupp. 
 
Tolkning av Davids lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Vi tolkade Davids studieorientering som ytlig (reproducerande orientering) även om 
han hade ett eget intresse av att lära sig internetanvändning. Detta eftersom han ville ha 
mycket stöd och hjälp och många gånger intog en passiv inställning till sitt eget lärande. 
David lade ansvaret för sin inlärning på lärarna, då han ansåg att det var lärarna som 
skulle se till att han hängde med. Han hade även en ytinriktning då han arbetade med 
studieuppgifterna, eftersom han inte reflekterade över hur han gjorde och varför. David 
hade svårt att redogöra för vad han hade lärt sig och detta tolkar vi som att han organise-
rade sin kunskap atomistiskt (fokuserade på delar och detaljer). Sammantaget ledde 
detta till att David fått ett inlärningsresultat som speglade en ytinriktning. Han påpekade 
själv att han behövde öva mer för att befästa sina kunskaper. Kanske kunde han uppnå 
en djupare inriktning när han hade fått öva mer på uppgifterna hemma i sin egen takt. 
David verkade inte ha så stor kännedom om sin inlärningsstil och sina inlärningsstrate-
gier. Han visste inte bestämt vilket sinne som dominerade vid inlärning och han tyckte 
inte om att arbeta självständigt. När David skulle arbeta självständigt blev han osäker på 
inlärningsmetod/inlärningsstrategi eftersom han då inte visste hur han gjort för att få 
den önskade kunskapen. 
 
11.1.2 Eriks lärande 
 
Vad Erik ville lära sig 
I enkäten har Erik skrivit att han ville lära sig skicka e-post och att ta reda på saker. Han 
skrev att hans förväntningar på kursen var att lära sig ”Att på enkelt och bra sätt ordna 
e-postförbindelse t.ex. mellan medlemmarna i en styrelse”. I början av kursen nämnde 
han i dagboken, återigen att han ville lära sig mer om e-posthantering: att sända och ta 
emot e-post, använda adresslistor samt bifoga filer och meddelanden. Han sa att han 
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ville lära sig ”Att hantera e-posten så rationellt och billigt som möjligt”. Han ville 
dessutom kunna söka information och öva mer på att använda sökmotorer och sökord. I 
slutet av kursen ville Erik veta mer om ”Hur man bäst hämtar hem och ordnar brand-
väggar och antivirusprogram”. 
 
Eriks egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Erik att han lär-
de sig bäst genom att läsa något och när han fick arbeta ensam i sin egen takt. Erik tänk-
te på sambandet mellan det han redan kunde och visste och det nya som han skulle lära 
sig. 
 
Så här beskrev Erik sin lärandeprocess under en vecka enligt utvärderingen för lek-
tion 4: 
 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internetlektioner. 
  Vi har lärt oss använda sökmotorer och sökord samt begränsa med + och -. Vi har också lärt 

oss att hämta hem och spara bilder samt söka i sökkataloger och Google. 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Under veckan som gått har jag lärt mig att söka information inom de områden jag önskar. 
 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
  Kunskapen har jag fått genom handledning och övning. 
 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
  Problem kan vara att finna bästa sökvägen. Det gäller att använda de sökvägar man får upp. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Mer sökning 
 
Eriks agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Erik i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Han arbetade självständigt och hade tilltro till sin förmåga att lära sig. Han hade inget 
mot att arbeta i grupp men han tyckte bättre om att arbeta självständigt i sin egen takt. 
Erik arbetade målmedvetet och var noggrann när han löste uppgifterna. Han läste sakta 
och reflekterade över vad han gjorde. Erik var motiverad, intresserad och ville lära sig. 
Han reflekterade över sitt lärande och över hur han sökte. Erik ville öva mycket. Han 
försökte lösa problemen själv och var inte rädd för att pöova sig fram. Erik lärde sig 
bäst genom att läsa sig till hur han skulle göra och när han fick arbeta ensam i sin egen 
takt. 
 
Tolkning av Eriks lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Vi tolkade Eriks studieorientering som djup (meningsorienterad) eftersom han var in-
tresserad av att lära sig internetanvändning, både för sin egen och för föreningens skull. 
Han propagerade för internetanvändning bland sina styrelsemedlemmar och tyckte det 
var viktigt att de lärde sig den nya tekniken. Erik styrdes av en inre motivation och ar-
betade målmedvetet och reflekterade mycket över sitt eget lärande, vad han gjorde och 
hur han gjorde. Han löste uppgifterna noga och ville förstå vad han gjorde. Därför såg vi 
inriktning på uppgifterna som djup. Eftersom Erik reflekterade mycket över sitt lärande 
och noga kunde redogöra för vad han hade lärt sig och vilka problem han hade haft, 
tolkade vi det som ett uttryck för att han organiserade sin kunskap holistiskt (fokuserade 
på helheten). Eriks inlärningsresultat speglade hans djupa inriktning. Han var väl med-
veten om sin inlärningsstil och sina inlärningsstrategier. 
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11.1.3 Fridas lärande 
 
Vad Frida ville lära sig 
Frida har uppgett i enkäten att hon ville lära sig att skicka e-post, ta reda på saker och att 
betala räkningar. Hennes förväntningar på kursen var att få mer kunskap om internet. 
Under hela kursen berättade hennes dagbok att hon ville lära sig mer om, samt öva mer 
på Hotmails olika funktioner. Det hon nämnde var bl.a: att vidarebefordra e-post, skapa 
e-postlistor, skicka bilder, skapa mappar och sortera/flytta runt e-post i dem. Frida ville 
även lära sig att beställa biljetter och att leta information om resor etc. 
 
Fridas egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Frida att hon 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel och genom att arbeta praktiskt 
med händerna. Frida tyckte att hon lärde sig både när hon arbetade i grupp och när hon 
arbetade självständigt i sin egen takt. Hon tänkte på sambandet mellan det hon redan 
kunde och visste och det nya som hon skulle lära sig. Hemma läste hon för nöjes skull 
och skrev både brev och dagbok, men inte varje dag. 
 
Så här beskrev Frida sin lärandeprocess under en vecka enligt utvärderingen för lektion 
4: 
 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internetlektioner. 
  Jag har lärt mig en hel del, kanske har det gått lite fort ibland. (Studentåren har jag bakom 

mig). 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Att söka i de olika sökadresserna. 
 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
  Genom övning. 
 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
  Ofta genom att backa och ta det från början. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Det vet ni bäst nu när ni ”testar” oss. 
 
Fridas agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Frida i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Hon arbetade självständigt och hade tilltro till sin förmåga att lära, men hon ville få be-
kräftelse på det hon gjorde. Hon bad om hjälp när hon körde fast. Frida var intresserad 
och hon ville lära sig. Hon ställde frågor för att lära sig, ofta var det frågor om teknik. 
Frida ville öva mycket och hon arbetade målmedvetet med uppgifterna. Hon gick in för 
att lära sig ordentligt och hon var noggrann och alltid förberedd och påläst. Grupparbete 
gillade hon och om det behövdes blev hon ledare för gruppen. Frida tog egna initiativ 
och förberedde sina sökningar. Hon reflekterade över sitt lärande och över hur hon gjor-
de sökningar. Frida lärde sig bäst genom att få muntlig handledning och genom att ar-
beta praktiskt, självständigt eller i grupp. 
 
Tolkning av Fridas lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Vi tolkade Fridas studieorientering som djup (meningsorienterad) eftersom hon var in-
tresserad av att lära sig internetanvändning och samtidigt arbetade koncentrerat och 
målmedvetet för att lära sig. Frida trodde att kunskaperna kunde komma till nytta på fö-
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reningens expedition. Hon reflekterade över sitt lärande och över vad hon gjort. Frida 
tog ansvar för sin egen inlärning och läste på och förberedde sig inför lektionerna och 
antecknade mycket flitigt under lektionerna. Hon ville öva mycket på övningarna och 
hon gjorde dem noggrant, samtidigt som hon reflekterade över vad hon gjorde. Därför 
var hennes inriktning för att lösa uppgifter djup. Detsamma gällde för hur hon orga-
niserade sin kunskap. Eftersom hon hade ett reflekterande tänkande såg vi det som att 
hon organiserade sin kunskap holistiskt (fokuserade på helheten). Hennes inlärningsre-
sultat visade på en djupinriktning. Frida var inte klar över vilket sinne som dominerade 
hennes inlärningsstil, men däremot kände hon till sina inlärningsstrategier. 
 
11.1.4 Göstas lärande 
 
Vad Gösta ville lära sig 
Gösta ville enligt enkäten, lära sig skicka e-post, chatta, hämta hem bilder och sköta be-
talningar via internet. Hans förväntningar på kursen var att han skulle förstå lite vad 
hans barn diskuterar om när de pratar om internet. Efter första lektionen skrev han i dag-
boken att han ville veta mer om allt. Under kursen ville han veta hur man söker i on-
lineuppslagsverk, hur man kollar upp avstånd och färdvägar samt andra pensionärsorga-
nisationers kursverksamheter. I slutet ville Gösta veta hur man kunde komma in i betal-
domäner utan att betala. Han ville öva mer på allt i början av kursen och i slutet på att 
använda kartor och Escape-tangentens funktioner samt hur ”man kunde sortera bort den 
mängd information, man fick, och endast få fram det man önskar”. 
 
Göstas egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Gösta att han 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel. Gösta tyckte att det var svårt att 
läsa facklitteratur om data. Han tyckte att det bästa sättet att lära sig var genom att ar-
beta praktiskt med händerna. Gösta tyckte det var lämpligt att arbeta i en liten grupp om 
man är ”jämnbra”. Han tyckte inte att det fungerade då han arbetade själv i sin egen 
takt. Gösta försökte kombinera det han redan kunde och visste och det nya han skulle 
lära sig. Han tyckte att det var svårt att läsa och menade att datorn då måste vara in-
kopplad om han skulle kunna öva och lära. Gösta använde datorn varje dag till ordbe-
handling, men använde inte e-post så ofta. 
 
Så här beskrev Gösta sin lärandeprocess under en vecka enligt utvärderingen för lektion 
4: (Vi tolkar att han har kopplat alla sina svar enbart till datoranvändning) 
 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internetlektioner. 
  Under veckan har vi berört hur man använder Evreka och Google. Men mycket mer träning 

behövs. 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  [Se ovanstående svar] 
 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
  Eventuell kunskap har förmedlats av våra underbara lärare. 
 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
  Inga speciella problem. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Vill lära mer om: sökning på NE, vägbeskrivningar mellan två mål -Kortaste väg -sevärd-

heter m.m. 
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Göstas agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Gösta i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Han arbetade självständigt och var kreativ när han skulle lösa uppgifter. Han gjorde ofta 
på sitt eget sätt och följde inte alltid våra instruktioner. Gösta hade tilltro till sin förmå-
ga att lära. Det såg man i hans kreativa försök att lösa uppgifterna och när han hjälpte 
nybörjare. Han var intresserad och ville lära sig. Gösta var hjälpsam och ville gärna lära 
nybörjare hur de skulle göra. Han tyckte om att arbeta i grupp. Gösta ville öva mycket 
på övningarna. Han ställde frågor om teknik och han pratade mycket med oss handleda-
re. Gösta ville visa vad han kunde, men han reflekterade inte så mycket över sitt lärande 
och sina sökningar. Han lärde sig bäst när han fick muntlig handledning och när han 
fick arbeta praktiskt i grupp. 
 
Tolkning av Göstas lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Vi tolkade Göstas studieorientering som ytlig (reproducerande orientering) även om han 
hade ett eget intresse av att lära sig internetanvändning. Han följde inte alltid instruktio-
ner utan ville göra på sitt eget sätt. Gösta tyckte att det var viktigare att hjälpa andra som 
var nybörjare än att fokusera på sitt eget lärande. Han klagade även på tidsbrist att han 
inte hade hunnit öva så mycket som han hade önskat. Gösta använde både yt- och djup-
inriktning när han löste uppgifter. När han hjälpte nybörjare intog han en djupinriktning, 
men när han skulle arbeta självständigt blev inriktningen ytlig eftersom han ofta ville 
göra på sitt eget sätt. Den ytliga inriktningen berodde också på att han inte reflekterade 
över sitt lärande och över hur han gjorde, vilka problem han stötte på etc. I utvärde-
ringssvaren hade han svårt att redogöra för vad han lärt sig. Det tolkar vi som att han 
organiserade sin kunskap atomistiskt (fokuserade på delar och detaljer). Han tyckte att 
han behövde öva mer på att göra sökningar och hans inlärningsresultat speglade en yt-
inriktning. Gösta visste inte vilket sinne som var det mest dominerande vid inlärning, 
vilken inlärningsstil han hade. Han lade liksom David ansvaret för det egna lärandet på 
lärarna, eftersom han hävdade att det var lärarna som hade förmedlat den kunskap han 
fått. Gösta såg inte sin egen roll i inlärningsprocessen, eftersom han inte var medveten 
om sina inlärningsstrategier då vi frågade efter dessa. 
 
11.1.5 Hannas lärande 
 
Vad Hanna ville lära sig 
I enkäten har Hanna uppgett att hennes förväntningar på kursen var att lära sig använda 
dator samt att hon ville lära sig skicka e-post och att ta reda på saker. I dagbokens frågor 
om vad hon ville veta mer om har hon svarat: ”alltsammans”, ”allt!” eller ”det mesta”. 
Det hon ville öva mer på var ”alltsammans” och ”det mesta”. 
 
Hannas egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Hanna att hon 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel och genom att läsa sig till hur hon 
skulle göra. Hanna lärde sig även genom att arbeta praktiskt med händerna. Hon tyckte 
det var bra att arbeta i grupp. Hanna tänkte på sambandet mellan det hon redan kunde 
och visste och det nya som hon skulle lära sig. Hemma läste hon för nöjes skull och hon 
skrev både brev och dagbok. En egen reflektion var att hon trodde att de som var helt 
nybörjare på internet, hade lättare att lära sig än de som kunde lite om internet sedan 
tidigare. 
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Från utvärderingen om lärandeprocessen för lektion 4 hade Hanna bara besvarat två frå-
gor: 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Jag har lärt mig en del nytt det svåra är att minnas till nästa gång. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Som vanligt vill jag lära mig mer! 
 
Hannas agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Hanna i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Hon kunde både arbeta självständigt och i grupp. I början ville hon ha mycket handled-
ning men det behovet avtog med tiden. Hon var intresserad och ville lära sig och hon 
arbetade målmedvetet med uppgifterna. Hanna hade tålamod och såg problem som ut-
maningar. Hon frågade om hjälp när hon körde fast. Hanna reflekterade över sitt lärande 
och hur hon sökte. Hon var medveten om de fel hon gjorde och därför underskattade 
hon sin förmåga. Hanna trodde att hon kunde mindre än vad hon i själva verket kunde. 
Hon lärde sig bäst genom att läsa hur hon skulle göra och genom att arbeta praktiskt 
självständigt eller i grupp. 
 
Tolkning av Hannas lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Hanna talade tidigt om för oss att hon hade en negativ attityd till internet. Vi tyckte att 
det var konstigt att hon trots sitt motstånd till internet ville gå kursen. Vi misstänkte där-
för att hon hade blivit övertalad av styrelsen att göra detta. Vi kan i detta fall därför på-
stå att Hanna på grund av yttre motivation hade en ytlig (reproducerande orientering) 
studieorientering. Men sedan hände det något oväntat. Trots att hon var negativ till in-
ternet, gick hon målmedvetet in för att lära sig och hon arbetade noggrant med uppgift-
erna utan att visa sitt ointresse. Vi tror att hon påverkades både av gruppen och av ledar-
nas entusiasm. Denna ändrade studieorientering visade tydligt det Hogdson kallar för 
ställföreträdande relevans, dvs. att en ointresserad student blir intresserad och påverkad 
av entusiastiska lärare. Vi vill även tillägga de positiva kursdeltagarnas inflytande på 
denna förändring. Hannas studieinriktning förflyttades alltså från en ytlig (reproduce-
rande orientering) mot en djup (meningsorienterad). Eftersom Hanna reflekterade över 
sitt lärande och det hon gjorde, anser vi att hon hade en djupinriktning när hon löste 
uppgifter. Det självkritiskt reflekterande tänkandet tydde på att hon organiserade sin 
kunskap holistiskt (fokuserade på helheten). Hon ville förstå det hon gjorde och det hon 
skulle lära sig. Hennes inlärningsresultat tydde på en djupinriktning. Hanna var inte 
säker på sin dominerande inlärningsstil, eftersom hon angav flera alternativ som giltiga. 
På frågan där hon skulle beskriva hur hon fått sin kunskap, lämnade hon inget svar och 
detta tolkar vi som om hon var medveten om sina inlärningsstrategier. Det visade sig 
när hon arbetade praktiskt, men hon hade svårt att beskriva dem. 
 
11.1.6 Ingas lärande 
 
Vad Inga ville lära sig 
Inga sa i enkäten att hon ville lära sig skicka e-post och att ta reda på saker. Hon uppgav 
att hennes förväntningar på kursen var att få lära sig arbeta med datorn. Under kursen 
informerade hon oss i dagboken, att hon var nöjd med det som hon fick lära sig. Hon 
skrev att eftersom hon inte hade internet hemma ville hon öva mer på allting, eller så 
kunde hon inte specificera det hon ville öva mer på. Inga berättade att det inte ”hade 
gått att lära mer på denna korta tid” som kursen pågick. 
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Ingas egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Inga att hon 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel och genom att läsa och att utföra 
det hon läst. Inga tyckte att hon lärde sig bättre när hon arbetade i grupp, än då hon 
arbetade själv i sin egen takt. Hon tänkte på sambandet mellan det hon redan kunde och 
visste och det nya som hon skulle lära sig. Hemma läste hon för nöjes skull och hon 
skrev ibland både brev och dagbok. 
 
Från utvärderingen om lärandeprocessen för lektion 4 har Inga bara besvarat en fråga: 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Kan ej redovisa några detaljer efter som jag upplever det ganska ”rörigt” för dagen. 
 
Ingas agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Inga i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Hon kunde arbeta både i grupp och självständigt. Hon var ambitiös och arbetade snabbt 
och målmedvetet med uppgifterna. Inga hade tilltro till sin förmåga att lära, och gick in 
för att lära sig och lärde sig snabbt. Men hon underskattade sin förmåga, för hon trodde 
att hon kunde lite i jämförelse med de andra. Hon var intresserad och motiverad och vil-
le lära sig ordentligt. Inga frågade inte så mycket, bara när hon körde fast. Hon ville lösa 
problem själv och provade sig fram. Inga tog egna initiativ, hon hade med sig webb-
adresser och listor på saker hon ville söka på. Hon var förberedd och påläst och ville 
öva mycket. Inga reflekterade över sitt lärande och hur hon gjorde sökningar. Hon lärde 
sig bäst när hon fick läsa hur hon skulle göra och genom att arbeta praktiskt i grupp. 
 
Tolkning av Ingas lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Inga hade också en negativ inställning till internet från början. Därför kan hennes fall 
sägas följa samma mönster som Hannas. En ytlig (reproducerande orientering) som med 
tiden ändrades till en djup (meningsorienterad) studieorientering. Inga var intresserad 
och arbetade målmedvetet med studieuppgifterna och tog egna initiativ och förberedde 
uppslag för sökningar av eget intresse. Hon hade ett reflekterande tänkande och var 
självkritisk, då hon var medveten om de problem hon stötte på. Därför anser vi att hon 
hade en djupinriktning då hon löste uppgifter. Hon strävade efter förståelse, därför tolk-
ar vi det som ett tecken på holistisk organisation av kunskap. Hennes inlärningsresultat 
visade på en djupinriktning. Vad det gällde inlärningsstil visste hon inte vilket sinne 
som dominerade, men hennes snabba inlärningsförmåga visade att hon var medveten 
om sina inlärningsstrategier även om hon inte beskrev dem. 
 
11.1.7 Jennys lärande 
 
Vad Jenny ville lära sig 
I enkäten har Jenny skrivit att hon ville lära sig att ta reda på saker och att hennes för-
väntningar på kursen var att bli säkrare på att surfa på nätet. I början av kursen skrev 
hon i dagboken att hon ville lära sig mer om Hotmail och att skicka och ta emot e-post. 
Det hon behövde öva mer på var att använda Hotmail och att söka på internet. I slutet 
tyckte Jenny att hon klarade sig tillsvidare med sina ”enkla kunskaper” och att hon kun-
de öva mer hemma om tiden räckte till. 
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Jennys egna utsagor om det egna lärandet 
På frågorna om sitt eget lärande i utvärderingen efter lektion 4, svarade Jenny att hon 
lärde sig bäst genom att använda både syn och hörsel och genom att läsa om tid finns till 
detta. Jenny lärde sig även genom att arbeta praktiskt med händerna. Hon tyckte att hon 
lärde sig både genom att arbeta i grupp och att arbeta själv i sin egen takt. Jenny visste 
inte om hon tänkte på sambandet mellan det hon redan kunde och visste och det nya 
som hon skulle lära sig. Hon hann sällan läsa böcker eller att skriva brev eller dagbok. 
 
Så här beskrev Jenny sin lärandeprocess under en vecka enligt utvärderingen för lektion 
4: 
 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internetlektioner. 
  Blivit något säkrare på att söka. 
 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
  Att på Internet kan man hitta det mesta. 
 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
  Har gått in på Internet på egen hand. 
 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
  Genom envishet hittar man till slut det man vill ha. 
 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 
  Tränar och tränar 
 
Jennys agerande i undervisningssituationen 
Så här uppfattade vi Jenny i undervisningssituationen enligt våra observationer: 
Hon kunde arbeta både i grupp och självständigt. Hon var impulsiv och hade bråttom 
och läste inte alltid instruktioner. Jenny var intresserad och ville lära sig. Hon tog egna 
initiativ och ville inspirera de andra till att göra roliga saker på internet. Jenny hade till-
tro till sin förmåga och tyckte om att lära sig nya saker. Hon frågade inte så mycket bara 
när hon körde fast. Jenny tyckte att internet var roligt och hade alltid uppslag att söka 
på. Hon ville lösa problem själv och provade sig fram, men reflekterade inte så mycket 
över sitt lärande och sina sökningar. Jenny lärde sig bäst genom muntlig handledning 
och genom att arbeta praktiskt självständigt eller i grupp. 
 
Tolkning av Jennys lärande utifrån: Tornberg, Marton m.fl. presenterade teorier 
Jenny hade ett genuint intresse för internet, därför såg vi hennes studieorientering som 
djup (meningsorienterad). Hon hade hållit på med e-post i flera år och ville lära sig mer 
om detta. Under en lektion yppade hon att internet är ett ”fantastiskt verktyg där man 
har hela världen i en låda”. Till sitt sätt var hon impulsiv och ville att saker skulle gå 
snabbt, därför hade hon inte alltid tid att följa instruktioner så noga. Det samma gällde 
för det reflekterande tänkandet, således anser vi att hon antog en ytinriktning när hon 
skulle lösa uppgifter. Eftersom hon inte reflekterade över sitt lärande och det hon gjor-
de, tolkade vi det som att hon organiserade sin kunskap på ett atomistiskt sätt (fokusera-
de på delar och detaljer). Hennes inlärningsresultat speglade en ytinriktning. Här gick 
således den djupa, meningsorienterade studieorienteringen emot den ytliga uppgiftsin-
riktningen, den atomistiska kunskapsorganisationen och det ytliga inlärningsresultatet. 
Vi tror att motsägelserna i inriktningarna kan bero på hennes impulsiva sätt. Det var 
impulsiviteten som hindrade henne från att ha ett reflekterande tänkande och ett djup-
gående arbete med uppgifterna. Jenny visste inte vilket sinne som dominerade hennes 

 84



 

inlärningsstil. Hon var självlärd på att använda internet, hon hade skaffat kunskaperna 
innan kursen började. Detta tydde på att hon var medveten om sina inlärningsstrategier. 
 
11.1.8 Vad Konrad ville lära sig 
 
Vi tar här upp vad Konrad ville lära sig eftersom han var med i utformningen av använ-
darundervisningen innehåll. Tyvärr kunde han inte fullfölja kursen. 
 
I enkäten hade han svarat att han ville lära sig ta reda på saker och att lära sig källkritik. 
Hans förväntningar på kursen var att förbättra sina sökningar på internet och att lära sig 
datasäkerhet. På frågan varför internet var bra för sin egen skull, hade han uppgett släkt-
forskning. Vid sin enda utvärdering för lektion 1, sa han att han ville lära sig att skriva 
ut valda delar av webbsidor och hur man sökte efter drivrutiner. 
 
11.2 Analys av resultatet yt- och djupinriktning 
 
Vi har sammanställt våra respondenters studieorientering, uppgiftsinriktning, kunskaps-
organisation och studieresultat i olika tabeller för att göra det mer överskådligt: 
 

En ytlig reproducerande 
studieorientering 

En djup meningsorienterad 
studieorientering 

Förändrad studieorientering: 
från ytlig till djup 

 

David 
Gösta 

 

Erik 
Frida 
Jenny 

 

 

Hanna 
Inga 

 
En ytlig uppgiftsinriktning En djup uppgiftsinriktning 

 

David 
Gösta 
Jenny 

 

Erik 
Frida 
Hanna 
Inga 

 

 
Atomistisk kunskapsorganisation Holistisk kunskapsorganisation 

 

David 
Gösta 
Jenny 

 

Erik 
Frida 
Hanna 
Inga 

 

 
Inlärningsresultat av ytlig karaktär Inlärningsresultat av djup karaktär 

 

David 
Gösta 
Jenny 

 

Erik 
Frida 
Hanna 
Inga 

 

 
Resultatet visar att våra respondenter tämligen jämnt fördelar sig på yt- och djupinrikt-
ning i avseende på uppgiftsinriktning, kunskapsorganisation och inlärningsresultat. In-
tressanta avvikelser är de två fallen: Hanna och Inga, av förändrad studieorientering och 
Jennys djupa studieorientering, men för övrigt ytliga inriktning på uppgiftsinriktning, 
kunskapsorganisation och inlärningsresultat. När det gäller vår tolkning av responden-
ternas yt- och djupinriktning vill vi påpeka att den är lekmannamässigt utförd och att 
observationerna kanske hade tolkats annorlunda av pedagogikforskare med djupare äm-
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neskunskaper. Vi vill trots detta visa på den skillnad på inriktning som faktiskt finns och 
den betydelse den har för människors inlärning och inlärningsresultat. Som resultatet vi-
sar har respondenterna fått olika inlärningsresultat beroende på vilken inriktning deras 
studieorientering och uppgiftsinriktning varit, samt hur deras kunskapsorganisation sett 
ut. Det är också viktigt att påpeka i detta sammanhang, att våra studieuppgifter inte har 
varit av reflektiv art. Vi har däremot haft som krav att respondenterna skulle skriva ner 
sina sökvägar, för att detta i sin tur skulle leda till ett reflektivt tänkande. Vidare har vi 
också uppmuntrat respondenterna till ett reflekterande tänkande genom våra reflekteran-
de utvärderingsfrågor. Trots det visar resultatet att nästan hälften av respondenterna inte 
har uppvisat ett reflekterande tänkande. Följaktligen undrar vi om vårt resultat hade bli-
vit annorlunda om vi ändrat vårt arbetssätt, till ett mer reflekterande sätt genom att kon-
sekvent använda studieuppgifter av reflekterande art. Detta i syfte att stimulera respon-
denterna till djupinriktning och en holistisk kunskapsinriktning. Vi undrar även hur re-
sultatet och fördelningen hade blivit om vi hade haft åtta respondenter istället för sju. 
 
11.3 Egenskaper, inlärningsfaktorer och inlärningsstrategier 
 
Efter att ha sammanställt och analyserat observationsmaterialet utkristalliserade sig vis-
sa egenskaper och faktorer som viktiga för inlärningsprocessen. Vi har i tabellen nedan 
förenat våra observerade inlärningsfaktorer med Borgström m.fl. presenterade inlär-
ningsfaktorer.159 Det går tydligt att se samstämmigheten i resultatet, då våra inlärnings-
faktorer går att inordna under Borgström m.fl. inlärningsfaktorer. Vi har dock inte note-
rat något om frivillighet i våra observationer och därför saknas det uppgifter om detta. 
Vi håller med Borgström med fleras påpekande om frivillighetens stora betydelse för 
deltagarnas inlärning, att motivationen och intresset för ämnet underlättar inlärningen, 
eftersom man i detta fall deltar i en cirkel av fri vilja. Man lär sig för sin egen skull och 
inte av yttre påverkan eller för att få betyg. 
 

Borgströms m.fl. presenterade 
inlärningsfaktorer 

Våra observerade inlärningsfaktorer  

 

Cirkelledaren 
 

Att det är kunniga och pålästa ledare. 
 

Att deltagarna trivs med ledarna. 
 

Att deltagarna ber om handledning, frågar ledarna om 
hjälp när de inte kan. 
 

 

Studiematerialet 
 

Att studiematerialet är anpassat till kursdeltagarnas 
förkunskaper. 
 

Att deltagarna följer instruktioner och gör uppgifterna 
noggrant. 
 

Att deltagarna läser kursmaterialet som delas ut. 
 

 

Det egna arbetet 
 

Att deltagarna är villiga att lägga ner tid och energi på 
kursen och övningarna. 
 

Att deltagarna tränar hemma för att befästa sina kun-
skaper. 
 

Att deltagarna arbetar självständigt för att lära sig och 
arbetar koncentrerat och målmedvetet med övningar-
na. 
 

 

                                                 
159 Borgström m.fl, 1998, s. 55. 
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Att deltagarna provar sig fram och utforskar datorn 
och internet. Att de upptäcker att det inte är farligt att 
göra fel. 
 

Att deltagarna tar egna initiativ till att göra egna sök-
ningar, och att de förbereder och planerar sina sök-
ningar. 
 
 

 

Det egna ansvaret 
 

Att deltagarna är med och bestämmer och påverkar 
kursens utformning. 
 

Att deltagarna aktivt tar ansvar för sitt lärande. 
 

Att deltagarna är aktiva och tar initiativ när de arbetar 
ensamma eller i grupp. 
 

 

Frivilligheten 
 

 

- 

 

Klimatet 
 

Att deltagarna trivs med kursen. 
 

Att deltagarna har en positiv inställning till arbetet 
som ska göras. 
 

 

Det egna intresset 
 

 

Att deltagarna är motiverade och intresserade och vill 
lära sig. 
 

 

Gruppen som bekräftar, uppmuntrar, 
stödjer, skapar inlärningsklimat, förut-
sättning för kreativitet och är en inlär-
ningsfaktor. 
 

 

Att deltagarna trivs med varandra och känner trygghet 
i gruppen. 
 

Att deltagarna hjälper varandra och lär av varandra. 
 

 
I tabellen nedan presenterar vi de exempel på inlärningsstrategier som våra respondenter 
uppvisat enligt våra observationer. Vi har i denna tabell sammanfört dem med Torn-
bergs presenterade inlärningsstrategier.160 Resultatet visar att alla av oss observerade 
inlärningsstrategier går att infoga i Tornbergs presenterade inlärningsstrategier. 
Alla respondenter har använt sig av samtliga inlärningsstrategier, även om användandet 
av metakognitiva strategier och reflekterande tänkande har förekommit i varierande 
grad hos våra respondenter. 
 

Tornbergs presenterade inlärnings-
strategier 

Våra respondenters inlärningsstrategier 

 

Kognitiva strategier, strategier för 
problemlösning: gruppering, 
anteckningar, repetition, översättning, 
slutledning, problemformulering, 
hypotes och testning. 
 

 

Alla deltagare arbetade aktivt med studieuppgifterna 
och lyssnade på genomgångarna. 
 

Några deltagare förde anteckningar och ville behålla 
övningsuppgifterna. 
 

Deltagarna provade sig fram i sitt arbete med datorer-
na och internet. 
 

Många av deltagarna försökte lösa problem själva, 
innan de bad om hjälp. 
 

En del av deltagarna tränade på övningarna hemma. 
 

 

Metakognitiva strategier, strategier för 
inlärning, planering och utvärdering av 
arbete som exempelvis: när man vet hur 
man bäst löser en uppgift och rättar sig 
efter detta; när man medvetet inriktar sin 

 

Ett fåtal deltagare planerade och förberedde sina sök-
ningar. 
 

Flera deltagare reflekterade över sitt lärande och över 
hur de gjorde sökningar.  
 

                                                 
160 Tornberg, 2000, s. 20-22. 
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uppmärksamhet på en uppgift och inte 
låter sig distraheras; när man rättar sig 
själv; när man bedömer sin egen arbets-
insats i förhållande till uppsatta mål och 
nerlagt arbete på uppgiften. 
 

Flera deltagare hade självkännedom, visste sina för-
mågor och kunskaper, samt hur de skulle anpassa sin 
inlärningsstil och sina inlärningsstrategier. 
 

Nästan alla deltagare hade tilltro till den egna för-
ågan att lära. m  

En deltagare såg sina svårigheter som utmaningar och 
hade därför tålamod med sin egen lärandeprocess. 
 

 

Socio-affektiva strategier, strategier 
den lärande använder i samspelet med 
andra som exempelvis: att be om hjälp; 
samarbete och att ge feedback till andra. 

 

Flera deltagare ställde frågor för att lära sig. 
 

Några deltagare ville ha bekräftelse på att de gjorde 
rätt. 
 

Alla deltagare bad ledarna om hjälp när de inte kunde.
 

Deltagarna hjälpte också varandra och gav varandra 
uppmuntran och stöd. 
 

Vid grupparbeten samarbetade deltagarna. 
 

 
11.3.1 Observerade tecken på lärande 
 
Vi har följt respondenternas lärandeprocesser under kursen. I våra observationer har vi 
sett tecken som tyder på att de har börjat lära sig bemästra internet och dess funktioner. 
De observerade tecknen på lärande redovisar vi nedan. 
 
Respondenterna uppvisar ett förändrat beteende, då de har blivit mer självständiga och 
bättre kan hantera internets funktioner, de har fått förståelse för hur internet fungerar. 
De har inte heller lika många problem med tekniken, med musen och tangenterna. Fort-
farande stöter de på svårigheter när de använder sökmotorer och ska göra avgränsade 
sökningar, men den förmågan har också förbättrats betydligt. Några respondenter plane-
rar sina sökningar och reflekterar över hur de gör och varför resultatet blir som det blir, 
de använder sig av ett reflektivt tänkande. Respondenterna har även blivit säkrare på att 
navigera och att orientera sig på webben. De utövar praktiskt de kunskaper och färdig-
heter vi lärt ut. Dessa iakttagelser visar enligt Larsson på kunskapsinhämtande, att män-
niskors beteende och tänkande förändras av studier.161 Marton menar däremot att inlär-
ning enligt fenomenografiskt synsätt kan beskrivas som en ”förändring av en persons 
uppfattning om aspekter av verkligheten”.162 Vi tolkar detta som att den förändrade upp-
fattningen av verkligheten också måste avspegla sig i det mänskliga beteende. Anknyter 
vi till Borgström m.fl. teori163, visar våra iakttagelser att våra respondenters cirkeldelta-
gande har gett dem kunskaper, färdigheter och ett ändrat tänkande och beteende, samti-
digt som de har fått bättre självförtroende. Detta gör att de vågar mer när de är ute och 
surfar. 
 
11.3.2 Vad cirkeldeltagandet ger 
 
Borgströms rapport påvisar att deltagandet i kurser leder till personlig utveckling. I ta-
bellen nedan redovisar vi vad vi har observerat, att cirkeldeltagandet har gett våra re-
spondenter. Ser man på vad respondenterna själva har uppgett i den sista utvärderingen, 
läggs betoningen på kunskaper och färdigheter, nytta och användning och ett förbättrat 
självförtroende. I tabellen har vi sammanfört vårt observerade resultat med Borgströms 

                                                 
161 Larsson, 1996, s. 26. 
162 Marton m.fl, 1998, s. 287. 
163 Borgström m.fl, 1998, s. 47. 
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m.fl. teori164. Resultatet visar på stor överrensstämmelse. Det som skiljer sig åt är: Nya 
bekantskaper; Motverkar isolering och Ingen/liten behållning. På dessa områden har vi 
inte gjort några noteringar, eftersom vi inte har fått några uppgifter om dessa omstän-
digheter. 
 

Borgströms m.fl. teori om vad cirkel-
deltagandet ger 

Vad vi har noterat att våra respondenter har fått ut 
av sitt cirkeldeltagande 

 

Kunskaper och erfarenheter 
 

Våra respondenter har fått kunskaper och färdigheter i 
att använda internet. 
 

 

Fritidsintresse 
 

Flera respondenter använde internet hemma. 
 

Flera respondenter blev inspirerade och gjorde egna 
sökningar hemma. 
 

 

Mental stimulans 
 

Våra respondenter tyckte att det är viktigt att hänga med 
i utvecklingen, att lära sig ny teknik. 
 

 

Gemenskap 
 

 

Det har varit en god gemenskap i gruppen. 
 

 

Nya bekantskaper 
 

Det har inte blivit några nya bekantskaper. De flesta 
kände varandra sedan tidigare. Möjligtvis har de lärt 
känna varandra mer. 
 

 

Samarbete 
 

Våra respondenter har samarbetat när de gjort grupp-
arbeten. 
 

Respondenternas självförtroende och kunskaper för-
stärktes, när de fick hjälpa och förklara för varandra vid 
spontana tillfällen och vid grupparbetena. Exempelvis 
när en respondent lärde en annan respondent att skicka 
vykort. Vid ett annat tillfälle förklarade en respondent 
för en annan respondent skillnaden på CD-ROM och 
diskett. 
 

 

Motverkar isolering 
 

 

- 
 

Sammanhållning 
 

Sammanhållningen har varit god, påverkas av att de 
flesta har styrelseuppdrag. Kursen ansågs viktig av 
styrelsens medlemmar. 
 

 

Ingen/liten behållning 
 

 

- 
 

Intresse för fortsatta studier 
 

Respondenterna ville att handledarna skulle anordna fler 
datakurser. Respondenterna ville lära sig mer om dator-
hantering. 
 

 

Nytta och användning 
 

De flesta av respondenterna anser att de kommer att ha 
nytta av sina kunskaper och färdigheter i internetan-
vändning, både privat och i föreningslivet. 
 

 

Personlig utveckling: självförtroende; 
tänker annorlunda; kreativitet; handlar 
annorlunda; tro på sin förmåga; man 
vågar 

 

Hjälpbehovet hos respondenterna minskade allt efter-
som deras färdigheter ökade. De var mest självständiga 
under de två sista lektionspassen. 
 

Flera respondenter fick bättre självförtroende gällande 
förmågan att använda internet. 
 

 

                                                 
164 Borgström m.fl, 1998, s. 47. 
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11.4 Respondenterna egna utsagor vad de har lärt sig 
 
Dagböckerna gav följande redogörelser av respondenternas upplevelser och lärdomar 
under kursen. 
 
11.4.1 Respondenternas utsagor vad de lärt sig 
 
David skrev i sin dagbok att han hade fått ”nyfikenhet på IT” och hade ”blivit mera van 
vid IT och datorn”. Han sa att han lärt sig hur ”man kommer in på IT” samt att skicka 
meddelanden, surfa och söka i olika sökmotorer på internet. 
 
Erik berättade att han har lärt sig att lägga upp en egen Hotmail-adress samt att ta emot, 
sända och ”lägga upp adresslistor och filer”. Han sa att han kunde använda internet för 
att söka information med hjälp av sökmotorer och webbadresser och kunde ”använda 
sökord och begränsa antalet svar”. I den sista utvärderingen sammanfattade han att han 
lärt sig ”att sända och ta emot e-post, mapphantering, bildhantering, söka på internet, ta 
fram information på hemsidor, källkritik m.m.” 
 
Frida sa att hon lärt sig att logga in på datorn och kunde skriva in e-postadresser, öppna 
inkorgen samt skicka och svara på e-post. Hon berättade att hon lärt sig att söka på in-
ternet genom sökövningarna på sökmotorn Evreka etc. 
 
Gösta skrev att han lärt sig ”lite om mycket”. Han tyckte inte att allt är lika ”luddigt 
som tidigare” och han kände sig inte längre lika osäker. Gösta berättade att han lärt sig 
”en del om Hotmail som jag ej visste något om tidigare”. Han sa att han kunde söka på 
Evreka och att han har fått ”förfinade kunskaper” i förhållande till de ”små kunskaper-
na” han hade tidigare. Han beklagade sig över att han inte hunnit träna tillräckligt hem-
ma under tiden kursen pågått. 
 
Hanna sa att hon lärt sig att välja en e-postadress och hur man skickade och tog emot 
e-post, sparade e-post i mappar och att använda papperskorgsfunktionen. Hanna har lärt 
sig att söka efter olika saker på internet. Hon skrev om sitt eget lärande: ”eftersom jag 
inte kunde något innan så har väl något fastnat”. 
 
Inga berättade att hon lärt sig lite av varje. Hon skrev att kursen gick ”lite fort med tan-
ke på att man inte sysslar med data varje dag”. Hon har lärt sig att lägga upp kontakter i 
Hotmail, att sända e-post och att använda sökmotorn Evreka. Hon tyckte att hon har fått 
en inblick i hur internet fungerade men tyckte att hon kunde ”lite för lite för att känna 
att jag behärskar det hela”. Vid sista utvärderingen skrev Inga att ”personligen har jag 
fått en hel del kunskaper trots att vi ej har ’kursat’ mer än sex gånger”. 
 
Jenny sa att hon lärt sig att använda Hotmail och hur den fungerade. Hon noterade att 
hon har vågat pröva på olika saker. Jenny hade lärt sig sökmotorn Evreka och skrev att 
hon har ”blivit något säkrare på att söka och hitta vad jag söker”. Hon tyckte att hon har 
lärt sig mycket. 
 
11.4.2 Sammanfattning av vad respondenterna lärde sig 
 
Vi har i en tabell sammanställt respondenternas utsagor om vad de lärt sig. Uppgifterna 
har vi fått efter att ha analyserat svaren på utvärderingsfrågorna efter varje lektion. Vi 
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har tolkat svaren och placerat dem i sex olika kategorier: e-post; surfa/söka; spara/sor-
tera; källkritik; reflekterande över sitt lärande och ej specificerat. I tabellerna är lektio-
nerna numrerade 1-6. Det sammanlagda resultatet för varje lektion kan överstiga sju 
svarsalternativ, eftersom en respondent kan ha nämnt flera olika kategorier för samma 
lektion. Kategorin ej specificerat betyder att de inte har svarat eller att svaret de gett vad 
de lärt sig är otydligt, t.ex. ”lite om mycket” eller ”en hel del”. 
En respondent var frånvarande under lektion 6. Denne person lämnade dock efter kurs-
ens slut via e-post, svaren på utvärderingsfrågorna för den lektionen, eftersom utvärde-
ringsfrågorna omfattade hela kursen. 
 

 e-post surfa/söka  spara/sortera källkritik reflekterande  ej specificerat 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6

David             x x   x x x            x               x     
Erik x x       x   x x x x x     x  x     x x       x            
Frida x x         x   x x                x                   x  
Gösta   x             x x                x      x x  x         
Hanna x x       x     x     x            x                 x x  
Inga   x             x                          x  x     x x  
Jenny x x             x x x              x        x            

 

Sammanställning av de sju respondenternas svar på vad de sagt att de lärt sig. 
 
Ser man vad respondenterna själva sagt vad de lärt sig under lektionerna, ser man att de 
följt vår planering över lektionerna, eftersom de själva noterat det med några undantag. 
Utvärderingarna har följt på dagens lektioner, så det är att notera att det givetvis är lätt 
att komma ihåg vad man lärt sig under den lektionen. 
 

e-post  surfa/söka  spara/sortera källkritik reflekterande  ej specificerat 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6
4 6       2  2 2 6 5 3 3      1  1     6 1      1 4  2   1 2 3  

 

Sammanställning av de sju respondenternas svar 
 

Under lektion 1 och 2 arbetade vi med e-post och portaler, där har de flesta noterat att 
de lärt sig e-post. Under lektion 3 och 4 arbetade vi med sökmotorer, kataloger samt 
sökte efter bilder och sparade dessa på en diskett. Lektion 5 hade vi källkritik och fria 
sökningar och den sista lektionen hade fria sökningar som tema. I kategorin ”reflekte-
rande” har vi tolkat svaren där de noterat att de har nämnt att de kan använda olika verk-
tyg för internetanvändning, samt att de reflekterat över vad de letat efter och vilka 
träffar de fått. Det har fyra av sju respondenter noterat under den sista utvärderingen. 
 
Vi upptäckte att när vi hade olika teman på första passet gentemot det andra, kom re-
spondenterna ihåg det senaste och noterade således inte det första passets övningar. Som 
exempel kan nämnas att när vi hade övningar att spara bilder på diskett, under lektion 4, 
var det bara en respondent som hade noterat detta i den dagens utvärdering. Det stäm-
mer med vad litteraturen säger om att äldre bäst kommer ihåg saker sist på en uppräk-
ningslista. Om man däremot hjälper dem att minnas med olika minnesledtrådar, i detta 
fall om vi gett dem olika svarsalternativ, hade vi nog fått andra svar. Det kan även vara 
så att det som har varit mest intressant under dagen, har varit det lättaste att komma 
ihåg. 
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12 Analys av attityder till internet och drivkrafter att 
skaffa internet 
 
I detta kapitel undersöker vi respondenternas attityder till internet, utifrån dagböcker 
och observationer. Vi vill se om en attitydförändring sker efter en användarundervis-
ning. Därefter undersöker vi vilka drivkrafter respondenterna kan hysa för att skaffa sig 
ny informationsteknik. Vi använder IT-kommissionens fyra drivkrafter för äldre att 
skaffa sig internet. Dessa är följande: livsstilsmotivet, nyttomotivet, underhållningsmo-
tivet och det sociala motivet. Vi gör också en jämförelse mellan vad litteraturen säger 
om generella attityder och drivkrafter hos äldre och våra respondenters attityder. Till 
sist ser vi vad som kan underlätta spridning av den nya tekniken för vår målgrupp. 
 
12.1 Respondenternas attityder till internet 
 
I detta kapitel beskriver vi våra respondenters attityder till internet. Uppgifterna har vi 
fått från enkäten, dagböckerna och från våra observationer. 
 
Davids attityd till internet 
I enkäten trodde David att det som är bra med internet för sin egen skull, var att få tag 
på information. I dagboken berättade han att han hade en stor respekt för internet. Han 
var lite skeptisk i början, men när han upptäckte att det fanns så mycket information på 
nätet växte hans tilltro till det. Det han sa var bra med internet var att det fanns så 
mycket att hitta där och det som han tyckte var lätt var att skriva och svara på brev i 
Hotmail. Det tråkiga var att han inte behärskade internet bättre. Han skrev att ”Man får 
göra så många försök innan man kommer rätt” och sa även att det tar tid och upptar tele-
fontid. Det som han tyckte var svårt var att han slarvade med det som han kallade för 
”förberedelsen”, dvs. att noggrant avgränsa sina sökningar för att få relevanta träffar. 
Han tyckte att det fanns mycket ”strunt” på internet och att det borde finnas någon form 
av ”sil” som kunde ta bort det dåliga, men han reflekterade över det orimliga med det: 
”men vilken och vem skulle få göra detta?” David tyckte att kursen gjort honom säkrare 
på att använda internet och sa att ”internet har vuxit för mig med anledning av kursen”. 
Han ansåg även att ”om många människor hade tillgång till IT kunde om rätt informa-
tion gavs så borde förståelsen mellan människor öka”. 
 
David uppgav att hans attityd hade förändrats och att han blivit säkrare på internet. Han 
ville bli ”mera vän med IT” som han uttryckte det och han trodde att han kommer att 
använda internet oftare i framtiden och då använda det för informationssökning. 
 
Eriks attityd till internet 
Erik hade svarat i enkäten att det som han trodde var bra med internet för sin egen skull 
var att kunna leta efter information. I dagboken nämnde han att det bästa med internet 
var ”Möjligheterna att söka och finna svar på frågor och knyta kontakter oavsett vilket 
intresse jag har”. Det roligaste med internet var att man hade många möjligheter att hitta 
det man sökte efter, bara man använde rätt sökmetod. Han tyckte att det var lätt att söka 
via hemsidor för att det var ”enkelt att klicka vidare på länkarna”. Det tråkigaste sa han 
var att man fick så många träffar och att det ”kan vara svårt att finna just det jag söker”. 
Det svåra med internet var att finna rätt sökord och han skrev att det gällde ”att finna 
rätt kombination för att begränsa antalet träffar”. Erik tyckte att det sämsta med internet 
var ”Virus och alla de oseriösa meddelanden och hemsidor som finns”. 
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Hans attityd till internet hade inte förändrats under kursen. Han hade varit positivt in-
ställd hela tiden och tyckte det var viktigt med internet för att det var ett bra verktyg att 
söka aktuell information med. Han sa även att ”det är fantastiskt med e-post”. Han skrev 
att han hade fått bättre kunskaper i att söka efter information: ”Ja, mina nya och bättre 
kunskaper gör att jag kommer att använda Internet mer i framtiden”. Han ville också 
undersöka andra pensionärsorganisationers verksamheter via nätet. 
 
Fridas attityd till internet 
Frida sa i enkäten att det som var bra med internet för sin egen skull var att man kunde 
få tag på allmän information och att internet är ”Framtiden”. Hon skrev i dagboken att 
det roligaste med internet var när hon sökte efter någon speciell information om bl.a. 
olika städer, hotell eller museer överallt i världen. Det bästa med internet, sa hon, var 
”att det mesta finns där som jag vill veta”. Hon påpekade dock att hon hade ett lexikon 
på CD-ROM hemma, som hon även kunde använda för informationssökning. Det tråki-
gaste var att inte finna det som hon letade efter, men hon förströstade sig på att hon kun-
de fråga sina söner, som kunde hjälpa henne att hitta det som hon letade efter. På frågan 
om vad som var lätt med internet svarade hon: ”Har man bara en webbadress är det 
lätt”. Däremot var det svårt att komma ihåg en webbadress som hon hört, och tillade 
”men nu har jag lärt en del och jag får väl köpa boken ’Nätguiden’ för 100 [kronor] och 
få en hel del”, dvs. få en mängd användbara webbadresser. Det som Frida tyckte sämst 
om med internet var att ”man kan komma in på sidor om ’porr’ och sådant som kostar 
mycket pengar”. 
 
Frida uppgav att hennes attityd hade förändrats mycket, men att hon hela tiden har haft 
en positiv attityd till internet för att det var bra för allmän information. Hon trodde att vi 
måste hänga med i den snabba tekniska utvecklingen i världen, för att informationen är 
”snabb idag och det enda vi vet säkert att allt går fortare och fortare”. Hon sa att hon 
hade lärt sig söka på webben och trodde att hon kommer att använda internet mer i 
framtiden för bankärenden, att söka efter olika resmål och kanske för att chatta. Hon 
hoppades dock ”att bredband ska bli gratis för seniorer i framtiden”. 
 
Göstas attityd till internet 
Gösta skrev i enkäten att han trodde att internet var bra för sin egen skull. I dagboken 
har han noterat att han tyckte att det bästa och roligaste med internet var för ”sakupplys-
ningar, som är svåra att hitta på annat sätt”. Han tyckte att det tråkigaste var att chatta 
och menade att det passade ”säkert yngre mer”. Det sämsta var allt ”skräpet man tyvärr 
är tvungen att läsa”. Det som Gösta tyckte var lätt med internet var att söka i sökmotorn 
Google, för att den var bra upplagd. Det svåraste tyckte han var att logga in på Hotmail 
när det kommer upp olika uppgifter på startsidan. Han ville gärna ha någon form av 
”källsortering” på nätet, så att man kunde ”sålla agnarna från vetet” som han uttryckte 
det. 
 
Gösta hade en positiv attityd till internet. Under kursen gång kunde man se att den posi-
tiva attityden förstärktes något. Han trodde att internet var ”för framtiden” och att man 
måste acceptera detta. Han ville dock ha någon form av ”källsortering” så att man kunde 
slippa ifrån det dåliga på internet. Han trodde med tanke på källkritik att ”unga är lättare 
att dupera på internet än äldre” eftersom äldre hade mer livserfarenhet och troligtvis var 
mer kritiska till informationen på nätet. Han kommer att använda internet mer i framtid-
en, men med mer urskiljning och då mest till att söka efter fakta och information. 
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Hannas attityd till internet 
Hanna visste ingenting om internet när hon började kursen varför hon i enkäten hade 
svarat att hon inte visste vad som var bra med internet för sin egen skull. Efter den för-
sta lektionen uppgav hon i dagboken att hon hade en mycket negativ inställning till in-
ternet, men att hon hade börjat ”tina upp lite”. Under kursen var hon fortfarande tvek-
sam och skeptisk till det. Hon sa att det roligaste med internet var när hon ”lyckades 
komma rätt” och det tråkigaste var ”när det blev fel och jag måste börja om”. På frå-
gorna vad som var lätt respektive svårt och vad som var bäst och sämst med internet 
tyckte hon att hon hade för lite kunskap om det för att kunna svara på det. I slutet av 
kursen sa hon att attityderna förändrats och skrev att internet var ”säkert bra till vissa 
arbeten”. Hon trodde att hon kommer att använda internet mer i sitt uppdrag som kassör 
i föreningen. Hon påpekade dock att hon då måste lära sig mer. 
 
Ingas attityd till internet 
I enkäten sa Inga att det som var bra med internet för hennes skull var att finna vissa 
faktauppgifter. I dagboken förtydligade hon detta med att skriva att det bästa med in-
ternet var att finna ”faktauppgifter om aktuella saker som sker i samhället”. Det hon 
upplevde som lätt skrev hon så här efter sista lektionen: ”Det kändes ganska bra idag då 
jag har kommit fram till de saker som jag sökte efter”. Att chatta upplevde hon som 
tråkigast, eftersom det var något som inte tilltalade henne. Det svåra var alla ”de olika 
sökadresser som finns och att kunna ha kvar alla olika dessa”. Hon påpekade att hon fått 
en del hjälp med adresserna och sa ”men vi har ju fått en hel del hjälp med sökorden och 
det uppskattar jag”. Inga nämnde att hon inte kunde svara på det som var bäst eller 
sämst med internet. Hon ansåg att hon visste för lite eftersom hon inte använt internet 
före denna kurs. 
 
Inga skev att hennes negativa attityd inte hade förändrats under kursen, men medgav att 
internet var bra för vissa faktauppgifter. Observationer och dagboken visade dock på en 
liten positiv förändring i hennes attityd. Hon sa att hon kommer att få nytta av sina nya 
kunskaper när hon besöker biblioteket och där kan nyttja deras internetdatorer. Hon sa 
att hon kommer att använda internet i framtiden och då till att leta efter kulturella upp-
gifter och för släktforskning. Hon kommer inte att skaffa sig internet hemma pga. de 
höga kostnader det medför att använda det, men skulle kunna tänka sig att skaffa det om 
det skapas någon form av subvention för det. 
 
Jennys attityd till internet 
Jenny skrev i enkäten att hon trodde att det mesta var bra med internet för sin egen 
skull. I dagboken skrev hon att internet är mycket fascinerande och intressant. Hon 
tyckte att det bästa med internet var att man kan finna information om det mesta på 
nätet. Hon kunde inte nämna något tråkigt eftersom hon bara letade efter sådant som 
intresserade henne. Hon tyckte att det var lätt att ta sig ut på nätet och fann inget svårt. 
Det som hon tyckte var bäst var att kunna betala räkningar och det sämsta var att 
”oseriösa personer kan lägga in smutsigheter”. 
 
Hon skrev att hennes attityd inte hade förändrats eftersom hon varit positivt inställd hela 
tiden. Hon trodde att hon kommer att fortsätta använda internet även i framtiden och då 
eventuellt börja chatta om tiden räcker till. 
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12.2 Har attityderna förändrats av användarundervisningen? 
 
När vi genomfört användarundervisningen i internet för respondenterna och analyserat 
enkätsvaren, dagböckerna och observationerna, kan vi se att attityderna för internet har 
varit positiva hela tiden, eller har blivit mer positiv när respondenterna lärde sig mer om 
internet. 
 
Innan användarundervisningen började, frågade vi i enkäten vad respondenterna tror är 
bra med internet för sin egen skull. Hälften hade svarat att det är information som är bra 
med internet. En nämnde släktforskning och tre hade inte svarat eller specificerat vad 
som de tyckte var bra. 
Även om flertalet var positiva i skrift och var mycket intresserade av internet, kunde vi 
utläsa av observationerna att det fanns negativa attityder till det. Det var rädsla för virus 
och material som oseriösa personer lagt ut. Även rädsla för modemkapning, hackare och 
kontokortsnummerstölder nämndes. Några respondenter var negativa till enskilda mo-
ment i kursen, som bl.a. källkritikövningen med ”Levande historia” och att chatta. Miss-
nöjet kunde inte undgå någon i datalokalen. I början av kursen hade en av respondenter-
na sagt sig ha stor respekt för internet. En annan sa att sin negativa attityd förändrades 
när de egna intressena hittades på nätet. 
 
Respondenterna berättade att en av sakerna som de upplevde positivt med internet, var 
att det fanns så mycket information och fakta där, samt att man kunde få aktuella upp-
gifter om olika saker. De fann även mycket nöjesbetonat material, som bl.a. korsord och 
tävlingar. Sidor med kultur och med information om resmål var uppskattade samt att 
man kunde läsa dagstidningar på nätet. Någon tyckte att det skulle bli roligt att arbeta 
med sökmotorer, eftersom de inte gjort det tidigare. När respondenterna lärt sig detta, 
blev internet mer överskådligt och att man kunde finna det man var intresserad av. De 
tyckte det var roligt att söka information och de var glada när de fann det som de letade 
efter. Hemuppgiften att välja egna webbadresser att besöka, ledde till att de fick söka 
information om det som de ville veta mer om. Det som var intressant att se, var att de 
inte blev besvikna när de inte hittade det som de sökte efter, utan de gick bara vidare 
och sökte efter något helt annat. 
 
Vi såg också en attitydförändring när respondenterna lärde sig använda e-post och de 
olika funktioner som finns med bl.a. e-postlistor, mapphantering och bifoga filer. När de 
lärde sig hur Hotmails knappar och länkar fungerade, blev de mindre osäkra på att göra 
fel. Någon sa att det var fantastiskt med e-post och flertalet tyckte det var roligt att lära 
sig använda det. Med övningarna att skicka elektroniska vykort och e-postmeddelanden 
till vänner och släktingar, och sedan när de fick svar på dessa, uppmuntrades de till att 
fortsätta med detta. Detta var ett moment i användarundervisningen som var mycket 
omtyckt och som de relativt fort lärde sig använda. 
 
När vi provade att chatta, såg vi en tvådelad attityd till det. Att det var roligt eller att det 
inte alls uppskattades. Det positiva var att man kunde få nya kontakter med andra på ett 
lätt sätt och fördriva tiden med småprat. Det negativa var att det gick fort, inläggen kom 
snabbt upp och byttes fort ut. Man hann inte läsa allt för man måste kunna översiktsläsa, 
och det behärskade inte några av respondenterna. Tekniken var även ny, så kunskapen 
om hur chatten fungerar var svårt att lära på så kort tid. Några respondenter hade myck-
et negativ attityd till chatten, för de tyckte att det var för många oseriösa personer där. 
En respondent som var snabb på chatten, fick erbjudande av en 40 år yngre person att 
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träffas. Men den avböjde på ett skämtsamt sätt genom att påstå att ”Jag kunde vara en 
av dina morföräldrar”, med påföljande svar att det gjorde ingenting. Respondenten kun-
de hantera situationen på ett bra sätt, men andra hade däremot fått sina fördomar om 
chatten bekräftad om dess oseriösa innehåll. 
 
En av de saker som upplevdes som mest negativt med internet, var att det ansågs kosta 
för mycket att ha det hemma. Även om Sverige, enligt en rapport165, är en av de billiga-
ste länderna i världen när det gäller fasta uppkopplingar, relateras det till nyttan av vad 
man är villig att betala för det. 
Den respondent som uppgav mest negativ attityd i skrift, har enligt observationerna än-
dock en positiv inställning. Vi tror att det var faktorn, att kostnaderna ansågs för höga 
att ha internet hemma som gjorde att den respondenten angav den negativa attityden för 
internet. Troligtvis förändrades attityden när respondenten fick lära sig mer om vad in-
ternet innehåller och vad man kunde använda det till. Som en parentes kan nämnas att 
två månader efter kursavslutningen träffade vi en av respondenterna. Vi fick höra att 
den som varit mest negativ till internet nu har skaffat sig internet hemma. 
 
Andra saker som respondenterna upplevde som negativt med internet var allt skräp som 
finns där. Att det finns mycket ovidkommen information och att det är fullt av oseriösa 
och ”perversa” personer där. Det upplevdes speciellt efter källkritikövningen och efter 
passet när de fick chatta. Några tyckte att man borde ”rensa” internet från sådant. 
 
Att många webbsidor är på engelska upplevdes som negativt. Även om man sökte på 
enbart svenska sidor i sökmotorerna, var sidorna som kom upp på engelska. Det irrite-
rade dem som inte kunde engelska. 
 
12.3 Drivkrafter att skaffa internet 
 
I detta kapitel använder vi IT-kommissionens definition på fyra drivkrafter för äldre att 
skaffa sig internet. Vi kopplar dessa till vad respondenterna sagt eller skrivit om vad 
som driver dem att vilja lära sig använda internet. 
 
12.3.1 Livsstilsmotivet - IT möjliggör nya livsmönster 
 
Detta motiv har vi inte observerat om det har betytt något för respondenterna. De var 
alla nybörjare på att använda internet, några sa sig kunna använda det, andra hade lite 
vana och en var helt novis. Fyra hade en egen e-postadress, så de hade delvis infogat det 
till sitt liv. Vad vi förstått hade ingen bredband. När människor blir mer vana att använ-
da internet och börjar använda det i större utsträckning, blir deras delaktighet i IT-sam-
hället större. Hur respondenterna kommer att ta till sig IT-samhället kan vi inte veta 
efter denna användarundervisning. En uppföljande undersökning hade nog gett svar på 
det. 
 
12.3.2 Nyttomotivet - IT sparar tid och pengar 
 
Att ha nytta av internet är för våra respondenter en viktig drivkraft. I enkäten hade de 
flesta uppgett att de ville finna information på nätet, men inte specificerat vilken sorts 
information de ville leta efter. Under användarundervisningen efterfrågade några spe-

                                                 
165 World Internet Institute, 2003. 
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ciellt hur man använder internetbanktjänster och några var intresserade av webbplatser 
där man kunde jämföra priser, eller se avstånd mellan olika orter, finna sevärdheter och 
hotell inför resor etc. 
För föreningens förtroendevalda var det en drivkraft att lära sig göra föreningsutskick 
o.dyl. med hjälp av bl.a. e-postlistor, för att rationalisera och förbilliga posthanteringen. 
En vidare önskan var även att skapa en hemsida för föreningen, så att aktuell medlems-
information alltid skulle finnas tillgänglig. 
 
12.3.3 Underhållningsmotivet - IT är kul 
 
Detta motiv tyckte vi inte var så framträdande hos respondenterna. Det kan vara svårt 
att veta var gränsen går mellan underhållning och nytta. Som tidigare nämnts generellt 
om äldre, bör saker ha någon form av nyttoaspekt för att bli allmänt accepterat, det såg 
vi inte speciellt i våra observationer. De valde nöjesinnehåll utan att förklara för oss 
nyttan av innehållet. Kanske var det vårt kursupplägg som gjorde att de tordes prova på 
renodlade nöjessidor, som korsord och tävlingar samt att skicka elektroniska vykort. Vi 
såg att några var mer nyttoorienterade och andra var mer nöjeslystna. En av responden-
terna tror vi styrdes helt av underhållningsmotivet då denne bara valde att göra det som 
var roligt och inte uppskattade de mer källkritiska och ”tråkiga” uppgifterna. 
Bland dem som sökte information med underhållningsinnehåll, sökte de på hobbyverk-
samheter som handarbete och om växter och trädgård, samt om sport och friluftsaktivi-
teter. Några sökte fakta om olika kulturevenemang och fakta om olika resmål. Tre av re-
spondenterna efterfrågade släktforskning. Att chatta var nytt för alla och några skulle 
gärna testa det vid senare tillfällen. 
 
12.3.4 Det sociala motivet - IT underlättar kontakter 
 
Det sociala motivet är även en viktig drivkraft för våra respondenter. På enkätens fråga 
om de hade släkt och vänner med internetvana, har alla svarat ja på detta. Av de fem 
som specificerat vem/vilka de var, skrev Hanna och Inga att de har barn och barnbarn 
med internetvana. Det skrev även Gösta, som även svarat att han har några jämnåriga 
vänner som kunde internet. Erik sa att han har barn samt släktingar i USA och Konrad 
har en son och syster med internetvana. Vi har inte frågat om deras vänner och släkting-
ar har uppmuntrat dem att skaffa sig internet, eller om de har fått datorer av dem. En av 
respondenterna berättade för oss, att hon har fått en dator av sin granne strax innan 
kursen började. Vi upplevde att några av respondenterna, som innehade förtroende-
poster i föreningen, hade av grupptrycket valt att gå kursen. En av respondenterna sa att 
han ville hänga med vad sina barn talade om, för att inte känna sig utanför. 
Vi observerade att när respondenterna lärde sig använda e-post och skicka elektroniska 
vykort till varandra och till släktingar och vänner, och såg hur lätt och fort det gick, lär-
de de sig att uppskatta det. De upptäckte att geografiska avstånd inte betydde så mycket 
i cyberrymden för att hålla kontakt. 
 
12.4 Jämförelse med litteraturen 
 
I detta kapitel jämför vi respondenterna med vad litteraturen säger om pensionärers atti-
tyder och drivkrafter att skaffa ny informationsteknik. Den litteratur vi refererar till åter-
finns i kapitel 3.4 och 3.5. 
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Respondenterna hade generellt en positiv syn på internet och den nya tekniken. Det var 
hur tekniken fungerar som de hade svårt med. Enligt litteraturen har inte äldre personer 
en negativ syn på ny teknik. Det är kostnaderna att inneha och skaffa den som kan ge en 
negativ attityd, samt att den kan anses som onödig. När individerna upptäcker vilken 
nytta man får av tekniken och ett behov växer fram, är det lättare att acceptera kost-
naderna. 
Respondenterna var nöjda med internet i stort, så de tillhörde den lilla minoriteten som 
World Internet Institute166 säger är nöjda. Respondenterna har blivit mer delaktiga i det 
nya informationssamhället. Även om de inte dagligdags kommer att använda internet så 
har de fått en inblick i det och kan förstå lite vad släktingar och vänner diskuterar när de 
pratar om internet. De har fått veta vad som finns där, av både nytta, nöje och även vil-
ken sorts ”skräp” som man finner där. 
Litteraturen säger att äldre även är mest skeptiska till internets innehåll. Respondenterna 
skiljde sig individuellt, några var mer skeptiska och andra var okritiska till innehållet. 
Av vårt lilla urval är det dock svårt att dra några generella slutsatser. 
 
Den viktigaste drivkraften för att skaffa och använda internet är det sociala motivet, följt 
av nyttomotivet. Underhållningsmotivet är också viktigt, men gränsen mellan underhåll-
ning och nytta är svår att dra. Vi tycker att t.ex. släktforskning hör till underhållnings-
motivet, då det tillhör mer de nöjesbetonade än nyttiga motiven. 
 
En drivkraft att inte ignorera, är att de äldre inte tänker sluta leva ett aktivt liv efter pen-
sioneringen. I doktorsavhandlingen ”Senior Cyborgs” betonas att de äldre kommer att 
fortsätta leva som tidigare, med den skillnaden att de inte längre förvärvsarbetar. 167 
Våra respondenter är aktiva samhällsmedborgare, de går på olika kurser, planerar resor 
tillsammans, besöker kulturevenemang, umgås med släkt och vänner, engagerar sig i 
föreningslivet etc. Några av respondenterna släktforskar eller vill börja med det. Enligt 
”Senior Cyborgs” är det ett sätt för äldre att vara en förenande länk mellan generationer-
na: de i historiens dunkel och de nu levande. De har även tid att reflektera över sitt liv 
och skriva dagböcker o.dyl. Med den nya informationsteknikens hjälp kan de lättare 
sammanställa och vidareförmedla sina rön till varandra och till de yngre generationerna. 
De kan således finna en ny plats i tillvaron och i cyberrymden. 
 
12.5 Att göra IT mer tillgänglig för vår målgrupp 
 
I detta kapitel beskriver vi hur man kan göra ny informationsteknik mer tillgängligt för 
vår målgrupp. 
IT-kommissionen skriver i sin bok ”Livsform-Livscykel-Livsstil”168 att man kan under-
lätta spridning och anskaffning av internet, med stöd till anskaffning, utbildning och 
kanske support. Boken sammanfattar i fem punkter hur man kan övervinna hinder att 
skaffa datorer och internet, i syfte att underlätta och popularisera den nya tekniken. 
Dessa är: 
 
 Enkel teknik - Tekniken ska vara enkel, snabb och tillförlitlig. Fast uppkoppling 

via bredband ger fördelar och även tillgång till support. 
 

                                                 
166 World Internet Institute, 2003. 
167 Männikkö-Barbutiu, 2002. 
168 Selg, 2002. 
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 Rätt pris - Priset för att köpa en dator har nog inte ansetts för högt, då många i 
Sverige har skaffat sig en på relativt kort tid. Även om många skaffat sig en s.k. 
personaldator med viss subvention har priset inte ansetts för högt. Priset för 
bredband är svårt att veta om eftersom de som skaffat det på kort tid tillhör de 
som är mindre priskänsliga och som anammar ny teknik fort. 

 
 Tillgänglig tid - Olika faser i livet har olika möjligheter till tid för avkoppling. 

De som har mest tid är barn och ungdomar och de äldre. 
 
 Bostaden som restriktion - En dator är ”den fula ankungen” i heminredningen 

och har ingen given plats i det traditionella hemmet, därför förpassas dem ofta 
till arbetsrummet. 

 
 Design viktigare än prestanda - Sedan länge har man hellre satsat på teknisk pre-

standa på persondatorerna, än att anpassa befintlig teknik och design för hem-
användarna. 169 

 
Vi kopplar dessa punkter till våra respondenter. 
 
Enkel teknik 
Datorerna idag har blivit enklare att använda. Dock finns det många problem med in-
stallation av program och koppla ihop olika tillbehör till datorerna etc. Alla våra respon-
denter har barn och barnbarn samt vänner, som hjälper till med det tekniska. Vi upplev-
de att våra respondenter inte själva ville hålla på med det tekniska, utan förlitade sig på 
sin egna support. 
Har man grundläggande datorkunskaper när man ska gå en grundkurs i internet, vinner 
man i att många funktioner etc. är snarlika, samt att kunskapen är enkel att överföra på 
internet. Två respondenter hade behövt mer träning innan de skulle ha gått kursen. Nu 
kom de lite efter när de, förutom att lära sig internet, även måste repetera och lära sig 
grundläggande datorfunktioner, som att klicka med musen och skrolla. 
 
Rätt pris  
Den ekonomiska biten är alltid svår att analysera. Vad personer är villiga att betala för 
en vara eller tjänst, baserar sig på vilken nytta som man kan få ut av den. Till exempel 
att man vinner tid och fördelar genom att göra bankärenden via nätet, istället för att be-
söka banken. Man kan lättare jämföra priser på varor och tjänster, beställa biljetter etc. 
När man är uppkopplad via modem, betalar man för tiden man är uppkopplad och kan 
lättare hålla koll på kostnaderna. Med ökad internetanvändning ökar intresset för fast 
uppkoppling via bredband, då upplevs kostnaderna som mindre betungade. 
Vi såg i början att respondenterna tyckte att det var dyrt med internet, både i tid och 
ekonomi. Med ökad användning ändrades inställningen. Några kunde tänka sig skaffa 
bredband när de upptäckte vad som fanns på internet och vad man kan göra där. 
E-post upplevdes positivt då man för en liten kostnad kunde skicka brev och bilder på 
långa avstånd till släkt i utlandet. En respondent tyckte att det skulle gynna föreningen 
att använda utskick elektroniskt istället för med vanlig post. 
 

                                                 
169 Selg, 2002, 67-71. 
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Tillgänglig tid 
Folkpensionärer har lika mycket fritid som ungdomar enligt litteraturen, dvs. tid som de 
inte fyller med ”plikter” och föreningsarbete. Den fria tiden kan användas till släktforsk-
ning, tävlingar och spel, hobbyverksamheter, kultur, chatt och annat av intresse utan 
ekonomisk nyttoaspekt. Några av respondenterna sa att de hade fulltecknade almanack-
or med förenings- och fritidsaktiviteter. I planeringen av kursen var det dock möjligt för 
alla åtta respondenterna, att med kort varsel kunna disponera om sina övriga planerade 
aktiviteter, då vi beslöt att ha två lektionstillfällen i veckan istället för ett. Vi tror att det 
berodde på att den tillkommande lektionen, på en fredag, ägde rum mellan klockan 
9-12, och att respondenterna ansåg kursen viktig och att detta inverkade på deras vilja 
att lägga ner mer tid på den. Hade vi haft kursen på sen eftermiddag eller kväll, hade 
andra verksamheter som kultur och sociala aktiviteter gjort schemaändringen svårare. 
Några respondenter nämnde att de gärna skulle använda internet mer om de fick mer tid 
och då använda sig av t.ex. chatt. 
 
Bostaden som restriktion 
Denna punkt har vi inte undersökt eller funnit något i vårt material om. Respondenterna 
såg mer till det tekniska än till datorernas estetiska utseende. 
 
Design viktigare än prestanda  
Här är en viktig punkt för att göra internet bättre för användarna. En snabb driftsäker da-
tor med fast uppkoppling är en fördel. En användarvänlig webbplats bör vara lättorien-
terad, utan en massa bilder, text och färger som stör och blinkar. När vi studerade re-
spondenterna såg vi att röriga svåröverblickbara sidor tog lång tid att läsa av, för att 
hitta det som var av intresse. Färg, form, teckensnitt och teckenstorlek bör anpassas till 
respektive målgrupp. Som exempel kan nämnas SeniorNet Swedens webbplats som är 
anpassad för äldre. 
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13 Diskussion 
 
Vi har planerat och genomfört en användarundervisning i internet för åtta förenings-
aktiva yngre-äldre personer i åldern mellan 66 och 75 år, för att få svar på följande 
frågeställningar: 
 
 Hur kan man planera, utforma och genomföra en användarundervisning efter våra 

respondenters önskemål? 
 Hur gör respondenterna när de ska lära sig att använda internet och hur beskriver de 

sitt eget lärande? 
 Vilka barriärer möter de som noviser när de ska lära sig internet? 
 Vilka drivkrafter påverkar respondenterna till att lära sig internet och vad vill de lära 

sig om internet? 
 Hur upplever respondenterna vår användarundervisning, dess innehåll och upplägg? 
 Förändras respondenternas attityder till internet efter en användarundervisning i 

internet? 
 
I de första fem kapitlen diskuterar vi om vi har fått svar på våra frågeställningar. Där-
efter följer fyra kapitel som handlar om: tillförlitlighet och påverkan; teknik; att nå äldre 
för internetkurser och framtida forskning. 
 
13.1 Hur man kan planera, utforma och genomföra en användar-
undervisning 
 
Den frågan har vi besvarat genom vår planerade och genomförda användarundervisning 
i internet. 
Vi uppnådde inte våra mål, då inte alla respondenterna lärde sig allt enligt vår målsätt-
ning. Orsakerna till detta kan vi bara spekulera i. Men eftersom respondenternas inlär-
ningsförmåga varierade tycker vi att det var naturligt att alla inte nådde målet samtidigt, 
för enligt Marton m.fl. lär sig människor olika beroende på vilken inriktning de antar vi 
inlärningen och kunskapsorganisationen. Några av respondenterna behövde mer tid på 
sig för att uppnå samma resultat som de andra. Det ska påpekas att även de som kunde 
mycket även i fortsättningen behövde mycket övning för att förbättra och finslipa sina 
kunskaper. 
Vidare tror vi att inlärningsresultatet hos respondenterna också hänger samman med det 
egna ansvarstagandet för inlärning. Vi kan i detta sammanhang tydligt se av våra obser-
vationer att de som lärde sig minst var de som lade ansvaret på sitt lärande på kursledar-
na. Följaktligen var det också samma respondenter som inte reflekterade över sitt läran-
de och sina sökningar. Men trots de varierande inlärningsresultaten lyckades vi ändå 
inspirera våra respondenter till fortsatta studier inom dataområdet. Trots våra goda in-
tentioner lyckades vi ändå inte genomföra alla momenten i vår grovplanering på grund 
av tidsbrist. 
 
Kunde vi tillmötesgå respondenterna önskemål? 
Vi kunde inte tillmötesgå alla respondenternas önskemål om vad de ville lära sig. Vi 
hann inte med bankärenden, deklaration och handel men kompenserade denna brist ge-
nom att ge respondenterna webbadresser till de efterfrågade webbsidorna så att de sedan 
själva kunde utforska webbadressernas innehåll. Vidare kunde vi inte ge vissa respon-
denter den tid som de behövde för att lära sig alla kursmomenten. 
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Vilka förbättringar kan man göra? 
Följande förbättringar kan göras: 
 
Sex lektionstillfällen är alldeles för kort tid, om kursdeltagarna ska lära sig ordentligt 
och få tid att öva. Nu blev det mer en introduktion, en grundkurs, och därför ligger an-
svaret för lärandet helt på deltagarna att själva befästa sina kunskaper, genom att öva 
hemma. 
 
Det hade varit bättre med minst tio lektioner och samtliga respondenter borde ha haft 
grundläggande datorfärdigheter redan från början. Det hade även varit bra att göra en 
åtskillnad mellan dem som redan kunde använda e-post och internet och de som inte 
kunde någonting alls. Det skiljde för mycket i förkunskaper mellan respondenterna. 
Därför måste man anpassa pedagogiken och användarundervisningens upplägg efter in-
dividerna och inte efter hela gruppen. En person med förkunskaper ska kunna bygga vi-
dare på sina tidigare kunskaper, medan en nybörjare måste få tid att bygga upp en helt 
ny kunskapsbas. 
 
13.2 Så här gjorde våra respondenter när de lärde sig internet och vad 
de ville lära sig 
 
När våra respondenter skulle lära sig internet använde de sig av sina personliga inlär-
ningsstilar. Dessa omfattar våra sinnen, varav ett har en dominerande funktion. Sålunda 
lär sig en person bäst genom att lyssna och en annan genom att läsa etc. Det är också 
vanligt att sinnena samverkar vid inlärning. 
 
Respondenterna använde sig också av inlärningsstrategier när de skulle lära sig internet. 
Vid problemlösning använde de sig av de kognitiva strategierna, vilket bl.a. innebar att 
de förde anteckningar och ville repetera studieuppgifterna. Respondenterna använde sig 
av de socio-affektiva strategierna, när de bad handledarna och kamraterna om hjälp, och 
när de samarbetade och gav varandra uppmuntran och stöd. Respondenterna använde 
sig också av metakognitiva strategier, vilka omfattar kunskaper om våra inlärningsstra-
tegier, dvs. strategier för inlärning, planering och utvärdering av presterat arbete. Hit hör 
också det reflekterande tänkandet. Alla respondenter har använt sig av metakognitiva 
strategier, men de har reflekterat olika mycket. Fyra av dem reflekterade hela tiden över 
sitt lärande och sina sökningar, medan de andra inte reflekterade alls i samma utsträck-
ning. 
 
Respondenterna hade också olika sätt att förhålla sig till kursen och studieuppgifterna. 
De antog antingen en ytlig/reproducerande studieorientering eller en djup/menings-
orienterad studieorientering. När det gällde inriktning vid studieuppgifter valde de en 
ytlig- eller en djup inriktning. Resultatet visade att två respondenter hade en ytlig/re-
producerande studieorientering och tre hade en djup/meningsorienterad studieoriente-
ring. Ett intressant fenomen inträffade då två av respondenterna ändrade sin studie-
orientering under kursens gång, från ytlig/reproducerande studieorientering till djup/ 
meningsorienterad studieorientering. Vi tror att de påverkades av kurskamraterna och 
handledarnas positiva attityd, något som Hogdson kallar för ställföreträdande relevans. 
Williamson hävdar att pensionärer som uppmuntras och får prova på internet ändrar sin 
uppfattning om internet. Vi håller med om detta och tror att detta också kan ha påverkat 
våra respondenter till en ändrad studieorientering.  
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När det gällde inriktning vid uppgifter hade tre respondenter en ytlig uppgiftsinriktning, 
medan fyra hade en djup uppgiftsinriktning. Uppgiftsinriktningen kan växla från ytlig 
till djup vid olika tillfällen, beroende på situation och lärare. Oftast intar elever samma 
uppgiftsinriktning av gammal vana. Vi undrar hur resultatet hade sett ut om vi hade haft 
åtta respondenter. Vi tror också att vi hade fått ett annat resultat om vi hade haft fler in-
slag av reflektion i våra studieuppgifter. 
 
Vidare påverkades våra respondenters inlärning av deras olika sätt att organisera kun-
skap. Vi tolkade det som att tre av våra respondenter organiserade sin kunskap ytligt/ 
atomistiskt och fyra organiserade sin kunskap djupt/holistiskt.  
 
Respondenternas inlärningsresultat påverkades av deras ytliga eller djupa studieinrikt-
ning, uppgiftsinriktning samt deras ytliga/atomistiska eller djupa/holistiska kunskaps-
organisation. Resultatet visade att tre respondenter hade ett inlärningsresultat av ytligt 
karaktär medan fyra respondenter visade ett inlärningsresultat av djup karaktär. Ett in-
tressant exempel på motsatsförhållanden var Jennys djupa studieinriktning, men hennes 
för övrigt ytliga inriktning i avseende på uppgiftsinriktning, kunskapsorganisation och 
inlärningsresultat. Vi tolkar det som att dessa skillnader i inriktning härrör från hennes 
impulsiva personlighet. Hon hade inte tid att reflektera och tänka så mycket på det hon 
gjorde. 
 
Vi tolkar att våra respondenter hade en vag uppfattning om vilket sinne som var domi-
nerande vid deras inlärning. Detta anser vi vara naturligt eftersom vi själva inte heller 
hade reflekterat över detta tidigare.  
Vi har noterat att ett reflexivt tänkande förbättrar inlärningsförmågan och att metakogni-
tion inte är något som man förvärvar genom ålder. Stigande ålder gör inte automatiskt 
att man blir medveten om sitt eget lärande, sina inlärningsstrategier och sin inlärnings-
stil. Metatänkandet, tänkande om det egna lärandet och inlärningsstrategier, måste med-
vetenhetsgöras och tränas av den lärande själv. Det är först då man blir medveten om 
sina egna inlärningsstrategier och andra inlärningsstrategier, som man kan bedöma om 
de egna fungerar bra eller dåligt. Detta är något som påpekas i forskningen om meta-
kognition.  
 
Så här beskriver respondenterna sitt eget lärande 
Våra utvärderingssvar som behandlade respondenternas egen syn på lärandeprocessen, 
visade att flera av våra respondenter hade en vag uppfattning om hur de gjorde när de 
lärde sig. Flertalet av respondenterna hade svårt att beskriva sitt eget lärande. De var 
ovana vid att reflektera över hur de gjorde när de lärde sig, och att sedan skriva ner pro-
cessen på papper. De respondenter som hade en holistisk kunskapsorientering var väl 
medvetna om hur de gjorde och kunde redogöra för processen. Det fanns också de som 
var medvetna om hur de gjorde när de lärde sig (det såg vi på deras beteende), men som 
hade svårt att beskriva processen i skrift. Vi tror att detta har sin grund i respondenter-
nas tidigare skolerfarenheter. De har vana från en auktoritär skolform, vilket gör att de 
förväntade sig att läraren ska ha fullt ansvar och tala om vad de ska lära sig och hur det 
ska gå till. Flera av respondenterna såg därför inte sin egen aktiva roll i lärandeprocess-
en, utan de tyckte att det var läraren som skulle se till att de lärde sig. Vi tolkar lärande-
processen som ett samspel mellan lärare, elev och miljö. 
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13.3 Respondenternas upplevda problem och barriärer 
 
De flesta av respondenternas barriärer hade sin grund i att respondenterna var nybörjare 
och inte hade tillräckliga kunskaper om datorer och datorprogram, t.ex. Internet Explo-
rer. De saknade kunskaper om internets basala funktioner och användningsområden: 
Hotmails funktioner och internets sökredskap: länkar, portaler och sökmotorer samt na-
vigeringsverktyg: länkar, menyer, knappar, rullningslisten etc. Respondenterna såg ing-
en skillnad på sök- och adressfält samt när man kan och inte kan använda å, ä och ö i 
olika skriv- och sökfält. Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna saknade 
en helhetsbild av internets användningsområden. 
Här följer en sammanfattning av de barriärer våra respondenter stötte på som noviser: 
Respondenterna tyckte att datorer och internetuppkopplingar var för dyra. Två av re-
spondenterna hade tillgång till dator men de hade inte internetuppkoppling; Flera av 
våra respondenter hade svårt att förstå engelska och de hade även svårt att förstå dator- 
och internetterminologi. 
Tekniken orsakade vissa problem. Flera respondenter hade svårt att hantera musen, att 
klicka och skrolla och att använda rätt knappar. Några hade svårt att skriva i sökrutorna, 
de fick dubbla bokstäver eller så glömde de att skriva i bokstäver. Respondenterna 
tyckte att det var för mycket information som kom upp på skärmen. Ofta hade de svårt 
att översiktsläsa det viktigaste och sålla bort ovidkommande information. De fick också 
problem när de skulle göra informationssökningar med egna sökord. I början visste de 
inte hur träfflistorna och länkarna fungerade. De glömde ofta att klicka på länkarna och 
undersöka träffarna. Hittade de inte vad de sökte så gav de upp och sökte på något annat 
ämne i stället. Flera respondenter blandade ihop webb-adresser med e-postadresser. Alla 
dessa problem avtog med tiden då respondenterna blev allt bättre på att hantera internets 
funktioner. 
 
Som det visat sig så är ålder inget hinder för inlärning om inte fysiska sjukdomar som 
rör minnet uppkommit. Det största steget är att våga lära sig något nytt även om man är 
äldre. Vi kan bara notera att Williamsons forskningsresultat i avseende på äldres barri-
ärer, överensstämmer med våra respondenters barriärer. Vi håller med Williamson som 
menar pensionärer måste uppmuntras och ges möjlighet till att prova på internet, för på 
så sätt kan barriärerna övervinnas. I detta fall har biblioteken en stor roll att fylla genom 
att erbjuda internetkurser för äldre som en återkommande aktivitet, och inte bara vid en-
staka tillfällen som vid SeniorSurf en gång om året. 
 
13.4 Respondenternas drivkrafter och vad de vill lära sig om internet 
 
Vi har fått svar på frågan om vilka drivkrafter som finns för yngre-äldre att skaffa sig 
och lära använda internet samt vad de vill lära sig om internet. 
 
Vi upptäckte att den viktigaste drivkraften var det sociala motivet. Alla respondenter an-
vände e-posten mycket flitigt och tyckte om att skicka elektroniska vykort till släkt och 
vänner. E-posten gjorde att de upptäckte att det gick fort att skicka och även få svar på 
sina brev. Det leder vidare till den näst viktigaste drivkraften hos våra respondenter, vil-
ket är nyttomotivet. Det är att kunna använda internet för att finna fakta och information 
och använda internettjänster. Det lockade respondenterna till ökat intresse för vad man 
kunde göra och finna på internet. Underhållningsmotivet fanns även hos respondenter-
na. Vi fann att de sökte bl.a. efter korsord, horoskop, hobbyverksamhet och nöjen. Livs-
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stilsmotivet såg vi inte mycket av, det kommer nog mer när man blir ett med informa-
tionssamhället. Våra respondenter är än så länge nybörjare. 
När vi jämförde litteraturen och tidigare forskning om yngre-äldres attityder och driv-
krafter, överensstämmer de med det resultat som vi kommit fram till. 
 
Våra respondenter skiljer sig inte mycket från vad statistiken säger vad äldre gör på nä-
tet. Enligt NORDICOM-Sverige är e-post och att uträtta ärenden de vanligaste aktivi-
teterna som äldre gör på nätet. Däremot skiljer de sig mycket från vad World Internet 
Institute skriver, att det populäraste är att läsa tidningar och ta del av riksnyheter. Vi gav 
kanske inte våra respondenter tillräckligt tid för att läsa nyheter på nätet. Däremot stäm-
de följande aktiviteter överens med våra respondenters intressen: hobby och specialin-
tressen, surfa runt i allmänhet, bankärenden och information om resor. Till skillnad från 
de yngre är inte förströelse- och nöjesaktiviteterna så vanliga, som spel, chatt och ladda 
ner film/musik. Dock fanns inte släktforskning med i statistiken, något som våra respon-
denter efterfrågade. 
 
13.5 Respondenternas upplevelser och synpunkter på användarunder-
visningen  
 
Respondenterna har varit positiva i sina omdömen. Vi tror att det beror på att de har sett 
oss som lärare. De förväntade sig att vi skulle lära dem och att vi som ”lärare” visste 
vad som är bäst. Respondenterna har vana av auktoritär undervisning från skoltiden och 
detta har gjort att de har varit snälla och funnit sig i kursens upplägg och undervisning. I 
studiecirkelsammanhang talar man om att deltagarna lämnar över ansvaret till ledaren. 
Respondenterna var således inte vana vid att aktivt vara med att påverka sin undervis-
ning. Vi hade önskat att dagböckerna hade gett oss mer utförlig information om respon-
denternas upplevelser och åsikter. Den kritik vi fick uppmärksammade vi genom våra 
observationer som kompletterade utvärderingssvaren som inte innehöll någon kritik alls. 
 
13.6 Förändrades respondenternas attityder? 
 
Vårt resultat visar att en kurs i internet kan ändra en negativ attityd till internet. Resul-
tatet visar också att de som redan har en positiv attityd från början fortsatte att ha det 
efter kursen. De som hade en svag positiv attityd från början ökande den mycket. Av de 
två med negativ attityd sa den ena att attityden hade förändrats till att bli mer positiv, 
medan den andra fortfarande sa sig ha en negativ attityd, även om observationerna vi-
sade på motsatsen. 
Vi tolkar att den ökade kunskapen om internets innehåll och möjligheter och att respon-
denterna lärde sig bemästra verktygen, påverkade deras attityd till internet. När de ser 
vilken nytta de kan ha av internet, är det lättare att motivera kostnaderna för att ha det 
hemma. Då kan man bli mer motiverad att besöka bibliotekets internetdatorer, eller ver-
ka för att pensionärsföreningen ska skaffa internetdatorer och anordna kurser för med-
lemmarna. 
Som en parentes kan nämnas att två månader efter kursavslutningen träffade vi en av re-
spondenterna, som berättade att den respondent som varit mest negativ till internet nu 
hade skaffat sig internet hemma. 
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13.7 Slutsatser 
 
Respondenterna i vår undersökning hade inte så många åldersrelaterade sjukdomar. Vi 
upptäckte inget som hindrade deras lärande. Alla respondenterna lärde sig att använda 
internet. De övervann de tekniska barriärerna allt eftersom tiden gick. Deras problem 
med tekniken kan ses som nybörjarproblem och ska inte relateras till deras ålder. 
 
Det var intressant att se att respondenternas yt- och djupinriktning i förhållande till stu-
dieorientering, uppgiftslösning, kunskapsorganisation och inlärningsresultat fördelades 
tämligen lika mellan ytlig och djupinriktning. Kanske är det vanligt att studiegrupper 
har den fördelningen. 
 
Vi har noterat att ett reflexivt tänkande förbättrar inlärningsförmågan och att metakog-
nition inte är något som man förvärvar genom ålder. Stigande ålder gör inte automatiskt 
att man blir medveten om sitt eget lärande, sina inlärningsstrategier och sin inlärnings-
stil. Inslag av metakognition behöver således förekomma i undervisning för alla ålders-
grupper. 
 
Vad det gäller attityder så blev de som hade en negativ attityd från början mer positiva 
efter kursen. Medan de som var positiva från början fortsatte att vara positiva. Således 
kan en användarundervisning vända negativa attityder. Utökade kunskaper ger ett annat 
synsätt. 
 
13.8 Slutdiskussion 
 
Enligt tankarna för det livslånga lärandet ska utbildning och inlärning pågå under hela 
livet. Människors kunskaper ses som färskvaror som ständigt måste förnyas och upp-
dateras för att passa det moderna informationssamhället. Det är i detta samanhang som 
användarundervisningar för att lära sig använda internet har en nyckelfunktion. Med 
sådana kurser kan vi lära människor färdigheter i informationssökning och källkritik, 
som är grunden för det självständiga lärandet och kunskapsinhämtandet. 
 
Vi anser att användarundervisningar som ges bl.a. på bibliotek i dag behöver förnyas. 
Ofta sker undervisningen på ett traditionellt sätt utan hänsyn till människors olika in-
lärningsstilar och behov. Detta gör att många användare/lärande känner sig vilsna och 
tycker att undervisningen är tråkig och att den inte ger något. Den kanske ger nyttiga 
kunskaper för skolarbetet men inte för livet. Vi tror därför att det behövs ett nytänkande 
och ett kreativt sätt att bemöta problemen. Nedan ger vi några förlag på hur man kan 
förändra bibliotekens användarundervisningar. 
 
När man planerar användarundervisningar måste man ta hänsyn till användarnas olika 
inlärningsstilar och inlärningsstrategier. Undervisningen bör varieras så att den passar 
alla. Det behövs både muntlig och skriftlig information varvat med praktiskt arbete. Det 
bästa är om varje användare får arbeta på sitt sätt och i sin egen takt. Man ska som 
handledare vara medveten om sin egen inlärningsstil så att den inte blir dominerande i 
undervisningen. Det är också viktigt att man som handledare är medveten om männi-
skors yt- och djupinriktning vid inlärning och att människor lär sig och organiserar sin 
kunskap olika. Undervisningen bör uppmuntra de lärande till reflekterande tänkande då 
detta underlätta inlärningen. Man bör sträva efter en holistisk kunskapsinriktning som 
innefattar kunskapens olika beståndsdelar: fakta, förståelse, färdigheter, förtrogenhet 
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etc. Det är också bra om uppgifterna, som de som går användarundervisningen ska lösa, 
är kopplade till deras intressen och vardagsliv. Ofta begränsar vi oss till så kallade 
”skoluppgifter”. Handledaren bör tänka i ett vidare perspektiv så att kunskaperna blir 
användbara för användaren. Biblioteket ska vara en resurs för det livslånga lärandet, en 
kunskapsbank för livet. 
 
13.9 Övriga reflektioner 
 
I detta kapitel har vi samlat reflektioner om tillförlitlighet och påverkan i denna under-
sökning. Vidare med reflektioner av teknisk art som uppkom under vår användarunder-
visning och slutligen om hur man kan nå äldre för användarundervisningar i internet. 
 
13.9.1 Tillförlitlighet och påverkan 
 
Detta är en liten studie och därför kan inte resultatet generaliseras och sägas gälla för 
alla ålderspensionärer i hela Sverige. Det resultat vi fått fram gäller enbart för vår un-
dersökning och våra respondenter, som är föreningsaktiva pensionärer i åldern 66-75 år, 
s.k. yngre-äldre. Vi tror att våra observationer är tillförlitliga, eftersom vi i handledar-
gruppen har diskuterat dessa under våra utvärderingsmöten. Tillsammans såg vi mer än 
vad en enskild observatör gör. Det är viktigt att man är medveten om att man som ob-
servatör tolkar det man ser efter sin egen erfarenhet och världsbild, därför är det svårt att 
redogöra för hur respondenterna har uppfattat användarundervisningen. Begränsningen 
ligger i att vi bara kan redogöra för vad de uttryckt i tal och skrift och det som vi har no-
terat i våra observationer. Vi hade behövt göra intervjuer för att närmare kunna un-
dersöka och belysa respondenternas upplevelser. Det hade säkert berikat och fördjupat 
vårt material, men tiden räckte inte till för en materialinsamlingsmetod till. Vi vill även 
påpeka att vissa respondenter stressades av att vi observerade dem och detta kan ha på-
verkat observationsresultaten. En annan faktor som vi tror kan ha påverkat resultatet är 
det faktum att vi var fyra handledare. Det hör inte till vanligheterna att man i en studie-
cirkel har så många handledare. Vi tror att detta har påverkat våra respondenter till att 
inte arbeta lika självständigt som de hade fått göra om det bara funnits en handledare. 
Slutligen vill vi påpeka det som vi tidigare nämnde i kapitel 12, om analys av lärandet i 
vår tolkning av Marton m.fl. teori om yt- eller djupinriktning vid inlärning, vill vi än en 
gång betona att tolkningen är lekmannamässigt utförd. Det innebär att resultatet kunde 
sett annorlunda ut om en pedagogikforskare med ämneskunskaper hade gjort analysen. I 
övrigt har våra analysresultat varit samstämmiga med Williamson, Gietzelt, Tornberg 
och Borgström m.fl. teorier och detta tycker vi tyder på trovärdighet. 
 
13.9.2 Teknik 
 
Vi har i detta avsnitt samlat lite reflektioner av teknisk art, som en kursledare bör tänka 
på inför en grundkurs i internet. 
 
Det var bra att vi hade tillgång till relativt nya och snabba datorer med fast uppkoppling 
(bredband), för då fungerar aktuella webbläsarprogram och tilläggsprogram bra. Surfan-
det går fortare då väntetiderna att ladda ner webbsidor och hämta hem filer går snabbt. 
Även om äldre enligt en tidigare nämnd rapport170, inte tycker det tar för lång tid att vän-

                                                 
170 Svenskarna och Internet 2002, World Internet Institute. 
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ta eller att våra respondenter inte visade nämnvärd otålighet, är det bra med snabb 
uppkoppling. 
Om man använder gamla datorer med mindre minneskapacitet, kan problemet vara att 
man är hänvisad till äldre operativsystem, som t.ex. Windows 95 o.dyl, vilket gör att 
datorerna arbetar långsamt. De senaste versionerna av t.ex. Internet Explorer fungerar 
då dåligt, tillika nya versioner av tilläggsprogram för hantering av bild- och ljudfiler. 
Risken är även stor att datorerna ”kraschar”, när nya program har svårt att arbeta med 
för gamla operativsystem. Man bör därför ha de mest aktuella programmen för att kunna 
använda internet fullt ut. 
Program som bör finnas i publika internetdatorer är Acrobat Reader, för läsning av pdf-
filer och tilläggsprogram (plug-ins) som Flash player och Shockwave player, för att 
kunna se på rörliga bilder eller filmer på internet. Även om det i de nyaste versionerna 
av Windows ingår multimedieverktyg, t.ex. Windows Media Player, ger de extra till-
läggsprogrammen ett komplement. Finns inte dessa i datorerna, är risken stor att ”grå 
rutor” dyker upp vid surfandet, som skedde under vår användarundervisning, vilket 
gjorde våra användare osäkra. 
Ska man lära kursdeltagarna att skicka filer etc. bör även skriv- och kalkylprogram som 
t.ex. Word och Excel finnas tillgängliga, så att filerna kan öppnas och läsas. 
 
Det var bra att våra kursdatorer återställdes till sina ursprungliga inställningar vid av-
stängningen, eftersom viktiga drivrutinsfiler kan raderas av misstag när nybörjare inte 
känner till hur programmen fungerar eller är osäkra med tangenternas funktioner. Helst 
bör man låsa eller gömma systemmapparna för användarna för att de inte kan komma åt 
dem av misstag. 
En nackdel med att datorerna återställdes var att respondenterna inte kunde spara sina 
filer i egna mappar i datorerna eller kunde lägga upp sina samlade länkar bland Internet 
Explorers ”Favoriter”. Vi löste delvis detta problem med att dela ut disketter till dem i 
vilka de kunde spara sitt material. En annan lösning på detta problem hade varit att de 
hade haft en möjlighet att kunna spara sitt material, via ett nätverk till en huvuddator 
som inte återställdes efter avstängning. 
 
För att öka säkerheten ytterligare ska ett uppdaterat antivirusprogram finnas. Då kan 
man använda egna medtagna disketter för att spara och lagra information på. Givetvis 
måste man viruskontrollera disketterna först innan de sätts i datorerna. 
 
När datorer används av olika användargrupper, är risken stor att dessa fylls med ner-
laddade spel-, fildelar-, ”spion-” eller reklamprogram. Även filer med olämpligt materi-
al med vålds- och porrinnehåll eller annat som kan verka stötande kan samlas i datorer-
na. Länkar till sådant kan även ha sparats i ”Favoriter” eller i mappen ”Tidigare”, dvs. 
de senaste besökta webbplatserna. En annan metod för att slippa olämpligt material är 
att ha någon form av t.ex. antiporrfilter. Det fanns i datorerna vi använde, men det 
släppte ändå vid några tillfällen igenom webbsidor med porrinnehåll. Ett problem med 
sådana program, som ofta är på engelska, är att de kan sålla bort webbsidor med ordet 
”sex”, som i svenskan är ett vanligt räkneord. 
 
När vi genomförde användarundervisningen hade en datorprojektor underlättat för ge-
mensamma genomgångar av det som skulle åskådliggöras och förklaras, t.ex. sökmo-
torers olika fält, sökvägar, Hotmails olika funktionsknappar etc. I avsaknad av en sådan 
kunde en overheadapparat ha fyllt funktionen med overheadbilder. Vi löste problemet 
genom att vi delade ut utskrivna skärmdumpar istället. 
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Respondenterna hade inga speciella fysiska problem med att använda vanliga tangent-
bord eller att läsa på bildskärmen. Vid studiebesöket i Göteborg såg vi att de på grund 
av stöldrisken använde sig av små bärbara datorer, vilka låstes in i ett stöldsäkert skåp 
efter varje lektion. Har man speciella behov kan det vara svårt att läsa på en liten 
14-tums skärm och att tangenterna är svårare att arbeta med på en bärbar dator. Man kan 
i detta fall koppla en stor skärm och ett vanligt tangentbord till datorn. Som kursledare 
bör man också behärska funktionerna med att kunna ställa om inställningarna för mus-
hastighet och storlek på skärmens upplösning för dem som önskar det. Även en större 
mus eller en trackball, (mus med en stor kula upptill) eller en trådlös optisk mus utan 
kula och kabel, kan underlätta mushanteringen. 
 
13.9.3 Att nå äldre för internetkurser, bl.a. via SeniorNet Sweden och SeniorSurf 
 
Som avslutning vill vi ge ett tips på hur man kan nå folkpensionärer för användarkurser 
i internet. 
 
Om man vänder sig enbart till pensionärsorganisationer i tron att nå alla pensionärer 
över 65 år, bör man tänka på att hälften av Sveriges pensionärer inte är aktiva i en pen-
sionärsförening. Enligt en artikel i Göteborgs-Posten finns det fem stora pensionärs-
organisationer i Sverige med sammanlagt ca. 820.000 medlemmar.171 Detta motsvarar 
att varannan pensionär är med i en pensionärsorganisation och att lika många står utan-
för organisationslivet. I antologin ”Pigga pensionärer och populärkultur” nämns att 
många pensionärer inte vill delta i organiserade pensionärsverksamheter och inte vill 
umgås i grupp med andra pensionärer. Många andra däremot söker med liv och lust till 
aktiviteter med andra äldre. Organisationernas roll var tidigare att slå vakt om de äldres 
välfärd med strikt mötesordning på schemat. Idag framhålls andra sidor av förenings-
livet med aktiviteter som dans, kurser, resor, gymnastik och väntjänst.172 
 
Ett sätt att nå dator- och internetintresserade pensionärer är via föreningen SeniorNet 
Sweden. Föreningen bildades 1996 och är en ideell, partipolitisk obunden förening för 
äldre personer som vill delta i skapandet av det nya informationssamhället.173 
Föreningen ska enligt sina stadgar verka för att äldres behov uppfylls genom bl.a. skapa 
fysiska och elektroniska mötesplatser och anordna utbildningar för seniorer, samt att ut-
veckla läromedel och hjälpmedel. De ska även ställa krav på att elektronisk utrustning, 
information och service i samhället ska göras mer användaranpassad för målgruppen. 
Föreningen ska även verka för att förebygga social isolering med att knyta kontakter 
mellan äldre och yngre generationer och stimulera nationell och internationell sam-
verkan med liknande intresseorganisationer.174 
Åldersgränsen 55 år och uppåt är ungefärlig, eftersom SeniorNet vill hjälpa alla äldre att 
lära sig dator- och internetanvändning. Föreningen har ca 5.500 medlemmar och dessa 
är mellan 55 och 102 år. Föreningens webbplats på adressen: www.seniornet.se, är en 
plattform för den verksamhet de bedriver och har länkar till det som medlemmarna 
tycker är intressant. Det mesta av föreningsarbetet sker genom ett 50-tal lokala klubbar i 
Sverige och några utomlands. För att få möteslokaler samarbetar de med bibliotek, sko-
lor och studieförbund och några även med banker. Klubbarna ger kurser, både grund-
                                                 
171 Göteborgs-Posten, 2002-04-07. 
172 Ronström, 1998, s. 10-13. 
173 IT och äldre, 2002, s. 74. 
174 SeniorNet Sweden, 2003a. 
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kurser och mer avancerade till sina medlemmar, samt går på studiebesök och tar in före-
läsare i ämnen som är relevanta till föreningarnas verksamheter.175 
 
En gång om året arrangerar SeniorNet Sweden, tillsammans med mellan 400-500 bib-
liotek runt om i landet en s.k. SeniorSurfdag. Projektet SeniorSurf uppkom under FNs 
äldreår 1999. Syftet är att ge personer över 55 år, en introduktion till datorer och inter-
net under avspända och lättsamma former. De ska visa nyttan och nöjet med den nya 
informationstekniken. Handledarna är ofta medlemmar från SeniorNet Sweden. Ett av 
projektets syften är att minska den digitala klyftan mellan generationerna, som de ser är 
viktigt ur både demokratisk och social synpunkt.176 
 
Biblioteken har ofta tillgång till publika internetdatorer och tillsammans med bl.a. folk-
rörelser som vänder sig till äldre samt lokala studieförbund, kan biblioteken anordna 
speciella seniorkurser i internet. Dessa kan vara ett komplement till aktiviteten Senior-
Surfdagen, En samarbetspartner för internetkurser kan vara SeniorNet Sweden. Man kan 
hjälpa till att stimulera att en sådan eller liknande förening bildas i sin kommun, om det 
inte redan finns en. Litteraturen sägen att äldre gärna vill bli undervisade av äldre, vilket 
dels är den föreningens syfte. Biblioteken kan i sin uppsökande verksamhet till service-
hus och liknande, uppmuntra äldre till att gå sådana dator- och internetkurser. 
Ett annat sätt att nå personer som inte besöker bibliotek, kan vara att till alla nypensio-
nerade i kommunen, skicka ett informationsblad om att biblioteket anordnar internet-
kurser för dem. Förhoppningsvis kan biblioteket locka till sig nya användare, som man 
inte når via anslag på biblioteket eller via annonser i lokaltidningar och kommunala 
evenemangsfoldrar. 
 
13.10 Slutord 
 
Det har varit rolig och stimulerande att arbeta praktiskt med en användargrupp. Respon-
denterna var positiva och läraktiga. Det var också intressant att läsa om Marton m.fl. 
forskning om människors yt- och djupinriktning vid inlärning. Samt Tornberg och 
Malténs teorier om inlärningsstilar och inlärningsstrategier. Denna litteratur gav oss 
kunskaper om vårt eget lärande samtidigt som de fördjupade kunskaperna om respon-
denternas lärande. Respondenterna, undersökningen och litteraturen har gett oss värde-
fulla kunskaper att ta med ut i arbetslivet.  
 
13.11 Framtida forskning 
 
Här ger vi förslag på teman för framtida forskning. 
 
 Hur yngre-äldre (65-80 år) tillägnar sig ny teknik efter pensioneringen. 

 
 Hur äldre-äldre (över 80 år) ska kunna bli delaktiga i informationstekniksamhället. 

 
 Mer om äldres teknikanvändning, förhållandet nytta med nöje och saknad av behov 

för att använda ny teknik. 
 
 Hur tidigare skolerfarenheter påverkar hur äldre personer tar till sig ny pedagogik. 

                                                 
175 SeniorNet Sweden, 2003b. 
176 Ibid. 
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 Äldres förmåga till lärande i det livslånga lärandet, lärandet fortgår även efter av-

slutat förvärvsarbete. 
 
 Vilken roll ska pensionärerna ha i det livslånga lärandet? 

 
 Hur fungerar vuxna som nybörjaranvändare av datorer och internet, vilka problem 

och svårigheter har de jämfört med barn? 
 
 Hur klass- och inkomstskillnader påverkar användning och attityder för internetan-

vändning hos äldre. 
 
 Genusperspektiv för äldre vid internetanvändning och -beteende. 

 
 Hur kan man stimulera kursdeltagare till reflekterande tänkande och holistisk kun-

skapsinriktning? 
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14 Sammanfattning 
 
De äldre i Sverige har kommit efter när det gäller att skaffa sig den nya informations-
tekniken. Statistiken visar en tydlig bild av detta. Sveriges riksdag har som första land i 
världen lagt fram en IT-proposition, som säger att samtliga medborgare ska ha tillgång 
till, känna tillit inför samt använda och utnyttja de fördelar som IT för med sig. Det är 
således en demokratisk och socialt viktig fråga att ingen grupp ska förbigås. Sveriges 
pensionärer är även en snabbt växande befolkningsgrupp och en stor målgrupp som 
efterfrågar samhällstjänster, information och fakta samt även nöjen och förströelse. 
 
Det saknas svensk forskning om hur äldre gör när de ska lära sig internet och vilka 
barriärer de stöter på. Vi vill med denna uppsats inspirera till att de äldre som målgrupp 
ska bli mer synlig. 
 
Vi har planerat en användarundervisning i internet för åtta yngre-äldre personer i åldern 
mellan 66 och 75 år och genomförde den med sju deltagare. Syftet med vår undersök-
ning och vår genomförda användarundervisning, är att de tillsammans ska ge oss en för-
djupad kunskap om yngre-äldre personers (65-79 år) lärande, barriärer, drivkrafter och 
attityder i förhållande till internet. Vår användarundervisning är en kvalitativ fallstudie 
och en ram för vår undersökning. Vi har med hjälp av denna önskat få svar på följande 
frågeställningar: 
 
 Hur kan man planera, utforma och genomföra en användarundervisning efter våra 

respondenters önskemål?  
 Hur gör respondenterna när de ska lära sig att använda internet och hur beskriver de 

sitt eget lärande? 
 Vilka barriärer möter de som noviser när de ska lära sig internet? 
 Vilka drivkrafter påverkar respondenterna till att lära sig internet och vad vill de lära 

sig om internet? 
 Hur upplever respondenterna vår användarundervisning, dess innehåll och upplägg? 
 Förändras respondenternas attityder till internet efter en användarundervisning i 

internet? 
 
Vi har använt följande metoder för undersökningen: en kvalitativ fallstudie i form av en 
användarundervisning. För materialinsamling har vi använt flera olika metoder: enkäter, 
observationer och dagböcker. 
Användarundervisningen bestod av sex lektionspass där vi tog upp följande: under lek-
tion 1 hade vi en genomgång av Hotmails funktioner samt portalerna SeniorNet och 
CatWeb. Under lektion 2 fick respondenterna repetera Hotmails funktioner och söka in-
formation via portalerna NN:s kommun och NN:s dagstidning. Under lektion 3 hade vi 
en genomgång av portaler och sökmotorer. Under lektion 4 arbetade vi med webb-
adresser och katalogiserade söktjänster. Respondenterna fick även spara bilder och söka 
information med hjälp av sökmotorer. Under lektion 5 gick vi igenom källkritik samt att 
respondenterna fick göra egna sökningar och skapa en egen länksamling. Slutligen un-
der lektion 6 fick respondenterna göra egna sökningar och arbeta vidare med sina länk-
samlingar. Några respondenter provade också att chatta. 
 
Vi har använt följande metoder för vår användarundervisning: litteraturgenomgång för 
att läsa in oss på ämnet. Vi gjorde ett studiebesök i Göteborg, där vi intervjuade kurs-
ledare för att få mer information om hur man kunde utforma en användarundervisning i 
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internet. Vi hade ett planeringsmöte med pensionärsföreningens representanter, där vi 
utformade en översiktsplanering av användarundervisningens innehåll. Inför kursstarten 
hade vi ett informationsmöte med kursdeltagarna. Efter varje lektionstillfälle har vi haft 
planerings- och utvärderingsmöten där vi handledare planerade nästa lektionspass, samt 
gick igenom våra observationer och respondenternas dagböcker. Vi har använt observa-
tioner för att kunna följa och dokumentera respondenternas lärandeprocesser. Vi har äv-
en utformat studieuppgifterna och studiematerialet till våra respondenter. 
 
Vi redovisar här vilka forskare eller institut som vi har använt i kommande kapitel. 
I kapitlet om problembakgrund till pensionärer som grupp, deras internetanvändning, 
attityder och drivkrafter, knyter vi an till följande forskares arbeten: pensionärer som 
grupp och att bli äldre till bl.a. Statistiska centralbyrån; äldres kognition till Elisabeth 
Loftus och Boo Johansson; statistik om äldres dator- och internetinnehav till bl.a. 
NORDICOM-Sverige; attityder till ny teknik till IT-kommissionen och World Internet 
Institute och drivkrafter att skaffa ny teknik till IT-kommissionen och Sirkku Männ-
ikkö-Barbutiu. 
 
I kapitlet om tidigare forskning om äldres personers användning av internet knyter vi an 
till två australiensiska forskare: Kirsty Williamson och Dale Gietzelt, samt till Frances 
Hultgrens och Gunilla Sjödins magisteruppsats ”Internet för alla?”. Kapitlet om vuxen-
pedagogik och studiecirkelperspektiv till Lena Borgström m.fl. 
 
Kapitlet ”Teorier om barriärer” knyter an till Michael Buckland och Richard E Rubins 
barriärer. 
 
Kapitlet ”Teorier om vuxenpedagogik och lärande” knyter vi an till följande forskare: 
Anita Börlin m.fl; Rolf Ferm och Ingela Nyman; Helene Hård af Segerstad m.fl; Staffan 
Larsson; Arne Maltén; Ulrika Tornberg; Ference Marton m.fl; Martin Stigmar och till 
Lena Borgström m.fl. 
 
Efter teorikapitlen följer två kapitel där vi presenterar respondenterna och användar-
undervisningen. 
 
Vi har därefter i fyra analyskapitel undersökt följande: 
I det första kapitlet analyserade vi vår användarundervisning. Vi presenterade hur re-
spondenterna uppfattade undervisningen och därefter jämförde vi vår användarunder-
visning med vuxenpedagogikens och studiecirkelns syn på undervisning, dvs. Borg-
ströms m.fl. teorier om studiecirkeln som pedagogisk miljö. 
 
I det andra kapitlet analyserade vi vilka barriärer och problem våra respondenter upp-
levde. Vi använde oss av Bucklands och Rubins formulerade barriärer. Vi presenterade 
respondenternas barriärer i en sammanfattad form, för att inte peka ut de enskilda re-
spondenternas barriärer. 
 
I det tredje analyskapitlet presenterade vi vad respondenterna ville lära sig och hur de 
beskrev sitt eget lärande. Därpå redogjorde vi för hur vi tolkat respondenternas agerande 
i undervisningssituationen. I en analys av yt- och djupinriktad inlärning, baserad på teo-
rier enligt Marton m.fl, presenterades respondenternas studieorientering, uppgiftsinrikt-
ning, kunskapsorganisation och studieresultat. I detta fall hade vi även tolkat responden-
ternas medvetenhet om deras inlärningsstilar och inlärningsstrategier, utifrån Tornbergs 
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teori om inlärningsstrategier, samt Malténs och Tornbergs teorier om inlärningsstilar. 
Vidare såg vi på vilka egenskaper och faktorer som är viktiga för inlärningsprocessen. 
Dessa har jämförts och sammanförts med Borgströms m.fl. teori om varför man lär sig i 
studiecirkel. Därefter presenterade vi respondenternas inlärningsstrategier, vilka vi jäm-
förde och sammanförde med Tornbergs inlärningsstrategier. Sedan redovisade vi tecken 
på respondenternas lärande och dessa jämförde vi med Larssons, Martons och Borg-
ströms m.fl. syn på lärande. Vi fortsatte att redovisa vad vi hade observerat att deltagar-
na hade fått ut av kursen. Dessa utsagor jämfördes med Borgströms m.fl. teori om vad 
cirkeldeltagandet ger. Till sist redovisade vi respondenterna egna utsagor vad de hade 
lärt sig. 
 
I det fjärde kapitlet undersökte vi respondenternas attityder till internet, utifrån dagböck-
er och observationer. Vi ville se om en attitydförändring skett efter användarundervis-
ningen. Därefter undersökte vi vilka drivkrafter respondenterna kunde hysa för att skaf-
fa sig ny informationsteknik. Vi använde IT-kommissionens fyra drivkrafter för äldre 
att skaffa sig internet. Dessa var: livsstilsmotivet, nyttomotivet, underhållningsmotivet 
och det sociala motivet. Vi gjorde också en jämförelse mellan vad litteraturen sa om ge-
nerella attityder och drivkrafter hos äldre och våra respondenters attityder. Till sist såg 
vi vad som kan underlätta spridning av den nya tekniken för vår målgrupp. 
 
I kapitel 13 diskuterar vi i sex kapitel vilka svar vi fått på våra frågeställningar. 
I korthet berättar vi i den första frågeställningen, hur man kan planera, utforma och ge-
nomföra en användarundervisning. Vi nådde inte helt fram till våra mål med vad vi ville 
lära ut. Vi såg att våra respondenter hade olika förmågor till inlärning, bl.a. att några be-
hövde mer tid på sig och de behövde öva mer på de olika momenten. Vi lyckades inspi-
rera våra respondenter till fortsatta studier inom dataområdet. 
 
På den andra frågeställningen diskuterar vi utifrån hur våra respondenter gjorde när de 
lärde sig internet och berättade om vad de ville lära sig. Som slutsats anför vi att ett re-
flexivt tänkande förbättrar inlärningsförmågan samt att människor har olika lärandestilar 
och människors yt- och djupinriktning vid studier, inlärning och kunskapsorganisation 
leder till olika studieresultat. 
 
På den tredje frågeställningen om vilka barriärer som finns, beskriver vi dem som vi 
funnit i observationer och i dagböcker. Många problem uppstod för att respondenterna 
var nybörjare, och inte behärskade datoranvändning eller visste någon om internets 
innehåll och funktioner. Respondenterna hade problem med tekniken, exempelvis mus-
hantering och knappar, det engelska språket och dator- och internetterminologi 
 
På den fjärde frågeställningen beskriver vi vilka drivkrafter respondenterna hade för att 
skaffa sig och använda internet. Den viktigaste drivkraften var det sociala motivet, där-
efter nyttomotivet följt av underhållningsmotivet. Vi fick reda på att e-post var det som 
alla respondenterna ville lära sig eller veta mer om. Att söka efter fakta och information 
hade de flesta också noterat. 
 
På den femte frågeställningen om hur respondenterna upplevde vår användarunder-
visning och dess innehåll och upplägg, fick sitt svar att alla respondenter var nöjda med 
vår användarundervisning. De upplevde oss handledare mer som lärare, som skulle säga 
vad de skulle göra, och inte enligt vuxenpedagogiken syn, att de själva skulle ta ett 
aktivt ansvar för sitt lärande. 
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På den sista frågeställningen om attityderna har förändrats, fick vi veta att den var oför-
ändrad hos dem som redan hade en positiv attityd till internet. Däremot förbättrades den 
hos dem som sa sig ha en negativ attityd i början. 
 
Därefter följer kapitlen slutsatser, slutdiskussion samt övriga reflektioner där vi disku-
terar tillförlitlighet och påverkan i vår undersökning; reflektioner av teknisk art vad en 
kursledare bör tänka på och hur man kan nå äldre för internetkurser och hur man ska nå 
äldre för internetkurser. Slutligen ger vi förslag på framtida forskning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Kursupplägg: ”Internet för seniorer” 
 
Internet för seniorer 
Vi är fyra studenter på Bibliotekshögskolan som ska skriva en magisteruppsats om pensionärers 
informationssökning på Internet. En del av vårt arbete består av en användarundervisning som 
vi här nedan presenteras i stora drag. 
Kursen är kostnadsfri, dock kan självkostnadspris tas ut för viss förbrukningsmateriel. Du som 
deltar i kursen ska vara medveten om att du på samma gång ingår i en forskningsstudie. Du är 
garanterad anonymitet och du kommer att få läsa och godkänna innehållet i undersökningen 
innan den publiceras. Vi vill också att du för anteckningar om hur du upplever kursen och dess 
innehåll, samt vad du har för tankar och funderingar om din lärandeprocess i informationssök-
ning under kursen. Denna information kommer att vara ett värdefullt material för oss när vi ut-
värderar vårt arbete. 
 
Gemensamt förmöte 
Vi vill ta reda på era önskemål och förväntningar av kursen. Vi är intresserade att veta hur 
mycket ni redan kan så vi kan anpassa nivån på undervisningen efter era behov och önskemål. 
Vi presenterar kursens upplägg och vårt samarbete samt vad vi förväntar av er inför vårt 
uppsatsarbete. 
 
Kurstillfälle 1 och 2 - Vi lär oss hur man kommer igång att använda Internet 
Vi ger en allmän genomgång på tips och råd hur Internet fungerar. Vi ska lära oss att använda 
e-postfunktioner så vi kan skicka meddelanden till varandra. 
Som en första sökövning ska vi börja leta efter material utifrån era intressen. Vi vill också visa 
hur man finner samhällsinformation. 
Vi ska efter dessa lektioner bl.a. kunna använda olika webbtjänster som telefonkatalogen, tid-
tabeller, läsa tidningar på Internet samt kunna hitta information från kommunen och andra orga-
nisationer, eller annat som ni är intresserade av. 
 
Kurstillfälle 3 - Hur man använder sökhjälpmedel på Internet 
Vi lär oss att använda s.k. sökmotorer på Internet. Vi ger er tips på hur man söker efter det ni är 
intresserade av och hur man kan förbättra sina sökningar. 
Vi visar hur man finner bilder på Internet och lär oss hur man sparar material som man funnit. 
 
Kurstillfälle 4 - Kan man lita på allt på Internet? 
Internet är en källa att ösa information ur. Men kan man lita på allt som finns där? 
Vi ger tips på vad man ska tänka på när man söker material på Internet. Efter denna lektion ska 
ni ha fått med er ett källkritiskt tänkande. 
 
Kurstillfälle 5 - Vi tittar på handel, bibliotek, banker etc. på Internet 
Vi lär oss att söka i enkla databaser. Vi tittar på t.ex. hur man finner böcker på bibliotek och hur 
man finner affärer på Internet. Vi tittar på hemsidor där man kan jämföra priser, letar i tidtabell-
er, letar efter filmer och skådespelare eller annat av intresse. 
Vi använder det vi lärt oss, till att söka självständigt efter det vi vill veta mer om. 
 
Efter dessa lektioner har ni fått en inblick i vad Internet är och vad man kan göra med det. Vi 
hoppas att ni tycker ni har lärt er något intressant och att kunskaperna kommer till nytta och 
användning. 
 
[Undertecknat med våra namn, telefon- och mobiltelefonnummer samt e-postadresser] 
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Bilaga 2 - Enkät - Användarundervisning i internet 
 
Användarundervisning i Internet 
Enkät för dig som deltar i undervisningen 
 
 
Frågor om dig själv 
 
1. Vad heter du? ………………………………………………………………………... 
 
 
2. Vilket år är du född? ……….... 
 
 
3. Vilken skolutbildning har du? 

  Folkskola/enhetsskola/grundskola   Minst treårigt gymnasium 
  Folkhögskola   Universitet/Högskola 
  Tvåårigt gymnasium/fackskola   Examen från universitet/Högskola 
  Flickskola/realexamen   Annan, vad? ………………….…… 

 
 
4. Din tidigare huvudsakliga sysselsättning? …………………………………………… 
 
 
5. Har du barn?  Ja  Nej 
 
6. Har du barnbarn?  Ja  Nej 
 
 
7. I vilken typ av område bor du? 

  Stad, centralt   Tätort 
  Stad, ytterområde   Landsbygd 

 
 
8. Hur håller du dig informerad om vad som händer i vardagslivet och i världen? 

  Tidning   Internet 
  Radio   Släkt/vänner 
  Teve   Annat, vad?...………………………. 
  Telefon 

 
 
8. Hur kontaktar du myndigheter? 

  Genom brev   Genom Internet 
  Genom telefon   Annat, vad?...………………………. 
  Genom besök 
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10. Hur tar du reda på saker? 
  Genom att ringa ett samtal 
  Genom tryckt information (ex, tidtabeller, kataloger etc.) 
  Genom Internet 
  Annat, vad? 

 
 
Frågor om Internet 
 
11. Har du tillgång till dator?  Ja  Nej 
 
 
12. Har du släkt och vänner med Internetvana?  Ja  Nej 
Om Ja, vem/vilka? 
 
 
 
 
13. Hur stor praktisk erfarenhet har du av Internet? 

 Ingen alls  Mycket liten  Kan använda Internet 
 
 
14. Vad vill du lära dig om Internet? 

  Skicka e-post (brev)  
  Ta reda på saker (ex. finna fakta och information) 
  annat, vad? 

 
 
 
 
15. Om du har en e-postadress, kan du skriva den här:  …………………..…………… 
 
 
16. Vad är ditt mål att gå kursen? 
 
 
 
 
17. Vad tror du är bra med Internet? 
 
 
 
 
18. En sista praktisk fråga, på viken sida vill du ha datormusen? 

 På vänster sida   På höger sida 
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Bilaga 3 - Utvärderingsfrågor efter varje lektion 
 
Lektion 1. 2003-02-10 - Hotmail samt portalerna SeniorNet och CatWeb 
 
 1. Vad har du lärt dig? 
 2. Vad var svårt/enkelt? 
 3. Vad var roligt? 
 4. Vad var bra/dåligt? 
 5. Vad vill du veta mer om? 
 6. Vad vill du öva mer på? 
 7. Dina tankar om kursen? 
 8. Dina tankar om Internet före och efter kursen? 
 
Lektion 2. 2003-02-14 - Hotmail samt portalerna NN:s kommun och NN:s 
Dagstidning 
 
 1. Vad har du lärt dig den här veckan? 
 2. Vad lärde du dig av det enskilda arbetet? 
 3. Vad lärde du dig av grupparbetet? 
 4. Tycker du att grupparbete är en bra arbetsform? 
 5. Har du fått den hjälp du önskar? 
 6. Har lärarens genomgångar varit tydliga? 
 7. Vilka svårigheter har du stött på? 
 8. Har arbetstempot varit rimligt? 
 9. Vad vill du öva mer på? 
10. Har innehållet haft någon koppling till ditt liv utanför kursen? 
11. Har du kommit på fler intressen som du vill undersöka? I så fall vilka? 
12. Vill du ändra på något? 
 
Lektion 3. 2003-02-17 - Portaler och sökmotorer 
 
 1. Vad har du lärt dig? 
 2. Vad var svårt?  
  Vad var enkelt? 
 3. Vad var roligt? 
 4. Vad var bra? 
  Vad var dåligt? 
 5. Vad vill du veta mer om? 
 6. Vad vill du öva mer på? 
 7. Dina tankar om kursen? 
 8. Dina tankar om Internet? 
 
Lektion 4. 2003-02-21 - Webbadresser, katalogiserade söktjänster, spara bilder 
och sökmotorer 
 
Var snäll och besvara följande frågor, det som passar in på dig. 
Jag lär mig bäst genom att se något. 
Jag lär mig bäst genom att lyssna till någon. 
Jag lär mig bäst genom att använda en kombination av syn och hörsel. 
Jag lär mig bäst genom att läsa något. 
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Jag lär mig bäst genom att arbeta praktiskt med händerna. 
Jag lär mig bäst när jag arbetar i en liten grupp. Jag tycker om att ha någon att arbeta 
tillsammans med. 
Jag lär mig bäst när jag arbetar ensam i min egen takt. 
Jag tänker på samband mellan det jag redan kan och vet och det nya jag ska lära mig. 
Jag läser hemma för nöjes skull. 
Jag skriver brev eller dagbok. 
 
Din lärandeprocess 
 Beskriv vad som hänt under veckans Internet lektioner. 
 Vad har du lärt dig under veckan som gått om Internet? 
 Beskriv hur du fick den kunskapen. 
 Har du stött på några problem i ditt lärande och hur löste du i så fall dem? 
 Vad vill du lära dig mer om, och hur gör du det? 

 
Lektion 5. 2003-02-24 - Källkritik, fri sökning och skapa en länksamling 
 
 1. Dina tankar om källkritik, på vilket sätt kan du ha nytta av källkritiklektionen? 
 2. Har du några frågor om Internet som du vill ha svar på till nästa gång? 
 3. Hur har du upplevt arbetstempot? 
 4. Känner du att du har lärt dig något under lektionerna, vad i så fall? 
 5. Vad tycker du är svårt när du söker information på Internet? 
 6. Dina tankar om Internet? 
 7. Dina tankar om kursen, upplägg, genomgångar, arbetsuppgifter? 
 
Lektion 6. 2003-02-28 - Fri sökning och skapa en länksamling 
 
Om Internet 
 1. Vad tycker du är roligast när du söker på Internet? Motivera varför 
 2. Vad tycker du är tråkigast med att söka på Internet? Motivera varför 
 3. Vad var lätt med Internet? Motivera varför 
 4. Vad var svårt med Internet? Motivera varför 
 5. Vad tycker du är bäst med Internet? Motivera varför 
 6. Vad tycker du är sämst med Internet? Motivera varför 
 7. Har din attityd till Internet ändrats under kursens gång? Om ja, hur? 
 8. Tror du att du kommer att fortsätta använda Internet i framtiden? 
 9. Om ja, vad kommer du att använda Internet till?  
 
Om kursen 
10. Vad var bra med kursen? 
11. Vad var dåligt med kursen? 
12. Vad har du lärt dig? 
13. Vad ville du öva mer på? 
14. Vad ville du veta/lära dig mer om? 
15. Vad har du för tankar om kursen? 
16. Tycker du att du fått ”verktyg” (färdigheter) för att kunna gå vidare att söka in-

formation självständigt på Internet? Vilka verktyg (sökmotorer, portaler, kataloger, 
källkritik etc.) kommer du att använda i så fall? 

17. Tror du att du kommer att få användning av dina nya kunskaper du fått under 
kursen, och i så fall på vilket sätt? 
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