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1. Inledning 
Under vårterminen 2017 vikarierade jag på flera olika högstadieskolor. Vid ett tillfälle skulle 

jag ha tre likadana lektioner i historia efter varandra, alla i samma årskurs. Eleverna skulle 

läsa en text och besvara frågor till texten. Första lektionen flöt på, ingen elev hann besvara 

alla frågor men de jobbade flitigt under tystnad. Andra lektionen var lite livligare, arbetsron 

var inte lika bra men ungefär halva klassen sa att de var klara efter halva lektionen. Vid 

lektionens slut var samtliga i klassen färdiga med att besvara frågorna. Även under tredje 

lektionen blev flera elever färdiga med frågorna innan lektionens slut, men inte alla. Detta 

fick mig att fundera. Mina instruktioner var desamma till alla tre klasserna men utfallet blev 

totalt olika. Så klart har elever olika arbetstempo, men att det på klassnivå var så stora 

skillnader hade jag inte kunnat förutspå. Det som orsakat den stora skillnaden var att eleverna 

i den andra och tredje klassen hade gått ihop i grupper om 3-7 elever, skapat ett dokument 

som de delade med varandra och besvarade sedan en fråga var. Att arbeta tillsammans i ett 

delat dokument gick alltså dubbelt så snabbt som att arbeta individuellt. Det var ur 

reflektionerna kring den här vikarieupplevelsen som idén till den här undersökningen uppstod. 

1.1 Problemformulering 

Elza Dunkels och Simon Lindgren (2014) konstaterar i inledningen till sin antologi 

Interaktiva medier och lärandemiljöer att skolutveckling sedan slutet av 1990-talet ofta varit 

synonymt med utveckling av IT i skolan. Trots detta fokus är bilden tydlig att skolan ligger 

efter inom just området IT och IT i undervisningen. Det har inte spelat någon roll att eleverna 

fått egna datorer och att lärarna gått fortbildningskurser när förändringstakten inom skolan är 

långsammare än samhället i övrigt. Det krävs en internalisering av IT i all undervisning men 

det kräver breda kunskaper inom flera fält, både rent tekniska kunskaper, metodiska och 

ämnesdidaktiska dito. 

En faktor som påverkar IT-användandet i skolan är att elevernas syn på IT och internet skiljer 

sig från lärarnas. Elza Dunkels (2009) konstaterar att de flesta unga inte gör någon distinktion 

mellan det fysiska och det digitala. Hon refererar till unga som Internets infödda och den äldre 

generationen som Internets invandrare. En stor skillnad mellan de infödda och de invandrade 

är att de infödda inte behöver göra någon jämförelse med tidigare fenomen för att förstå 

internet, de behöver inte översätta de nya företeelserna till sina äldre motsvarigheter för att 

uppnå en förståelse.  
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En del av IT i skolan som blivit allt vanligare på senaste tid är molntjänster. Det är tjänster 

som möjliggör lagring av dokument och information i ett ”moln” vilket gör att de går att 

komma åt oavsett var användaren befinner sig så länge det finns en internetuppkoppling. 

Exempel på molntjänster som används i skolan är Google Apps for Education och Micosoft 

Office 365. År 2014 uppgav 4 av 10 skolor att de använde någon form av molntjänst trots att 

det då fanns kritik från Datainspektionen som avrådde skolor att använda molntjänster av 

hänsyn till att huvudmännen saknade kontroll över hur personuppgifter behandlades (TT-

Lärarnas Tidning, 2014). Idag finns riktlinjer från både datainspektionen (DI) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) kring vad skolor bör tänka på innan avtal ingås kring en 

molntjänst. Det finns fortfarande viss kritik men både DI och SKL verkar utgå från att fler och 

fler skolor kommer att vilja använda dessa molntjänster (Datainspektionen, 2017;Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017).  

Skolverket konstaterar att de flesta rektorer är positiva till molntjänster i skolan. Detta 

inkluderar många olika typer av tjänster, både sådana som används i administrativt syfte och 

sådana som används i undervisningssituationen. De fördelar de ser är framförallt att tjänsterna 

är billiga, uppdateras och att de går att nå oavsett var man befinner sig så länge det finns en 

internetuppkoppling. Nackdelarna är främst kopplade till olika integritetsaspekter i avtalen 

som ofta tecknas med internationella företag som inte omfattas av svensk lagstiftning (Leijon, 

2016). 

I en metastudie som gått igenom internationell forskning kring molntjänster i undervisning 

under 2007-2012 kommer man fram till att alla inom skolan har nytta av molntjänster, både 

administrativt och i undervisningen. De ser framförallt fördelar när det gäller kommunikation, 

samarbete, delning och flexibilitet i undervisningssituationen. Metastudien bygger dock 

framförallt på internationell forskning (González-Martínez mfl. 2015). 

Oavsett om skolan har avtal om molntjänster eller inte har alla elever med tillgång till dator 

och internetuppkoppling möjlighet att själva skapa ett konto och få tillgång till samma tjänster 

men genom ett privat konto. Användandet av molntjänster gör det enkelt för eleverna att dela 

dokument mellan varandra och med andra användare av samma molntjänst. Även utan att 

använda molntjänster har det blivit enklare att dela dokument via sociala medier eller mejl när 

tillgången och användandet av smartphones blivit mer utbrett. Hur delning av dokument 

används i skolan och vilka konsekvenser det får för undervisningssituationen är ett outforskat 

område där denna uppsats hoppas kunna lämna ett bidrag. Som konstaterats av andra forskare 
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tidigare har skolan en tendens att ligga steget efter i den digitala utvecklingen. Därför är det 

intressant att undersöka om även delning av dokument faller in i samma mönster. Samtidigt 

konstateras att eleverna tillhör en generation med betydligt mer vana kring IT än lärarna, vad 

innebär det för undervisningssituationen?  

Lindgren (2009) har studerat fildelningskultur bland ungdomar och konstaterar att 

normöverföring i informationssamhället inte fungerar på samma sätt som tidigare när 

socialisationen var mer ensidigt kopplad till det fysiska närsamhället. Han menar att tekniken 

idag kan användas för att skapa en maktdecentralisering där de gamla strukturerna får 

konkurrens för mer uppluckrade och tillfälliga strukturer. De som traditionellt haft makt att 

överföra normer och värderingar får konkurrens och ungdomarna får genom 

teknikanvändningen mer makt – makt att skapa, ifrågasätta och att definiera nya normer.  

Utifrån Lindgrens resonemang, vilken påverkan har elevers delning av dokument i skolan på 

maktrelationerna mellan lärare och elever? 

1.1.1 Definition av delningsbegreppet 

Delning definieras i den här undersökningen som delning av digitala dokument som skapats 

och används av elever för skolarbete. Det gäller enbart delning av dokument mellan elever, 

inte mellan elever och lärare. Det spelar ingen roll vilken plattform som används för att dela 

dokumenten, delningen behöver inte ske via de tjänster skolan tillhandahåller, det kan även 

vara t.ex. via sociala medier. 

Ett begrepp som är kopplat till fenomenet delning är delningskultur. Det finns ingen 

vedertagen vetenskaplig definition av begreppet delningskultur. Inte heller begreppet kultur 

har någon enhetlig, vedertagen definition. En skiljelinje kan dock göras mellan en 

humanistisk kulturdefinition och en samhällsvetenskaplig, där den samhällsvetenskapliga 

definitionen är bredare. Ett sätt att enligt det samhällsvetenskapliga perspektivet beskriva 

kultur är ”…förmågor, föreställningar och beteenden som människor tillägnat sig som 

medlemmar av ett samhälle” (Larsen, 2014. 42). Detta kulturbegrepp innefattar alltså i stort 

sett alla aspekter av livet. I den här studien finns ett fokus på mönster i elevernas delning av 

dokument, alltså elevernas beteenden kopplat till delning. Hittas tydliga mönster kan det 

indikera att det är gemensamma föreställningar som ligger bakom dessa beteenden. I sådana 

fall skulle det vara möjligt att prata om att det finns en delningskultur.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet att undersöka vad tillhandahållandet av ny teknik i skolan i form av molntjänster 

innebär för elevers och lärares förhållningssätt till delning av dokument samt hur relationen 

mellan lärare och elev påvekas av den nya tekniken. Detta för att med hjälp av ramfaktorteori 

och Orlikowskis Structurational Model of Technology bidra till ökad förståelse för vilka 

utmaningar som introducerandet av ny teknik i skolan medför. De frågeställningar som 

uppsatsen kommer att besvara är: 

- Vilka föreställningar och förväntningar har lärare om elevers delning av dokument och 

vad delningen kan innebära för undervisningen?  

- Vilka förhållningssätt har elever till delning av dokument för skolarbete?  

- Hur uppfattar lärare att deras arbete och undervisningssituationen påverkas av 

elevernas delning av dokument? 

1.3 Forskningsläge 

Då det saknas forskning om elevers delningsmönster i en skolkontext kommer forskningsläget 

att titta närmare på vad som skrivits om delning och kulturer på nätet samt effekter av 

digitalisering i skolan.  

1.3.1 Tidigare forskning om delning och kulturer på nätet 

Det som är skrivet om delningskulturer sedan tidigare handlar framförallt om fildelning av 

upphovsrättskyddat material så som musik och film eller delning av nyheter och andra inlägg 

på sociala medier. Utöver detta presenteras en studie om generationsklyftor på internet samt 

en amerikansk studie om deltagarkultur. En del av studierna börjar ha några år på nacken och 

deras relevans kan därför ifrågasättas med tanke på hur snabbt utvecklingen av teknik sker 

men i brist på nyare studier i ämnet kommer de ändå att redovisas här. 

Simon Lindgren (2009) undersökte för några år sedan ungas fildelningskulturer, alltså 

fildelning av upphovsrättsskyddat material så som musik, film, serier osv. Han undersöker 

fildelning i förhållande till postmodern teoribildning som menar att socialisationsprocesserna 

ser annorlunda ut idag jämfört med innan den digitala tekniken infördes. Den teorin utgår från 

att normer kring vad som är rätt och fel inte längre överförs enbart genom interaktion med 

närsamhället och den fysiska omgivningen utan även av den digitala. Detta skapar en 

uppluckring av gamla strukturer kring normöverföring. Lindgren undersöker också fildelning 

i relation till rörelsebegreppet, om det går att se fildelning som en folkrörelse med en agenda 

att sprida. I sitt resultat konstaterar Lindgren att det inte går att tala om en enhetlig 
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fildelningskultur. Istället identifierar han tre idealtyper. Den första idealtypen är den 

vardagliga fildelningen som sker mer eller mindre oreflekterat och som vid frågan om hur de 

kan legitimera denna brottshandling svarar i termer av att lagen är tolkningsbar och böjbar. De 

övriga två idealtyperna är den politiskt drivna och den tekniskt drivna. Dessa två hänger lite 

ihop men den politiska ser det som en motståndsaktion att fildela och den tekniskt drivna 

bidrar till att skapa nya möjligheter för den politiska men har inte samma politiska agenda. 

Lindgren konstaterar vidare att teknikens utveckling möjliggör en maktförskjutning där makt 

decentraliseras ”det kan handla om makten att skapa, makten att ifrågasätta och makten att 

definiera” (Lindgren, 2009. 131).  

I ”De två kulturerna på internet” identifierar Håkan Selg (2009) en generationsskillnad i hur 

kommunikation sker via internet. Studien bygger på studenters och universitetsanställdas 

internetanvändning framförallt inom data- och IT-relaterade utbildningar. Det som undersökts 

är hur de kommunicerar via internet, hur tillgängliga de är samt vilka förväntningar de har på 

tillgänglighet. De två kulturer Selg identifierar kallar han för Mejlkulturen och IM-kulturen 

(instant messaging). Det som karaktäriserar mejlkulturen är att den bygger på gammal teknik 

som översatts till internet. Mejl används som äldre brev och kommunikationen sker avgränsat 

i tid och rum, mejlkulturens aktörer avsätter tid specifikt för kommunikation och är inte 

ständigt uppkopplade till skillnad från IM-kulturens aktörer. Ytterligare karaktärsdrag för 

mejlkulturen är envägskommunikation, det vill säga de är konsumenter av internetinnehåll. 

När det gäller den övergripande inställningen till internet har aktörer inom mejlkulturen ofta 

fokus på risker och en oförståelse för möjligheter. IM-kulturen däremot karaktäriseras av att 

de är ständigt uppkopplade, det sker en tvåvägskommunikation där de både konsumerar och 

producerar internetinnehåll. Produktion av innehåll på internet och de möjligheter som finns 

för vem som helst att producera innehåll gör att aktörer inom IM-kulturen måste vara beredda 

på att få sitt innehåll modifierat.  Med dessa två kulturer sker en del kulturkrockar, bland 

annat finns olika syn på vilken svarstid som förväntas och vilka arenor som ska prioriteras för 

kommunikation. Det konstateras också att mönster från fritiden följer med även i 

studier/arbete. Aktörer inom IM-kulturen behärskar dock även mejlkulturen medan aktörer 

inom mejlkulturen inte på samma sätt behärskar IM-kulturen. Selg kommer i sin rapport fram 

till att denna generationsgräns ligger kring 35 års ålder där de över 35 tillhör mejlkulturen och 

de under 35 tillhör IM-kulturen.  

I ett internationellt perspektiv har Henry Jenkins (2009) studerat amerikanska ungdomars 

deltagarkultur på internet. Han beskriver förutsättningarna för en deltagarkultur där han menar 
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att det krävs låga trösklar för deltagande, stöd för skapande och delande av det man skapat, ett 

informellt mentorskap som skolar in deltagarna i kulturen, en tro på att det man själv delar är 

av betydelse och en känsla av samhörighet. Dessa förutsättningar går att finna på många 

ställen på internet. Deltagarkulturer kan ta sig olika former: det kan vara genom medlemskap 

på olika sociala medier, det kan handla om att lägga ut saker man själv skapat, det kan handla 

om en form av gemensamt lärande eller problemlösning eller ett bidrag som liknar mer 

traditionella medier i form av bloggar eller podcasts. Dessa deltagarkulturer skapar 

möjligheter bland annat genom att tillgängliggöra kunskap på ett mer informellt sätt, något 

som skulle kunna gynna elever som ingår i dessa deltagarkulturer. Därmed uppstår också en 

risk att de som inte ingår i dessa kulturer får relativt sämre förutsättningar i skolan. Jenkins ser 

det som en utmaning för skolan att ge alla elever möjlighet att få tillgång till 

deltagarkulturerna för att utjämna dessa skillnader samt att fostra ungdomarna till sund 

internetanvändning för att undvika de fallgropar som finns.     

1.3.2 Tidigare forskning om digitalisering i skolan 

Forskning om digitalisering i skolan handlar ofta om lärares tekniska kunskaper, den teknik 

som finns och ”fallstudier” där lärare eller forskare reflekterar kring hur de använder vissa 

delar av tekniken alternativt vilken pedagogisk potential som finns i olika digitala verktyg. Ett 

exempel på sådana ”fallstudier” är antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer av Elza 

Dunkels och Simon Lingren. I antologin behandlas bland annat hur man kan använda spel i 

skolan, sociala mediers potential och webbpublicering. Gemensamt för kapitlen i antologin är 

att de antingen beskriver ett generellt fenomen eller trend utan direkt koppling till empiri från 

skolverksamhet eller att empirin handlar om ett fall där en engagerad lärare resonerar kring 

sin undervisning och möjligheter med digitaliseringen. Det har även skrivits ett flertal 

studentuppsatser med olika ingångar till ämnet digitalisering i skolan. I den här genomgången 

av forskningsläget kommer tyngdpunkten att ligga på mer omfattande studier som gjorts 

angående de faktiska konsekvenserna av digitalisering i skolan ett bredare perspektiv. 

Creelman mfl. (2014) nämner öppenhet som en av de största förändringarna inom utbildning 

och lärande kopplat till digitaliseringen. Det blir allt vanligare att kursmaterial från universitet 

går att hitta via olika plattformar på nätet och gränserna mellan formellt och informellt 

lärande suddas ut. Öppna lärresurser prioriteras av Unesco som framhåller att det blir 

effektivare när lärare kan hitta material på nätet och fokusera på handledning av studenter 

istället för att själva sätta ihop material, det ökar förutsättningarna för kollaborativt lärande 

och höjer kvalitén genom att information finns öppet för fler att granska. Det finns även 
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ekonomiska vinster av öppenheten då material på nätet är billigare än tryckt material. 

Öppenheten och den digitala tekniken skapar förutsättningar för ett personligt anpassat 

lärande. Samtidigt som allt mer information finns på nätet får läraren en viktig roll som 

vägledare. De kompetenser som lärare särskilt behöver i en digitaliserad skola är att revidera 

sina kunskaper och lära på nytt i ett ständigt föränderligt samhälle, att skapa möjligheter för 

lärande i gränsen mellan det informella och det formella lärandet, att skapa, dela och 

samarbeta kring lärande med både elever, kollegor och det utvidgade kollegiet som finns i 

sociala medier samt att fokusera på lärandet den nya digitaliserade kontexten istället för att 

försöka passa in tekniken i de gamla mönstren för lärande.   

En av de mer omfattande studierna av digitalisering i skolan är Martin Tallvids (2015) 

avhandling 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Tallvid har 

studerat ett flertal gymnasieskolor över tid vid införandet av 1:1 (att alla elever får en egen 

digital enhet, oftast en dator). Han utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

använder modellen TPACK (technological pedagogical content knowledge) som 

utgångspunkt i analysen av vilken kompetens lärare behöver för att integrera tekniken i 

undervisningen. Det innebär att såväl kunskap om teknik som teknik och ämnesinnehåll måste 

finnas för att undervisningen ska fungera optimalt. Tallvid har använt ett flertal olika metoder, 

både enkäter, intervjuer och observationer. Resultaten visar att införandet av 1:1 i skolorna ser 

väldigt olika ut, lärarnas kompetens varierar och elevernas sätt att använda sina enheter 

varierar samtidigt som utbudet av digitala pedagogiska program och hjälpmedel förändras i 

snabb takt. Detta kräver en flexibilitet hos läraren och en kompetens som rymmer både teknik, 

ämnesinnehåll och pedagogik. En av effekterna vid införandet av digitala enheter var att 

eleverna tog mer initiativ och ville omformulera eller utvidga uppgifterna de fått. Detta 

påverkar lärarens planering då läraren snabbt måste ta ställning till om uppgiften ska tillåtas 

expandera eller inte. Frågor som då måste tas i beaktande är bland annat om eleverna har 

tillräckliga förkunskaper för att klara den utökade uppgiften samt huruvida den nya 

uppgiftsformuleringen ryms i tidsplaneringen och inom kursplanens ramar. Svaren på dessa 

frågor kan komma i konflikt med idealet om en individualiserad undervisning med ökat 

elevinflytande som ofta motiverar införandet av 1:1. Tallvid undersöker också det motstånd 

mot digitalisering som finns hos vissa lärare. Det finns ett motstånd mot att teknik införs för 

teknikens skull, inte i första hand för att det skulle gynna den pedagogiska verksamheten. 

Lärare upplever även en tidsbrist när det kommer till teknik, de upplever att det är ytterligare 

en sak som stjäl tid från deras andra sysslor. Det konstateras även att lärare i många fall 
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lämnas helt ensamma med att anpassa undervisningen efter de nya tekniska förutsättningarna 

och att hitta ett fungerande sätt att implementera tekniken tar tid i form av att planera 

undervisningen efter och utforska de nya möjligheterna. Ytterligare ett resultat av studien 

visar att det är en glidande skala när det gäller vad som är okej användande av de digitala 

enheterna, något som ständigt förhandlas i klassrummen.  

González-Martínez mfl (2015) har gjort en metastudie över 112 artiklar och bokkapitel som 

skrivits internationellt om molntjänster i skolan mellan 2007 och 2012. De identifierar 

möjligheter och risker för såväl lärare, elever och IT-personal inom skolan. Ur ett 

lärarperspektiv är fördelarna att de skapar förutsättningar för ett kollaborativt lärande samt att 

det möjliggör lärande även utanför klassrummet, med samma instrument som i klassrummet 

så länge det finns en internetuppkoppling. De ser även att molntjänster skapar flexibilitet för 

lärare genom att själva kunna skapa lärandemiljöer där de samlar all information (i text, bild 

och film) och verktyg kopplad till en viss uppgift, denna möjlighet utnyttjas dock främst av 

datakunskapslärare enligt studien. För eleverna är fördelarna att kommunikation och delning 

av resurser förenklas samt att de kan arbeta var som helst så länge de har en 

internetuppkoppling. En annan fördel för eleverna är att de kan skapa lärandemiljöer utifrån 

sina individuella behov och på så sätt förbättras förutsättningarna för självreglerat lärande. För 

IT-personal är fördelarna såväl ekonomiska som underhållsrelaterade, framförallt så krävs det 

mindre resurser för att hantera installation och underhåll jämfört med om de skulle ha icke-

molnbaserade program. Riskerna som González-Martínez mfl (2015) pekar på handlar 

framförallt om integritet och säkerhet. De menar att både lärare och elever behöver kunskap 

om vilka risker som finns och hur man bäst undviker dem. De menar också att lärare har ett 

särskilt ansvar för att kolla upp de tjänster som används i undervisningen. När det kommer till 

de organisatoriska riskerna handlar det framförallt om att kunna säkerställa att tekniken är 

kompatibel med programmen samt riskerna med att bli beroende av en operatör, utifrån hur 

avtalen mellan skolan och företagen ser ut. När de går igenom vilken forskning som bedrivits 

på området och vilka områden som kvarstår att undersöka konstaterar de att det varit övervikt 

av studier kring teknikens utformning, de nämner också bristen på forskning om pedagogisk 

tillämpning av molntjänster. 
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2. Teori 
Det är framförallt två teorier som kommer att användas i den här uppsatsen. Utgångspunkten 

är ramfaktorteori men för att nå djupare kommer även Orlikowskis modell kring samspelet 

mellan organisation, användare och teknik som benämns ”the Structurational Model of 

Technology” att användas. Den modellen täcker in både relationen mellan lärare och elev 

samt elevernas användande av tekniken, i det här fallet datorer med tillgängliga molntjänster. 

2.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteori handlar om hur ramfaktorer påverkar pedagogiska processer och i 

förlängningen resultaten i skolan. Dahllöf utformade teorin i samband med de många 

skolreformer som gjordes under 1960-talet och fokuserade då främst på hur 

elevsammansättningen i klasserna påverkade processer och resultat. Sedan dess har teorin 

framförallt använts för att undersöka påverkan av olika politiska beslut rörande skolans 

organisering och läroplaner (Dahllöf, 1999). Lindström och Pennlert (2012) menar dock att 

ramfaktorer även innefattar aspekter som ekonomiska resurser och kultur. De ekonomiska 

resurserna handlar om hur skolan använder de resurser som finns till förfogande. Kultur kan 

vara kultur som är kopplad till klassbakgrund eller en specifik skolkultur. Lundgren (1999) 

beskriver hur ramarna hänger ihop med processerna och betonar att det inte rör sig om ett 

orsak-verkan-förhållande. Han menar istället att det är ramarna som bestämmer vilka olika 

processer som är möjliga och vilka som inte är det. Givet ramarna finns alltså flera olika 

möjligheter när det kommer till de pedagogiska processerna.  

Här kommer utgångspunkten vara att molntjänsterna är en ramfaktor som påverkar de 

pedagogiska processerna. Molntjänsterna ses som en del i skolans prioritering av ekonomiska 

resurser och elevernas användande av dessa molntjänster, främst genom delning ,ses som 

möjliga uttryck för kultur. Exempel på pedagogiska processer som är intressanta att undersöka 

är planering, utförande och bedömning. Det vill säga hur lärare upplever att elevernas sätt att 

dela dokument påverkar lärarens planering, genomförandet av undervisningen i klassrummet 

och bedömning av elevernas arbete. 

2.2 Interpretive flexibility och The Structurational Model of Technology 

Utgångspunkten för Orlikowskis (1992) teori om teknik i organisationer är en kritik mot 

studier som ensidigt fokuserar antingen på skapandet av teknik eller användandet av teknik. 

Hon konstaterar att denna ensidiga fokusering på en av aspekterna missar helheten i samspelet 

mellan organisation, teknik och aktör. De studier som avser skapandet av teknik fokuserar på 
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skaparens påverkan på teknikens utformning. Skaparen är då i sin tur påverkad av sin kontext 

och den organisation hen befinner sig i. De studier som avser användandet av teknik fokuserar 

istället på hur tekniken påverkar organisationen och aktörerna. Orlikowski (1992) menar att 

det finns en påverkan åt båda hållen (organisation – teknik – aktör) både när det gäller 

skapande och användande av tekniken. När det gäller skapandet finns tekniska begränsningar 

som påverkar skaparen och gällande användandet är teknikens påverkan på en organisation 

inte bara beroende av tekniken i sig utan även hur människor använder tekniken. Bara själva 

närvaron av teknik har ingen påverkan om inte människor använder den och hur den kan 

användas är i sin tur kopplat till en social kontext. Den påverkan på eller skapandet av 

tekniken som sker under användning behöver inte således vara fysisk, den kan vara antingen 

fysisk eller social. Det sociala skapandet av tekniken avser hur aktörerna förstår tekniken och 

på vilket sätt den används, eller för den delen inte används. För att undersöka teknikens 

påverkan används termen ”interpretive flexibility”, det beskrivs som till vilken grad 

användare är engagerade och delaktiga i teknikens konstitution, antingen under skapandet av 

tekniken eller under användning av densamma. Interpretive flexibility påverkas av teknikens 

materiella egenskaper, användarnas egenskaper i form av kunskap och inflytande samt 

kontexten, vilka regler som finns, normer och kultur osv.  

Orlikowski (1992) använder en modell som kallas Struturational Model of Technology för att 

beskriva hur förhållandena mellan organisation, aktör och teknik ser ut: 

Figur 1 The Structurational Model of Technology 

 

Källa: Orlikowski (1992) s. 410 

Pilarna a och b symboliserar att tekniken både skapas av mänskligt agerande och är ett 

medium för agerande. Tekniken ges en betydelse och en uppgift som sedan utförs med hjälp 

av tekniken. Pil c symboliserar hur aktörerna påverkas av organisationen gällande deras 

användning av tekniken. Det kan vara i form av regler, tillgängliga resurser, vilka intentioner 
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som förmedlas och vilka normer som finns. Pil d visar att aktörernas agerande genom 

tekniken påverkar organisationen antingen genom att förstärka organisationen eller utmana 

den, beroende på om aktörernas interaktion med tekniken stämmer överens med 

organisationens intentioner eller inte. Aktörerna själva är dock sällan medvetna om vilken 

påverkan de har på organisationen. 

I den här studien kommer Orlikowskis modell med pilarna appliceras på 

undervisningssituationen. Där får skolan och lärarna representera organisationen, det är de 

som tillhandahåller teknik, i det här fallet datorer med (eller utan) molntjänster. Det är också 

lärarna som har en tanke kring, förväntningar och kan sätta upp regler för hur tekniken ska 

användas i undervisningssituationen. Eleverna blir aktörerna och tekniken blir datorerna med 

de tillgängliga molntjänsterna. Enligt detta sätt att se på det har alltså elevernas sätt att 

använda tekniken en möjlig påverkan på organisationen, deras agerande kan påverka lärarnas 

ramar men kanske även ge upphov till en normförskjutning. Eleverna kan inte själva införa 

regelverk men om lärarnas förväntningar är otydliga får eleverna större inflytande i att sätta 

upp egna normer för teknikanvändningen. Normer som sedan påverkar lärarna på ett annat 

sätt än om lärarna haft mer inflytande över normskapandet. Då blir det lärarna som måste 

anpassa sig efter elevernas normer istället för tvärtom.   

3. Metod och material 
Eftersom det saknas forskning kring elevers delningsmönster inom skolan och dess 

konsekvenser för undervisningen är det av intresse att få in ett så stort underlag som möjligt 

vilket bäst görs genom en kvantitativ metod. En kvantitativ metod är även nödvändig för att 

kunna identifiera mönster och inte bara enskilda företeelser kopplat till elevernas sätt att dela 

dokument för skolarbete. Det finns dock inga vattentäta skott mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod. Det som framförallt karaktäriserar kvantitativ metod är mätning och generaliserbarhet 

medan den kvalitativa metoden är mer fokuserad på klassificeringar och förståelse av olika 

fenomen (David och Sutton, 2017). Den här undersökningen utgår från två enkäter som 

utformats specifikt för den här undersökningen. En enkät till elever och en till lärare. 

Lärarperspektivet i undersökningen har en mer blandad kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Lärarenkäten har fler öppna frågor än elevenkäten vilket inbjuder till en mer kvalitativ analys 

och då svarsfrekvensen var låg har även kompletterande intervjuer genomförts med de lärare 

som i enkäten uppgav sig vara villiga att svara på ytterligare frågor.  Detta för att få material 

som skulle underlätta tolkningarna av enkäterna samt ge en mer heltäckande bild.   
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3.1 Urval och avgränsningar 

Då undersökningen handlar om delning av dokument på en digital arena har det geografiska 

läget ingen betydelse utan urvalet har gjorts utifrån vilka skolor som finns inom rimligt 

reseavstånd. Urvalet gjordes stegvis, först identifierades kommuner som fanns inom rimligt 

avstånd, därefter vilka skolor som kunde vara lämpliga. För lämplighet har närhet och storlek 

på skolan tagits i beaktande, små skolor med enbart en klass per årskurs har valts bort.  

Förfrågan om att delta i undersökningen skickades ut till 25 högstadieskolor i åtta kommuner i 

norra Sverige. Sju skolor svarade att de ville delta i undersökningen och alla sju skolor fick 

ingå i undersökningen. Bedömningen gjordes att det behövdes minst sju skolor för att kunna 

få in ett tillräckligt underlag bland lärarna. Även bland eleverna har önskemålet varit att få in 

så många svar som möjligt. Studien avgränsar sig till elever i årskurs 9 och lärare som 

undervisar i högstadieskolan, oavsett ämnesbehörighet. Urvalet tar ingen hänsyn till om 

skolan använder Google Apps for Education eller liknande molntjänster eftersom dessa 

tjänster finns gratis att använda på nätet vilket eleverna kan utnyttja så länge de har en dator 

med uppkoppling. Däremot har information rörande om och hur länge skolorna använt sig av 

molntjänster samlats in. För att kunna generalisera resultaten krävs ett slumpmässigt urval. Då 

denna undersökning utgått från ett flerstegsurval går det inte att säga att resultaten är 

generaliserbara. Däremot finns ingen anledning att anta att de skolor som deltagit inte skulle 

vara representativa. 

3.2 Enkäterna 
Enkäterna är utformade efter att ha tagit del av de tips kring frågekonstruktion och 

svarsalternativ som går att hitta i Esaiasson m.fl. (2017). Där står bland annat att frågorna bör 

vara tydliga, korta och precisa samt undvika svåra ord, vaga ord och negationer. 

Svarsalternativen bör vara ömsesidigt uteslutande, det vill säga alternativen ska inte gå in 

varandra. Det bör inte heller finnas för många svarsalternativ, max 11 enligt författarna. Att 

ha mittenalternativ som varken tar ställning för det ena eller andra minskar antalet 

ställningstaganden men brukar inte påverka fördelningen mellan de olika ställningstagandena. 

I de här enkäterna har lärarenkäten fler mittenalternativ än elevenkäten vilket kommer 

förklaras närmare senare. För enkelhetens skull har frågor med skalalternativ i möjligaste mån 

haft samma skala.  

Lärarenkäten (se bilaga 1) inleds med öppna frågor för att lärarna ska kunna formulera svar 

utan att påverkas av de frågor som kommer senare i enkäten. De stängda frågorna har 

skalalternativ där skalan varierar mellan 4 alternativ till en sifferskala om 10 alternativ. I de 
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flesta fall finns alternativet ”vet ej” för att inte tvinga lärarna till ett svar om de faktiskt inte 

vet. Det är av intresse för undersökningen att också veta vad lärarna inte tycker att det vet 

något om. Några frågor handlar om lärarnas bild av elevernas delande och vilken inställning 

de har till delandet. En fråga berör olika aspekter av undervisningen som kan påverkas av 

elevernas delande av dokument och lärarnas erfarenheter kring detta. Ytterligare en del frågor 

är samma som elevernas för att kunna jämföra hur eleverna upplevelser med lärarnas. Dessa 

frågor behandlar hur lärare och elever uppfattar kommunikationen kring delning av dokument 

samt hur mycket lärarna vet om elevernas delning.  

Enkäten till eleverna (se bilaga 2) innehåller enbart frågor med alternativ där det på vissa 

frågor kommer vara möjligt att välja flera svar. På några frågor finns alternativet ”Annat” och 

en möjlighet att själva skriva till ett alternativ. Frågorna är uppdelade i kategorier där de 

antingen ska ringa in ett svarsalternativ, rangordna svarsalternativ eller svara på en skala i 

vilken grad de instämmer med ett visst påstående. I elevenkäten finns inget alternativ ”vet ej”, 

de är alltså tvungna att ta ställning till alla frågor. Elevenkäten innehåller frågor om 

delningens form och innehåll, alltså hur eleverna agerar när de delar och varför eleverna säger 

att de agerar som de gör. Frågorna behandlar, förutom kommunikation kring delning, bland 

annat vilka typer av dokument som delas, i vilka ämnen och hur ofta. Det finns även några 

frågor som berör i vilken utsträckning de tror att lärarna vet om hur delningen ser ut. 

Fråga 7
1
 och 10

2
 i elevenkäten kan tyckas liknande men är tänkt att fånga olika saker. Fråga 7 

söker fånga vad de gör med de delade dokumenten eller vad de förväntar sig att kompisarna 

gör med de dokument de får delade till sig. Fråga 7 handlar alltså om formen för delning. 

Fråga 10 däremot handlar om vilken mening delningen ges, varför eleverna säger att de delar. 

Alternativen på fråga 10 kan upplevas som liknande, flera av dem handlar om att hjälpa andra 

elever, men de är tänkt att fånga olika nyanser. Alternativet ”För att hjälpa kompisar” syftar 

till elever som delar dokument för att hjälpa andra, för att ge hjälp åt andra. Alternativet ”För 

att få hjälp av kompisar” syftar till elever som delar dokument för att be om hjälp, kanske 

delar de själva för att få feedback eller så ber de andra att dela för att få tips. Alternativet ”För 

att jag och mina kompisar ska kunna hjälpa varandra” syftar till elever som delar dokument 

för att samarbeta på ett sätt som hjälper båda eleverna, en ömsesidighet som inte finns i de 

övriga två alternativen. 

                                                           
1 Fråga 7: När jag delar dokument, är det oftast för att   
2
 Fråga 10: Vilka är de vanligaste anledningarna till att du delar? 
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Esaiasson mfl. (2017) pekar på betydelsen av att testa frågorna både på andra forskare och 

”vanligt folk”. Därför har ett par elever och lärare fått besvara enkäterna före de började 

användas i studien. De elever som testade att besvara elevenkäten gick i årskurs åtta och 

uttryckte inga problem med att besvara frågorna. När de fyllde i enkäterna var det dock i en 

situation som skiljde sig från den som eleverna som ingick i studien befann sig i. De fick sitta 

hemma och besvara frågorna medan eleverna i studien fick sitta i klassrum som inte alltid 

hade så bra arbetsro. Det kan även finnas distraktioner i hemmet men det finns ändå en 

skillnad i situationerna. Lärarna som fick testa lärarenkäten skiljer sig från lärarna i studien på 

det sättet att de var yngre och hade färre år i yrket än genomsnittet av de som ingick i studien. 

3.2.1 Genomförande  

Tanken var att alla niondeklasser på de medverkande skolorna skulle få besvara enkäten. På 

vissa skolor har det inte varit möjligt, där har de elever som haft möjlighet fått fylla i. På de 

flesta skolorna har jag träffat de klasser som deltar men då det inte varit möjligt har jag lämnat 

enkäter till lärarna med instruktioner som motsvarar den information jag muntligt framfört till 

de elever jag träffat (se bilaga 3). Instruktionerna innehåller samma text som inledningstexten 

till enkäterna samt några förtydliganden och svar på frågor som ofta uppkom i de första 

klasserna jag träffade. Detta innebär att den informationen som de första klasserna fick kanske 

inte såg exakt likadan ut gällande förtydligandet kring delning mellan elev och lärare, om de 

inte själva ställde den frågan. Detta verkar dock inte ha varit något stort problem, de som 

tydligt visat i sina svar att de missförstått delningsdefinitionen i undersökningen och även 

inkluderat delning mellan elev och lärare (kan t.ex. vara att de skrivit i marginalen att de delar 

med läraren, vanligast på fråga 9-10
3
) återfinns både bland de som fått informationen och de 

som inte fått den. 

Enkäterna till lärarna har i de flesta fall lämnats på skolorna för att de skulle få möjlighet att 

fylla i enkäten när de själva hade tid. I vissa fall har jag haft kontakt med rektor på skolan och 

då har de haft möjlighet att påminna lärarna. I andra fall har rektor direkt delegerat kontakt 

och ansvar till en eller flera lärare som jag i huvudsak haft kontakt med. I dessa fall har jag 

uppmanat lärarna att informera sina kollegor om enkäterna. Alla lärare har haft mellan en och 

två veckor på sig att besvara enkäten och de flesta rektorer och ansvariga lärare har skickat ut 

påminnelser under tiden. 

                                                           
3
 Fråga 9 handlar om vilken typ av dokument eleverna brukar dela. Fråga 10 handlar om orsaker till att eleverna 

delar. 
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3.2.2 Deltagande och svarsfrekvens 

Totalt besvarades elevenkäten av 522 elever. Exakt hur många niondeklassare som går på de 

olika skolorna vet jag inte men utifrån de siffror från föregående läsår som finns att tillgå via 

Skolverkets (2017) statistik ligger svarsfrekvensen bland eleverna uppskattningsvis på 

ungefär på 75 procent.  Lärarenkäten besvarades av 52 lärare. Av de sju deltagande skolorna 

är det dock enbart fem som är representerade i de besvarade lärarenkäterna. På två skolor var 

det ingen lärare som svarade. Skrivningen ” utgå från dina upplevelser av att undervisa i 

årskurs 9” i inledningstexten till lärarenkäten har dock gett upphov till lite olika tolkningar 

kring vilka lärare som förväntades svara. På vissa skolor har lärare svarat oavsett om de just 

nu undervisar i någon niondeklass medan på andra skolor har enbart lärare som just nu 

undervisar i en eller flera niondeklasser svarat. Alla de besvarade enkäterna har tagits med i 

undersökningen oavsett om läraren just nu undervisar i årskurs nio eller inte. Utifrån det totala 

antalet lärare på de sju skolorna ligger svarsfrekvensen på ca 25 procent. Räknat enbart utifrån 

de skolor som faktiskt finns representerade i de besvarade lärarenkäterna ligger 

svarsfrekvensen på ca 35 procent, något skiftande mellan skolorna. Sett till gruppen lärare 

som undervisar i årskurs 9 är det svårare att uppskatta hur många de är totalt men de 43 lärare 

som uppgett att de just nu undervisar i årskurs 9 motsvarar uppskattningsvis 35-40 procent av 

det totala antalet lärare som undervisar i årskurs 9 på de sju skolorna. Räknat bara utifrån de 

fem skolor som faktiskt är representerade i undersökningen blir siffran ännu högre, omkring 

50 procent. Enligt Esaiasson m.fl. (2017) är svarsfrekvensen generellt lägre på 

enkätundersökningar, vid genomförandet av postade enkätundersökningar brukar 

svarsfrekvensen ligga mellan 50-60 procent.   

Svarsfrekvensens påverkar generaliserbarheten. Elevenkäten besvarades av 75 procent av 

eleverna i årskurs 9 och då inte alla klasser fick möjlighet att besvara enkäten är 

svarsfrekvensen bland de elever som fick möjligheten ännu högre. Detta gör att resultaten från 

elevenkäten antas vara representativa. Svarsfrekvensen på lärarenkäten var betydligt lägre och 

där kan antas att det var de mest engagerade lärarna som deltog i undersökningen. Resultaten 

från lärarenkäten kan därför inte anses vara representativa för alla lärare.  

Att svarsfrekvensen hos lärarna är låg kan ha många orsaker. Av de kommentarer jag hört 

från lärare som valt att inte medverka och rektorer som förmedlat lärarnas åsikter tyckte flera 

att de inte visste vad de skulle svara, att enkäten var svår och/eller att enkäten var omfattande. 

Utifrån dessa kommentarer och med tanke på att lärarna redan haft 1-2 veckor på sig att 

besvara enkäten gjordes bedömningen att skicka ut enkäten ytterligare en omgång inte skulle 
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ge några större resultat. Kanske hade det gjort skillnad om jag själv fått möjlighet att träffa 

lärarna medan de besvarade enkäten men det var inte möjligt på någon av skolorna. Detta gör 

att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån svaren på lärarenkäten utan de blir 

exempel på hur lärare kan tänka kring elevers delning av dokument.  

3.2.3 Datahantering 

De elevenkäter som inkommit med enbart svar på fråga 1-3
4
 har inte räknats med i materialet, 

i de fall då fråga 1-4
5
 besvarats men inga andra har enkäterna inkluderats. På lärarenkäten har 

de enkäter som enbart haft svar på fråga 1-6
6
 inte räknats med.  

Vid sammanställningen har två variabler lagts till i datamatrisen. En variabel för vilken typ av 

molntjänst skolan använder samt en variabel för hur länge de använt molntjänsten. Fyra 

skolor använder Google Education och har gjort det sedan innan de nuvarande 

niondeklasserna började i sjuan. Tre skolor använder sig av Office 365 och av dessa har två 

precis börjat med det den här terminen medan en skola endast infört det hos lärarna och 

planerar att introducera det för eleverna till våren. Den skolan som inte introducerat 

molntjänsten till eleverna än har på dessa variabler kodats som att de ännu inte använder 

någon molntjänst. En av skolorna som precis infört Office 365 har tidigare använt Google 

Apps för Education. Detta innebär att det är fem skolor som använt molntjänster under hela 

elevernas högstadietid, en skola som precis infört molntjänst och en skola som ännu inte infört 

någon molntjänst. I sammanställningen har den skola som precis infört molntjänst klumpats 

ihop med den skola som ännu inte infört någon molntjänst. Detta för att få fler svar i varje 

kategori samt för att undersökningen gjordes i början av oktober vilket innebär att den skolan 

som precis börjat använda molntjänst endast hade haft den möjligheten en dryg månad och 

implementeringen hade skett stegvis vilket gör att det kan antas att den nya molntjänsten inte 

hade fått något större genomslag varken på elevernas vanor eller lärarnas uppfattningar om 

påverkan på undervisningen. Medvetenheten bland lärarna kring delningens roll i 

undervisningen kan antas ha vara högre på skolan som precis infört molntjänst. Men även på 

skolan som ännu inte infört molntjänsten bland eleverna hade ju lärarna fått tillgång till den 

och vetskap om att även eleverna skulle få det vilket bör ha väckt deras medvetenhet kring 

delning av dokument i skolan. 

                                                           
4
 Fråga 1-3 i elevenkäten handlar om att uppge skola, klass och kön 

5
 Fråga 4 handlar om hur ofta eleven delar 

6
 Fråga 1-6 i lärarenkäten handlar om att uppge skola, ämnen de undervisar i, vilka niondeklasser de undervisar i, 

ålder, antal år i yrket och kön. 



20 
 

I de fall där jämförelser görs mellan elever/lärare på skolor med olika erfarenhet av 

molntjänster har de frågor som har alternativen ”stämmer mycket bra”, ”stämmer ganska bra”, 

”stämmer inte särskilt bra” och ”stämmer inte alls” kodats om till två kategorier: de som 

instämmer med påståendet (”stämmer mycket bra” och ”stämmer ganska bra”) och de som 

inte instämmer med påståendet (”stämmer inte skärskilt bra” och ”stämmer inte alls”)  

3.2.3.1 Elevenkäten 

Vid sammanställningen upptäcktes att många elever (ca 15 procent) inte rangordnat 

svarsalternativen på frågorna 8-10
7
 och istället bara markerat alternativen som stämmer. 

Bedömningen har gjorts att det antagligen är de minst engagerade eleverna, alternativt de 

elever med lässvårigheter som missat att rangordna. För att inte missa dessa svar i 

undersökningen har sammanställningen istället skett utan hänsyn till rangordningen, det som 

kodats är istället de tre vanligaste alternativen utan inbördes ordning. I de fall fler än tre 

alternativ kryssats i utan rangordning har svaret registrerats som ogiltigt. Där en rangordning 

gjorts men fler än tre alternativ markerats har nummer ett, två och tre registrerats. Undantag 

från detta är ett fåtal fall där det markerats ett första alternativ, ett andra alternativ men sedan 

två markeringar för tredje alternativ. I dessa fall har svar ett och två registrerats och nummer 

tre blivit ogiltigt.  

Ett fåtal elevenkäter har inkommit där det inte är tydligt om eleven förstått vilken typ av 

delning som menas. Eleverna har uttryckt att de delat vidare instruktioner från lärare 

alternativt att de delat dokument med lärare. Dessa enkäter har ändå inkluderats då det inte 

gått att utesluta att eleven även delade på det sätt som avsetts i undersökningen.  

En viktig lärdom är att det skulle ha behövts ett tydligare alternativ eller förklaring för hur 

elever som inte delar alls skulle svara. Eleverna har löst det på lite olika sätt, genom att inte 

svara på vissa frågor eller skriva dit egna alternativ. Intressant är dock att bland de elever som 

säger att de aldrig delar har flera ändå kunnat svara på samtliga frågor på ett sätt som 

indikerar att de faktiskt delar. Tänkbara orsaker till detta är att de delar men av någon 

anledning inte vill erkänna att de delar, att de kanske bara delat någon enstaka gång och utgått 

från det tillfället eller att de svarat utifrån hur de tror att de skulle dela om de gjorde det.  

                                                           
7 Fråga 8: I vilka ämnen är det vanligast att du delar dokument? ;Fråga 9: Vilken typ av dokument för skolarbete 

är vanligast att du delar? ; Fråga 10: Vilka är de vanligaste anledningarna till att du delar? 
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3.2.3.2 Lärarenkäten 

De öppna frågorna i inledningen av lärarenkäten
8
 har vid sammanställningen kategoriserats 

för att kunna göra en bättre sammanfattning av resultatet. Denna kategorisering återfinns i 

bilaga 4.  De öppna frågorna 11d och 33
9
 har transkriberats, i de fall kommentarer skrivits i 

marginalen i anslutning till fråga 12-32 har dessa registrerats under fråga 33. Kommentarer på 

fråga 8
10

 som rör problem med hur man som lärare ska formulera uppgifter har kodats under 

fråga 11d.     

En del lärare verkar i de öppna frågorna ha missförstått att det gäller hur eleverna delar 

dokument med varandra, inte hur de delar med läraren. Detta trots att det står i frågorna att det 

avser delning mellan elever. Dessa svar har dock ändå inkluderats. 

3.2.3 Analys 

Resultaten från båda enkäterna kommer att analyseras med hjälp av SPSS. Det är framförallt 

frekvensfördelning och korrelationer mellan olika variabler som kommer att undersökas. De 

flesta variabler är nominalskalevariabler vilket innebär att signifikansen är lite svårare att 

testa. Den statistiska signifikansen på nominalskalevariablerna kommer testas med Chi-2. 

Chi-2 är egentligen inte ett sambandsmått utan mäter skillnad och oberoende mellan två 

variabler. Fördelen med Chi-2 är att det täcker upp för eventuella brister i andra 

sambandsmått som brukar användas för nominalskala, t.ex. Lambda. Vad Chi-2 gör är att 

jämföra utfallet med ett noll-utfall – så som utfallet förväntades vara om det inte förelåg något 

samband mellan variablerna. Då får man ett mått på vad sannolikheten är för att just detta 

resultat skulle ha uppkommit om det inte fanns ett faktiskt samband mellan variablerna, är den 

sannolikheten lägre än 0,05 brukar man säga att resultatet är statistiskt signifikant. (Edling och 

Hedström, 2003) För de variabler där det är möjligt att använda medelvärden kommer detta 

att göras och signifikansen kommer testas med T-test. T-testet mäter också sannolikheten för 

utfallet om det inte fanns ett faktiskt samband. Även här används måttet att en sannolikhet på 

mindre än 0.05 är statistiskt signifikant. (Aronson, 1999) Den statistiska signifikansnivån 

avgör i vilken utsträckning resultatet går att generalisera, även om det inte är statistiskt 

signifikant säger det ändå något om den gruppen som svarat på frågorna och förekomsten av 

olika fenomen inom den gruppen.  

                                                           
8
 De inledande öppna frågorna handlar om vilka möjligheter lärarna ser med att eleverna delar dokument samt 

vilka problem de ser med att eleverna delar dokument. 
9
 Fråga 11d handlar om att ge exempel på när elevernas delning påverkar någon aspekt av lärarens arbete. Fråga 

33 är en avslutande fråga som ger läraren möjlighet att lämna övriga kommentarer. 
10

  Fråga 8: Vilka problem, kopplade till undervisning och lärande, ser du med att eleverna delar dokument med 

varandra? 
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3.3 Intervjuer 
Då svarsfrekvensen bland lärarna var så låg beslutades att genomföra kortare intervjuer med 

de lärare som svarat att de kunde tänka sig att ställa upp på kompletterande frågor, totalt tre 

lärare. Urvalet för intervjuerna har därmed baserats på de som själva uppgett sig villiga att 

svara på fler frågor och kan därför inte anses vara ett representativt urval. De tre lärare som 

valt att delta arbetar alla på skolor som använt molntjänster mer än två år. Två av lärarna 

undervisar i matematik och naturorienterade ämnen och en av lärarna undervisar i svenska 

och svenska som andraspråk.  

Intervjuerna genomfördes över telefon och spelades in, längden varierade mellan 10 och 15 

minuter. Intervjufrågorna, som finns i bilaga 5, har fungerat som en utgångspunkt men formen 

för intervjuerna var ganska fri vilket innebär att frågorna har kommit upp i olika ordning och 

de exakta formuleringarna har varierat något. Då intervjuerna inte är min huvudmetod har 

fokus inte legat på att få så hög reliabilitet som möjligt utan tanken med intervjuerna är att få 

ytterligare ett underlag för att göra tolkningar av enkätsvaren.  

3.4 Operationalisering av begrepp 
Det mest centrala begreppet i den har undersökningen är delning. Svårigheten med att 

definiera delningsbegreppet har legat i att få en tillräckligt precis definition men som inte 

uppfattas som för snäv av eleverna. De tillhör en annan generation med ett annat förhållande 

till den digitala arenan än vad jag själv tillhör. De är uppvuxna med IT och för att använda 

Dunkels (2009) terminologi representerar de i större utsträckning Internets infödda än jag gör. 

Detta gör att de kan ha andra föreställningar om delning som jag inte kunnat förutspå. I 

enkäten är delning definierat som delning av ” digitala dokument som skapats och används av 

elever för skolarbete” med det ytterligare förtydligandet att det enbart gäller delning mellan 

elever, inte mellan elever och lärare. Det är alltså delning av digitala dokument oavsett 

plattform för delningen. Det behöver inte vara delning via de tjänster skolan tillhandahåller, 

det kan även vara via t.ex. sociala medier.  

Undervisning är ett annat central begrepp i undersökningen för att kunna besvara frågan om 

hur lärare upplever att delningen påverkar undervisningen. I det här fallet handlar det om en 

ganska bred definition som innefattar både förberedelser, genomförande och utvärdering samt 

bedömning. Frågorna som avser fånga i vilken utsträckning lärare upplever att elevernas 

delning påverkar undervisningen är de som rör 1. Planering 2. Genomförande av undervisning 

i klassrummet och 3. Bedömning av elevernas arbete. Utöver dessa frågor används fritextsvar 

i vilka lärarna gett exempel på när det har påverkat någon av dessa aspekter av undervisning. 
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Lärarna har också fått svara på en fråga om huruvida de anser att delningen är positiv eller 

negativ för undervisningen respektive för elevernas lärande. Även de öppna frågorna i 

inledningen av enkäten rörande möjligheter och problem kopplat till delning är tänkt att skapa 

en bredare bild av lärarnas förståelse för och tankar om delningen kopplat till undervisningen.   

I modellen the Structurational Model of Technology är det ett antal aspekter som påverkar hur 

tekniken används.  Organisationen i den här undersökningen representeras av skolan och 

läarna. Skolan är de som tillhandahåller tekniken, i det här fallet datorer med, eller utan, 

molntjänster och lärarna är de som leder undervisningssituationen, därför ligger fokus i 

undersökningen framförallt på lärarna. Eleverna blir i den här modellen aktörerna som 

använder och skapar tekniken, datorer med, eller utan molntjänster. Det som för den här 

undersökningen är den centrala teknikanvändningen är delande av dokument där 

molntjänsterna är en aspekt som underlättar delning. 

Figur 2 Operationalisering av The Structurational Model of Technology 

 

Det som ska undersökas är först vad lärarna, har för föreställningar och förväntningar kopplat 

till elevernas användning av datorer och molntjänster med fokus på delning av dokument. 

Föreställningar om hur tekniken kan och bör användas. Detta är tänkt att fångas upp både med 

frågan där lärarna svarar på vilka möjligheter som finns med delningen kopplat till 

undervisning och lärande samt de frågor som rör lärarnas förväntningar kring delning och hur 

de förmedlas. Detta gäller både förmedling av förväntningar mellan lärare som fångats i 

intervjuerna och kommunikation mellan lärare och elev som efterfrågas i enkäterna.  

Nästa steg i modellen är att undersöka elevernas förhållningssätt till delningen.  Detta 

förhållningssätt påverkas av lärares föreställningar och förväntningar men även av normer 

inom elevgruppen. För att fånga detta används frågor som mäter i vilken utsträckning det 

finns regler för delning av dokument och vilka förväntningar lärarna uttrycker explicit i form 
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av uppmaningar eller samtal om möjligheter med delning. Men även frågor som mäter mer 

implicita förväntningar där eleverna får svara på i vilken utsträckning de anser att de vet vad 

läraren tycker är okej delning. Utöver vad eleverna uppfattar av förväntningar och regler 

används frågor om hur eleverna delar, dessa är tänkt att fånga hur eleverna uppfattar sitt 

delande av dokument, deras konkreta förhållningssätt till delningen. De frågor som söker 

fånga detta är hur ofta elever delar, vilka plattformar de använder för delning, hur många 

andra elever de delar med, i vilka ämnen de delar, vilka typer av dokument de delar samt hur 

de kommunicerar med andra elever om delning.  

Sista steget är att undersöka i vilken utsträckning lärarna upplever att deras arbete påverkas av 

elevernas sätt att dela dokument. Detta görs i två steg, först undersöks vilka problem lärarna 

uppfattar med elevernas delning samt i vilken utsträckning de anser att olika aspekter av deras 

arbete påverkas. Dessa aspekter är de som definierades utifrån ramfaktorteorin – planering, 

genomförande av undervisning och bedömning. Sedan undersöks i vilken utsträckning lärarna 

är medvetna om elevernas sätt att dela dokument. Där används frågan om hur vanligt 

förekommande delning är samt i vilken utsträckning delning av olika typer av dokument 

förekommer. Lärarnas medvetenhet är tänkt att vara ett komplement i tolkningen av resultaten 

kring hur de uppfattar att delningen påverkar deras arbete. Om lärarna inte är medvetna om 

hur eleverna delar och samtidigt har svarat att det inte sker någon påverkan på deras arbete är 

det möjligt att det finns en påverkan ändå som lärarna inte är medvetna om. Om lärarna 

däremot svarat att de är medvetna om hur eleverna delar och svarat att det inte påverkar deras 

arbete antas det vara mer sannolikt att så är fallet. 

Modellen the Structurational Model of Technology menar att om agerandet med tekniken inte 

följer de förväntade och påbjudna kan maktbalansen inom organisationen rubbas. Utöver att 

undersöka vilka regler och förväntningar som lärare och elever uppfattar kommuniceras 

används här frågor som rör huruvida elever uppskattar att de följer dessa.  

3.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och de fyra huvudkraven (information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande) för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har tagits i 

beaktande vid genomförandet av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). De medverkande 

har genom en inledande text till enkäten informerats om undersökningens syfte och hur 

resultaten kommer användas. Deltagarna har även informerats om att enkäterna är anonyma 

och att det inte kommer att gå att identifiera enskilda individer i resultatet. Samtycke från 
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lärarna har inhämtats i samband med besvarandet av enkäterna då de informerats om att 

deltagandet är frivilligt.   Vetenskapsrådets riktlinjer gällande forskning som involverar barn 

säger att barn som fyllt 15 år själva anses kunna samtycka till deltagande, i annat fall bör 

målsmans samtycke inhämtas (Codex, 2017). Då undersökningen genomförts på höstterminen 

är det inte säkert att alla elever i årskurs 9 har fyllt 15 år. Vetenskapsrådet (2002) skriver dock 

även att samtycke kan inhämtas via ombud i fall som inte rör etisk känslig eller privat 

information. Då jag fått godkänt av rektorer på de skolor som deltagit har detta tolkats som 

samtycke. I dialog med handledare har därför beslutats att låta alla elever i årskurs 9 få 

möjlighet att besvara enkäten. Detta då undersökningen inte innehåller någon känslig 

information och eleverna fyller 15 inom som mest tre månader efter genomförandet av 

undersökningen. Bedömningen har även gjorts att de som ännu inte fyllt 15 år ändå är så 

gamla att de själva kan förstå konsekvenserna av att delta. Även eleverna har informerats om 

att deras deltagande är frivilligt. Ytterligare en aspekt beaktats är eventuella konsekvenser av 

att inte låta vissa elever delta när man träffar hela klasser. Det skulle kunna uppfattas som 

stigmatiserande att inte tillåtas besvara samma enkät som sina klasskompisar. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om ifall undersökningen mäter det den säger att den ska mäta, hur väl man 

lyckas översätta den teoretiska forskningsfrågan till något konkret mätbart (Esaiasson mfl. 

2017). Att använda sig av enkäter för att studera och försöka kvantifiera hur människor agerar 

har sina begränsningar. Svaren blir skattningar av det egna beteendet och på en skala kan 

personer som utifrån sett agerar lika själva uppskatta sitt agerande på olika sätt, och tvärtom. 

Ett antagande är att elever på skolor där det är vanligt med delning av dokument underskattar 

sin egen delning om de utgår från ett uppskattat medelvärde i klassen eller på skolan. På 

samma sätt kan elever på en skola där delning av dokument är ovanligt överskatta sin egen 

delning då de har en annan referens. Detta gör att det är svårt att översätta den uppskattade 

delningen till ett konkret värde i praktiken. Den här undersökningen kan alltså inte säga i 

absoluta tal hur ofta en viss företeelse förekommer. Ett alternativ hade varit att fråga om hur 

många gånger den senaste veckan elever eller lärare agerat på ett visst sätt. Problemet med 

detta är att svaren då blir väldigt beroende av vilken typ av undervisning som skett just den 

senaste veckan, och olika undervisningsformer kan skapa olika förutsättningar för delande. 

Det sättet att ställa frågan hade också lett till svar som kanske vid en första anblick vore mer 

konkreta men som inte heller hade gått att generalisera. Att avgränsa sig till den senaste 
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månaden hade gett ett mer generaliserbart svar men varit svårare att överblicka och ge ett 

exakt svar framförallt för eleverna som har så många olika ämnen samtidigt.  

Esaisaon m.fl. (2017) beskriver olika aspekter av validitet, begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om just hur väl man lyckats omsätta teorin till 

något praktiskt mätbart. Hur väl detta lyckas kan mätas utifrån resonemang 

(resonemangsvaliditet) som argumenterar för varför denna operationalisering är gångbar. Ett 

annat sätt att bedöma validiteten (kallas empirisk validitet) är genom att använda sig av flera 

variabler som söker mäta samma sak eller som förväntas ha ett visst samband. Om svaren på 

dessa variabler blir som förväntat anses undersökningen ha en hög begreppsvaliditet. 

Resultatvaliditeten är beroende av både begreppsvaliditeten och reliabiliteten, det vill säga 

noggrannheten i undersökningens utförande. Hög begreppsvaliditet tillsammans med hög 

reliabilitet ger hög resultatvaliditet.  

Operationaliseringarna av variablerna har redan diskuterats och motiverats under rubriken 

”operationalisering av begrepp” och utifrån detta kan resonemangsvaliditeten bedömas. När 

det kommer den empiriska validiteten har det vid sammanställningen framkommit ett antal 

exempel på inkonsekventa svar på variabler som förväntades korrelera på ett annat sätt. Detta 

kan tolkas som brister i validiteten. Det kan också bero på att elever och lärare tänker på andra 

sätt och ser andra samband än vad som kunnat förutspås. Ytterligare en tänkbar anledning är 

bristande koncentration alternativt yttre störningsmoment i klassrummet vid besvarandet av 

enkäten.  

När det gäller reliabiliteten och hur enkäterna har genomförts så har det försökt göras så lika 

som möjligt, framförallt utifrån vilken information som eleverna getts i samband med 

besvarandet av enkäten. Där jag inte varit närvarande har jag inte kunnat kontrollera vilken 

information de fått inför besvarandet och inte heller kunnat svara på frågor vilket eventuellt 

kan ha lett till onödiga missuppfattningar. Klassrumssituationen ser dock olika ut och klimatet 

i klassen kan variera. Det är skillnad att fylla i en enkät i ett tyst klassrum där de andra 

eleverna också är koncentrerade än att fylla i enkäten i ett klassrum där andra elever pratar, 

skriker ut kommentarer om frågorna eller skrattar under tiden. Idealet hade varit att alla 

klassrumssituationer hade sett likadana ut men det är mycket svårt att kontrollera.  
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4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningarna. Först redovisas lärarnas 

föreställningar om vad delningen kan innebära i undervisningen, därefter elevernas 

förhållningssätt och slutligen hur lärarna uppfattar elevernas delning samt hur det påverkar 

deras arbete och undervisningssituationen. 

Begreppet molntjänst kommer i den här delen av uppsatsen att användas synonymt med de 

digitala tjänster som skolor använder i undervisningen och som underlättar delning av 

dokument (t.ex. Google drive eller Office 365) 

4.0.1 Lärarna 

Totalt har lärarenkäten besvarats av 52 lärare fördelat på fem skolor. Antalet svar från varje 

skola varierar mellan 5 och 13. 35 procent av lärarna jobbar på skolor som ännu inte börjat 

eller precis börjat arbeta med någon molntjänst, 65 procent av lärarna arbetar på skolor som 

använt dessa tjänster minst 2 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är 65 procent kvinnor 

och 30 procent män. Tre fjärdedelar av lärarna är mellan 36-55 år och tre fjärdedelar har 6-25 

års yrkeserfarenhet. Bland de lärare som svarat undervisar flest i svenska, engelska, 

matematik och naturorienterade ämnen (se figur 8). Bortfallet eller ogiltiga svar varierar 

mellan frågorna, men som mest är det 10 procent. 

Figur 3 Andel (i procent) av de deltagande lärarna som undervisar i respektive ämne. 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017 

4.0.2 Eleverna 

Totalt besvarades elevenkäten av 522 elever fördelat på sju skolor av varierande storlek. På 

den minsta skolan deltog endast 25 elever och på den skolan där flest elever deltog besvarades 
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enkäten av 115 elever. Fördelningen mellan tjejer och killar var ganska jämn, 50 procent 

killar och 42 procent tjejer. Drygt 70 procent av eleverna går på skolor som använt 

molntjänster under hela deras högstadietid, 26 procent av eleverna går på en skola som inte 

använder någon molntjänst eller som precis börjat arbeta med en molntjänst som underlättar 

delning. Bortfallet/ogiltiga svar varierar mellan frågorna, på vissa frågor är det uppemot 15% 

som saknar korrekt ifyllda svar. Procenttalen som redovisas är räknat utifrån antalet korrekt 

ifyllda svar. 

4.1 Lärarnas föreställningar om vad delning av dokument kan innebära i 

undervisningen 
Detta avsnitt inleds med att presentera de möjligheter lärare identifierar med delning av 

dokument mellan elever kopplat till undervisning och lärande. Därefter presenteras vad lärare 

i enkäterna och intervjuerna uttryckt om regler och förväntningar kopplat till elevernas 

delning av dokument. Detta innefattar både kommunikation lärare emellan och 

kommunikation mellan lärare och elev 

Tabell 1 Vilka möjligheter som lärare identifierar med elevernas delning kopplat till undervisning och 

lärande och i vilken utsträckning. Andelar i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

De möjligheter som lärare identifierar med elevernas delning är framförallt att det underlättar 

grupparbeten, främjar samarbete och gör det lättare för eleverna att hjälpa varandra. De ser 

även en stor fördel att delningen ökar tillgängligheten vilket bland annat underlättar om någon 

Grupparbete/Samarbeta/Hjälpa varandra  61 

Kunskapsutbyte/Jämföra information och nivå 49 

Tillgänglighet 29 

Feedback/Respons/Diskutera 28 

Utveckla språk/skrift 6 

Delaktighet 6 

Eleverna delar inte / Inga möjligheter 4 

Arbeta formativt 2 

IT-kunnande 2 

Tid för lärare att hjälpa 2 

Effektivitet 2 

Möjlighet att se vem som gjort vad 2 

Öva kritiskt tänkande 2 

"Behöver inte uppfinna hjulet" 2 

"Alla" / Bara möjligheter 2 



29 
 

elev missat någon lektion behöver få anteckningar delade eller om någon i en grupp är 

frånvarande så har de andra eleverna tillgång till arbetet. Delningen av dokument underlättar 

delande av kunskaper och information samt att eleverna kan få möjlighet att jämföra sina 

arbeten. Detta ger ökad kunskap både om ämnet och om den egna kunskapsnivån. En annan 

stor fördel är att delning underlättar feedback och att eleverna kan diskutera och träna på att 

bedöma varandras arbeten.  

Fördelar relaterade till samarbete och kunskapsutbyte identifieras i större utsträckning på 

skolor som använt molntjänst längre än två år jämfört med skolor som precis börjat eller ännu 

inte använder någon molntjänst. Det skiljer ungefär 7-8 procentenheter i hur stor andel av 

lärarna som identifierat respektive fördel beroende på hur länge skolan använt molntjänst. 

Fördelar relaterade till feedback och respons identifieras däremot i större utsträckning på 

skolor (39 procent av lärarna) som precis infört eller ännu börjat arbeta med molntjänster 

jämfört med de som använt molntjänster längre än två år (21 procent av lärarna).  

4.1.1 Regler kring delning 

Endast 4 procent av lärarna uppger att det i någon utsträckning finns gemensamma regler för 

delning på skolan, samma siffra gällande regler inom arbetslaget är 8 procent. Men mer än var 

femte lärare vet inte om det finns några regler kopplade till elevernas delning.  I enkäten 

skriver lärare bland annat, 

”Jag tänker att självklart reagerar vi då vi ser att det
11

 inte sker på ett sätt som inte är för 

skolarbete men diskussioner har inte förts. Eleverna har sitt datorkontrakt som vi lutar oss 

mot.”   

”Ärligt talat har jag (vi) nog väldigt liten insyn i vad/hur de delar.. Inte riktigt tänkt att vi 

”borde” ha ramar och regler kring det – vet dock inte hur pratet gått när detta var nytt 

(jobbade ej här då) Barska sanningen är, att oavsett vad vi uppmanar dem/kan styra medan vi 

är närvarande, är ju bortom kontroll all övrig tid (liksom ALLT ANNAT i den digitala 

sfären)” 

 

 

 

                                                           
11

 Delning 



30 
 

Tabell 2 Lärarnas föreställningar om delning och förväntningar i relation till delning. Frekvensfördelning 

mellan svarsalternativen. Andel i procent. 

  

STÄMMER 
MYCKET 

BRA 

STÄMMER 
GANSKA 

BRA 

STÄMMER 
INTE 

SÄRSKILT 
BRA 

STÄMMER 
INTE ALLS VET INTE 

Det finns gemensamma regler på skolan 
för hur eleverna får dela dokument  

0 4 10 62 24 

Det finns regler inom arbetslag/ämneslag 
för hur eleverna får dela dokument 0 8 12 59 22 

Jag har regler i mina klasser för hur 
eleverna får dela dokument 

6 18 24 42 10 

Jag förväntar mig att eleverna frågar före 
de delar dokument med varandra 

20 24 16 35 6 

Jag brukar berätta för eleverna vilka 
dokument de får dela med varandra 

6 35 8 41 10 

Eleverna brukar fråga mig vilka dokument 
de får dela med varandra 

0 22 12 58 8 

Jag brukar prata med eleverna om vilka 
fördelar som kan finnas med att dela 
dokument 

8 45 29 14 4 

Jag brukar uppmana eleverna att dela 
dokument med varandra 

8 39 25 24 4 

Jag brukar prata med eleverna vad man 
bör tänka på när man delar dokument med 
kompisar 

8 33 25 29 4 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

I intervjuerna ställdes frågan om vilken kommunikation som finns mellan lärare rörande 

elevernas delning. Alla tre intervjuade lärare menar att det pratas väldigt lite om elevers 

delning, om det uppstår något oväntat eller något problem kanske det diskuteras. Alternativt 

om läraren vill göra en uppgift där delning ingår så kan det diskuteras i förväg hur det görs på 

bästa sätt.  En av lärarna uttryckte ”jag har aldrig hört någon prata om hur eleverna delar med 

varandra … men däremot så delar vi ju dokument med varandra jättemycket, alltså lärarna 

sinsemellan, det är ju mer vanligt” (Intervju 2, 2017-10-26) 

De intervjuade lärarna fick även frågan om de skulle tycka att det vore positivt med ett 

gemensamma ramar för hur eleverna får dela dokument, även om dessa i praktiken kan vara 

svåra att efterleva. Samtliga intervjuade lärare var positiva till sådana ramar. En av lärarna 

uttryckte att det kan vara en hjälp att ha något att luta sig mot när det uppkommer delning på 

otillåtna sätt (Intervju 2, 2017-10-26). En annan lärare säger ”likaväl som vi säger ät inte tre 

påsar godis per dag och det kan vi inte riktigt styra om de gör heller … ja det kanske inte vore 
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så dumt, det är verkligen så här oj jaha skulle man kunna, nä jag får nog säga att vi har liksom 

inte tänkt i dom banorna … men why not?” (Intervju 1, 2017-10-26). 

Ytterligare en av lärarna uttryckte att ett gemensamt ramverk vore önskvärt då det skulle 

minska risken för orättvisor ” jag tror det är viktigt att det finns en samsyn bland personalen… 

så att det inte blir skillnad mellan olika grupper” (Intervju 3, 2017-11-08) 

Var fjärde lärare i enkäten uppger att de har egna regler för hur eleverna får dela dokument. 

Bland de som använt molntjänst längre än två år är en knappt en tredjedel som uppger att de 

har egna regler. Bland de som ännu inte använder eller precis börjat använda molntjänster är 

det endast 6 procent som uppger att de har egna regler för delning av dokument mellan elever. 

4.1.2 Förväntningar och förhållningssätt kopplade till elevernas delning 

43 procent av lärarna uppger att de förväntar sig att eleverna frågar innan de delar dokument. 

Bland de som haft molntjänst längre än två år är det drygt hälften av lärarna som förväntar sig 

att eleverna frågar innan de delar medan drygt var femte lärare av de som precis infört eller 

inte har någon molntjänst förväntar sig att eleverna frågar innan de delar. Drygt en tredjedel 

av lärarna uppger att eleverna brukar fråga om de får dela dokument. En språklärare 

kommenterar i enkäten att hen har en löpande dialog med eleverna om vad som får delas och 

att eleverna är väldigt noga med hur de delar för att inte misstänkas för fusk. 

Drygt 40 procent av lärarna uppger att de brukar berätta för eleverna vilka dokument som får 

delas, i högre utsträckning bland de som haft molntjänster längre än två år. Knappt hälften av 

lärarna uppger att de brukar uppmana eleverna att dela dokument med varandra och drygt 

hälften av lärarna uppger att de brukar prata med eleverna om fördelarna med att dela 

dokument. De lärare som arbetar på skolor som inte använder eller precis börjat använda 

molntjänst är de som i störst utsträckning uppger att de uppmanar eleverna att dela dokument, 

50 procent. Motsvarande siffra bland lärare som använt molntjänst mer än två år är 44 

procent.  En av de intervjuade lärarna uttryckte att hen inte behövde uppmana eleverna att 

dela eftersom eleverna själva delar allt som ska delas, att det finns en vana att dela (Intervju 1, 

2017-10-26). Prat om fördelar med delning sker även det i högre utsträckning bland lärare på 

skolor som inte har molntjänster än de som haft längre än två år. De intervjuade lärarna 

nämner inte heller kommunikation kring fördelar med delning i undervisningssituationen i 

någon större utsträckning, eventuellt att de kan uppmuntra och prata om fördelen med att dela 

dokument med någon som missat en lektion.  
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Drygt 40 procent av lärarna uppger att de brukar prata med eleverna om vad de bör tänka på 

när de delar dokument. Lärarna pratar i högre utsträckning om vad eleverna bör tänka på ju 

längre molntjänster funnits på skolan (44 procent respektive 35 procent). De intervjuade 

lärarna ger exempel på att de pratar med eleverna om att alla elever måste vara delaktiga i 

grupparbeten (Intervju 1, 2017-10-26), om vikten av processen för lärandet, att inte bara 

fokusera på att snabbt få ett resultat (Intervju 2, 2017-10-26) samt att eleverna bör vara 

källkritiska till information som finns i delade dokument och inte lita på att kompisarna har 

rätt (Intervju 3, 2017-11-08).  

4.2 Elevernas förhållningssätt till delning av dokument 
Det här avsnittet handlar om hur eleverna uppfattar förväntningar från lärarna angående 

delning av dokument elever emellan samt elevernas förhållningssätt till delning av dokument 

för skolarbete.  

4.2.1 Hur eleverna uppfattar lärarnas förväntningar 

Drygt 70 procent av eleverna uppger att det inte finns regler för delning av dokument varken 

på skolan, i vissa ämnen eller hos vissa lärare.  Dock anser 40 procent av eleverna att de vet 

vilka dokument som lärare tycker är okej att de delar. Ju längre tjänsterna funnits på skolan 

desto bättre koll uppger eleverna att de har på vilka dokument lärare tycker är okej att dela. 

Bland de som haft tjänsterna hela högstadietiden uppger 48 procent av eleverna att de vet 

vilka dokument som är okej att dela enligt lärarna samma siffra bland de som inte använder 

eller precis börjat använda molntjänster är 35 procent.  
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Tabell 3 Hur eleverna uppfattar lärarnas förväntningar. Frekvensfördelning mellan svarsalternativen, 

Andel i procent. 

 

STÄMMER 
MYCKET BRA 

STÄMMER 
GANSKA BRA 

STÄMMER 
INTE SÄRSKILT 

BRA 
STÄMMER 
INTE ALLS 

Det finns gemensamma regler på skolan för hur vi 
får dela dokument med andra elever 

5 13 25 57 

Det finns regler i vissa ämnen för hur vi får dela 
dokument med andra elever 

4 19 24 53 

Vissa lärare har regler för hur vi får dela 
dokument med andra elever 

7 17 24 52 

Jag vet vilka dokument lärare tycker är okej att 
dela med andra elever 

19 26 20 35 

Jag brukar fråga läraren vilka dokument jag får 
dela med andra elever 

5 12 20 62 

Lärare brukar berätta för oss vilka dokument vi får 
dela med andra elever 

9 12 22 58 

Lärare brukar prata med oss vilka fördelar som 
finns med att dela dokument med varandra 

3 16 29 51 

Lärare brukar uppmana oss att dela dokument 
med varandra 

3 16 36 44 

Lärare brukar prata med oss om vad vi bör tänka 
på när vi delar dokument med varandra 

4 13 26 57 

Jag brukar dela dokument med andra elever trots 
att jag inte får 

7 7 16 70 

Jag tror att lärare vet när vi delar dokument med 
varandra 

9 28 29 34 

Jag tror att lärare vet vilka dokument vi delar med 
varandra 

11 23 28 38 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

Färre än var femte elev uppger att de brukar fråga vilka dokument de får dela, det är dock 

stora skillnader beroende på hur länge skolan haft tjänsten. Bland de som inte har någon 

molntjänst på skolan eller precis infört molntjänster är det var tionde elev som uppger att de 

frågar före de delar dokument och på skolor som använt molntjänster längre än två år är det 

var femte elev som frågar före delning. Detta samband mellan hur länge skolan använt 

molntjänst och om eleverna frågar före delning är statistiskt signifikant. Var femte elev 

uppger att läraren brukar berätta vilka dokument som får delas. 

Knappt var femte elev uppger att lärare brukar uppmana dem att dela, prata om fördelar med 

att dela dokument och vad man bör tänka på när man delar dokument. Det finns ett statistiskt 

signifikant samband mellan hur ofta en elev delar och i vilken utsträckning de uppger att 

läraren uppmanar till delning. De som uppger att läraren brukar uppmana dem att dela delar 

något oftare än de som inte uppger att läraren brukar uppmana dem. Av de som inte alls 
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instämmer med påståendet att lärare uppmanar till delning är det över 50 procent som sällan 

eller aldrig delar, bland de som instämmer i hög grad med påståendet att lärare uppmanar till 

delning är det endast 20 procent som sällan eller aldrig delar. De elever som uppger att lärare 

uppmanar till delning svarar också i större utsträckning att lärare pratar om fördelar och vad 

man bör tänka på vid delning än de elever som inte uppger att lärarna uppmanar till delning. 

Även dessa samband är statistiskt signifikanta.   

Knappt 40 procent av eleverna uppger att de tror att lärare vet när de delar, knappt en 

tredjedel uppger att de tror att lärare vet vad de delar. De som använt tjänsterna längre tror att 

lärarna har bättre koll. 14 procent av eleverna uppger att de delar dokument trots att de inte 

får. Att det är så pass många som delar trots att de inte får när det inte verkar finnas några 

tydliga regler för delning är intressant. Kollar man på de som uppger att de delar trots att de 

inte får är det knappt hälften av dem som uppger att det finns regler för delning på någon nivå 

(skola, ämne, lärare). Däremot är det ungefär 60 procent av dem som delar trots att de inte får 

som anser att de vet vilka dokument som lärare tycker är okej att dela, vilket är högre än 

snittet för alla elever. 

4.2.2 Elevernas förhållningssätt till delning av dokument – när, var, hur och varför? 

När eleverna fick uppskatta hur ofta de delar dokument på en åttagradig skala (där 1 

motsvarade aldrig och 8 motsvarade alltid) blev medelvärdet bland samtliga elever 3 . Det går 

dock att se en tydlig skillnad mellan de elever som har tillgång till molntjänster via skolan och 

de som inte har det eller precis fått möjligheten. I figur 2 sammanställs resultaten så att de 

elever som svarat 1 och 2 på den åttagradiga skalan hamnar i kategorin delar sällan eller 

aldrig, de som svarat 3 eller 4 placeras i kategorin delar ibland och de som svarat från 5 till 8 

placeras i kategorin delar ofta eller mycket ofta. 
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Figur 4 Hur ofta eleverna uppger att de delar dokument i relation till hur länge skolan har använt någon typ av 
molntjänst. Andel i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

 

Medelvärdet bland samtliga elever blev som sagt 3. Detta kan låta som en låg siffra men om 

man utgår från hur förtydligandet av frågan såg ut
12

 kan man räkna om det till att eleverna i 

snitt delar 28 procent av dokumenten de skapar för skolarbete. Skillnaderna beroende på hur 

länge skolan använt molntjänster är tydlig. Där ingen molntjänst finns på skolan eller där den 

precis införts delar eleverna knappt en femtedel av dokumenten de skapar för skolarbete 

medan på skolor som haft molntjänster under hela elevernas högstadietid delas mer än var 

tredje dokument. Sambandet mellan hur länge skolan använt molntjänst och hur ofta eleverna 

delar är statistiskt signifikant. Det är stora skillnader även mellan skolorna inom gruppen som 

haft molntjänst längre än två år. På den skolan med lägst medelvärde bland de som använt 

molntjänster längre än två år delas knappt var fjärde dokument och på skolan med högst 

medelvärde delas drygt 40 procent av dokumenten som skapas. Dessa grupper är dock för små 

för att skillnaderna ska bli statistiskt signifikanta. 

 

                                                           
12
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Figur 5 Andel (i procent) av dokument som skapas för skolarbete som eleverna uppger delas med minst en annan elev. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

 

Eleverna använder oftast Google drive för att dela dokument. Elever på skolor precis börjat 

använda molntjänster eller som ännu inte börjat arbeta med någon molntjänst har i störst 

utsträckning svarat ”annat” och därefter angett att de oftast delar via mejl eller sociala medier. 

De allra flesta elever delar med ett fåtal kompisar, omkring 80 procent av eleverna uppger att 

de oftast delar med 1-2 kompisar, ca 11 procent uppger att de oftast delar med 3-5 andra 

elever.  

Figur 6 Vad eleverna använder de delade dokumenten till. Andelar i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 
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Över hälften av eleverna uppger att de i första hand delar för att skriva i samma dokument, 27 

procent för att visa vad de skrivit och 16 procent för att låta andra rätta vad de skrivit. 

Skillnaderna är dock stora beroende på hur länge eleverna haft tillgång till molntjänster. (Se 

figur 4) Ju längre skolan haft tillgång till molntjänster desto vanligare är det att eleverna delar 

för att skriva i samma dokument. Bland elever på skolor som inte ännu använder någon 

molntjänst eller som precis börjat använda molntjänst delar de flesta för att visa andra vad de 

skrivit, följt av att låta andra rätta deras texter. Dessa samband men hur länge skolan använt 

molntjänst och vad eleverna använder delningen till är statistiskt signifikanta. 

När eleverna skulle uppge vilka tre ämnen de oftast delar dokument i hamnar svenska och 

samhällsorienterade ämnen i topp som de klart vanligaste ämnena att dela dokument i. 

Därefter kommer naturorienterade ämnen och engelska. Det är samma ämnen i topp oavsett 

om och hur länge skolan använt molntjänster, men bland de som inte har haft så länge eller 

inte alls har svenska en tydligare förstaplats. 

Figur 7 De vanligaste ämnena eleverna delar dokument i. Andelar i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

Dokument som rör grupparbeten är den typ av dokument som är vanligast att dela, därefter 

anteckningar från genomgångar och sammanfattningar inför prov. Drygt 30 procent delar svar 

på instuderingsfrågor och individuella inlämningsuppgifter. Att så många delar individuella 

inlämningsuppgifter skulle kunna vara ett problem, så länge det inte görs för att arbeta 

formativt med kamratbedömning och lärare är medvetna om det. De som svarat att de brukar 
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dela individuella inlämningsuppgifter har dock samma uppfattning om i vilken utsträckning 

lärare uppmanar till delning som hela elevgruppen. 

Svar på instuderingsfrågor och grupparbeten är vanligare på skolor som använt molntjänster 

mer än två år än bland de som precis börjat använda molntjänster eller inte har dem alls. 

Bland de som svarat ”Annat” är de vanligaste alternativen glosor, läxor eller att de inte delar 

dokument. Även uppsatser och noveller/berättelser har förekommit som alternativ. 

Figur 8 De vanligaste typerna av dokument eleverna delar. Andelar i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017.  

Den vanligaste orsaken att dela dokument är för att göra grupparbeten, därefter att hjälpa 

varandra, för att hjälpa andra och för att få hjälp. Var femte elev uppger att de delar för att bli 

klar snabbare och drygt var tionde delar för att andra vill att de ska göra det. Exempel på vad 

de elever som svarat ”Annat” angett som orsak är att skicka till någon som missat lektion eller 

glömt material, för att läraren uppmanar dem att dela eller att de inte delar. En elev har också 

angett att delningen sker på grund av nyfikenhet på vad kompisen skrivit i t.ex. en berättelse 

på svenskan. 
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Figur 9 Vanligaste orsakerna till att eleverna delar dokument. Andelar i porcent. 

 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

Det är ingen större skillnad mellan skolorna förutom att det är betydligt vanligare att dela för 

att göra grupparbeten på skolor som använt molntjänster längre än två år, där uppger drygt 80 

procent att de delar för att göra grupparbeten jämfört med knappt 60 procent där molntjänster 

inte används eller precis börjat användas. Alternativet dela för att få hjälp av kompisar är 

vanligare på skolor som ännu inte har eller precis infört molntjänster, 42 procent respektive 33 

procent. 
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Tabell 4 Elevernas förhållningssätt och föreställningar om delning. Frekvensfördelning mellan 

svarsalternativen. Andel i procent. 

 
 

STÄMMER 
MYCKET BRA 

STÄMMER 
GANSKA BRA 

STÄMMER 
INTE SÄRSKILT 

BRA 
STÄMMER 
INTE ALLS 

Jag brukar be andra elever att dela dokument 
med mig 

5 29 35 30 

Andra elever brukar be mig att dela dokument 
med dem 

9 35 34 22 

Jag brukar läsa alla dokument som andra elever 
delar med mig 

23 36 24 18 

Jag brukar redigera alla dokument som andra 
elever delar med mig 

4 16 33 47 

Jag lär mig mer av att läsa dokument som andra 
elever delat med mig än om jag jobbar själv 

9 23 36 32 

Jag lär mig mer av att arbeta tillsammans med 
andra elever i delade dokument än om jag jobbar 
själv 

20 35 25 20 

Jag brukar dela dokument med andra elever 
trots att jag inte vill 

3 6 19 71 

Jag tror att delande av dokument med andra 
elever kan öka risken för fusk 

15 24 25 36 

Källa: Delning i skolan, Elevenkät. 2017. 

Fler elever uppger att andra brukar be dem dela dokument i jämförelse med hur många som 

uppger att de själva brukar be andra att dela. Men mer än hälften av eleverna uppger att de 

varken ber eller blir ombedda att dela dokument.  

Hälften av eleverna instämmer i någon mån med påståendet att de läser alla dokument de får 

delat till sig. Knappt var femte elev uppger att de brukar redigera att dokument de får delat till 

sig. Läsfrekvensen är ungefär samma oavsett hur länge tjänsterna har funnits men det är 

betydligt vanligare att redigera där tjänsten funnits mer än två år, i den gruppen är det drygt 

var femte elev som uppger att de brukar redigera delade dokument. Detta samband är 

statistiskt signifikant. 

Det är fler elever som anser att de lär sig mer av att arbeta tillsammans i delade dokument än 

som anser att de lär sig mer av att läsa andras dokument. Drygt hälften uppger att de lär sig 

mer av att arbeta tillsammans i gemensamma dokument än om de arbetat enskilt.  

En av tio elever uppger att de delar dokument trots att de inte vill. Ungefär 40 procent av 

eleverna uppger att de anser att delande av dokument kan öka risken för fusk.  
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4.3 Hur lärarna uppfattar elevernas delning av dokument 
48 procent av lärarna anser att delning är vanligt eller mycket vanligt förekommande, 42 

procent sällan eller aldrig förekommande. Skillnaderna är tydliga och statistiskt signifikanta 

beroende på hur länge skolan använt molntjänster.  

Figur 10 I vilken utsträckning lärare uppfattar att delning av dokument förekommer mellan elever i relation till hur länge 
skolan använt molntjänst. Andel i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

Bland de som inte har eller precis infört molntjänst på skolan anser 86 procent att delning 

mellan elever sällan eller aldrig förekommer. Bland de som haft längre än två år anser 70 

procent av lärarna att det är vanligt eller mycket vanligt förekommande, i den här gruppen är 

det ingen som säger att delning mellan elever aldrig förekommer. En del lärare kommenterar 

att i deras ämnen förekommer inte delning och en lärare i ett estetiskt ämne skriver att hen 

besvarat enkäten utifrån en mer allmän uppfattning ” Vissa saker vet eller anar jag då jag hör 

prat och frågor av elever och för den delen lärare i andra ämnen som verkar dela och ha 

eleverna att dela saker mest hela tiden.” 

4.3.1 Hur lärarna uppfattar delningens påverkan på deras arbete och 

undervisningssituationen 

Sett till medelvärdet på hur lärarna anser att delning påverkar undervisning och lärande är de 

svagt positiva till delningens påverkan. De är mer positiva till delningens påverkan på 

undervisningen än på lärandet. 
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Figur 11  I vilken utsträckning lärare uppger att delning påverkar undervisning och lärande
13

 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017.  

De som inte har eller precis börjat med molntjänst är de som i lägst utsträckning instämmer 

med att delningens påverkan på undervisningen är positiv medan de båda grupperna är i stort 

sett eniga om delningens påverkan på lärandet. 

De största problemen med elevernas delning som lärarna identifierar är risken för plagiat och 

fusk. En del lärare kommenterar dock att det är vanligare att eleverna plagierar från internet 

än att de skriver av sina kompisar. Lärarna nämner även som ett problem att delning kräver 

ansvar och respekt. De menar att det finns risk att en elev förstör en annan, eller flera andra 

elevers arbete – att de skriver taskiga kommentarer i de delade dokumenten eller att 

arbetsfördelningen blir skev och någon elev tvingas göra de andra elevernas arbete. 

Ytterligare ett problem som nämns är att eleverna genom att dela dokument med varandra 

riskerar att missa inlärningsprocessen om de får färdiga dokument av en kompis eller om 

arbetsfördelningen inom en grupp blir väldigt skev. En av de intervjuade lärarna resonerar 

kring hur man skulle kunna undvika den sneda arbetsfördelningen som lätt blir genom att dela 

upp grupparbeten i fler steg där alla måste bidra med sitt innan arbetet sätts ihop, men 

konstaterar sedan att det skulle vara svårt ”I alla fall de här intensiva åldrarna… allting ska 

alltid va på en gång liksom, även om det är något som man ska hålla på med i fyra-fem pass, 

så det här att först ska vi titta i böcker och sen ska vi göra en intervju och sen, nej nej utan 

man kastar sig på och gör själva ytterfodralet direkt och sen hoppas man pricka i någon slags 

information där lite” (Intervju 1, 2017-10-26).  

                                                           
13

 Svaren gavs på en 10-gradig skala där 1var positivt inställd och 10 var negativt inställd 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

Ingen molntjänst eller 
använt mindre än 1 

termin 

Använt molntjänst mer 
än 2 år 

Påverkar undervisningen 

Påverkar lärande 



43 
 

Det finns skillnader i vilka problem lärare identifierar beroende på hur länge de använt 

molntjänster. Lärare på skolor som använt molntjänster längre än två år identifierar fler 

problem. De kategorier där skillnaderna är störst är risk för plagiat/fusk och att elever missar 

inlärningsprocessen. 47 procent av lärarna på skolor som använt molntjänster längre än två år 

anser att risken för fusk och plagiat ökar jämfört med 17 procent på skolor som ännu inte 

använder eller precis börjat använda molntjänster. Det är ingen av lärarna på skolor som inte 

använder molntjänster eller precis börjat använda molntjänster som identifierar ”missar 

inlärningsprocessen” som ett problem medan 28 procent av lärarna på skolor som använt 

molntjänster längre än två år ser det som ett problem. 

Tabell 5 Vilka problem som lärare identifierar med elevernas delning kopplat till undervisning och 

lärande och i vilken utsträckning. Andel i procent. 

Plagiat / Fusk 36 

Kräver ansvar och respekt för varandra och arbetet 36 

Missar inlärningsprocessen 18 

Svårt se vem gjort vad 12 

Inga problem 10 

Teknikstrul 6 

Fokus på annat än uppgiften 6 

Svårt för elever med språksvårigheter 4 

Rädsla för att visa kunskapsbrist och gör därför inte 

uppgiften 
4 

Elever tvingas dela 4 

Information försvinner 4 

Risk att felaktig information sprids 2 

Presterar sämre inför kamrater än enbart inför lärare 2 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

Tabell 6 I vilken utsträckning lärarna upplever att elevernas delning påverkar deras arbete. 

Frekvensfördelning mellan svarsalternativen i procent. 

  Alltid Ofta Sällan Aldrig Vet inte 

Påverkar planering 2 24 39 14 20 

Påverkar genomförande 4 27 41 12 16 

Påverkar bedömning 8 31 35 13 13 

Källa:Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

Drygt var fjärde lärare uppger att elevernas sätt att dela dokument alltid eller ofta påverkar 

deras planering, men var femte lärare uppger att de inte vet om planeringen påverkas. Drygt 

30 procent av lärarna uppger att elevernas delning ofta eller alltid påverkar genomförandet av 
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undervisningen i klassrummet medan drygt 40 procent uppger att delningen ofta eller alltid 

påverkar bedömningen. Det är fler lärare som uppger att de inte vet i vilken utsträckning 

elevernas delning påverkar deras planering än som uppger att de inte vet om delningen 

påverkar genomförandet av undervisningen och bedömning. Över hälften av lärarna har svarat 

att elevernas delning sällan eller aldrig påverkar någon av dessa aspekter. Skillnaderna är 

dock stora beroende av om och hur länge skolan använt molntjänster. Sambanden mellan hur 

länge molntjänst funnits och påverkan på planering respektive genomförande av 

undervisningen är statistiskt signifikanta. 

Figur 12 vilken utsträckning lärarna uppger att deras planering påverkas av elevernas delning av dokument. Andelar i 
procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 
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Figur 13 I vilken utsträckning lärarna uppger att genomförandet av undervisningen påverkas av elevernas delning. 
Andelar i procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

På skolor där molntjänster funnits längre än två år uppger lärarna i större utsträckning att det 

påverkar alla tre aspekter. Där molntjänster inte finns eller precis införts är det en betydligt 

större andel som inte vet i vilken utsträckning dessa tre aspekter påverkas. Ingen i den 

gruppen anger att planering eller bedömning påverkas i någon större utsträckning och endast 

11 procent anser att bedömningen påverkas ofta eller alltid. 

Figur 14 I vilken utsträckning lärarna uppger att bedömningen påverkas av elevernas delning av dokument. Andelar i 
procent. 

 

Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017 
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Som vi sett i elevenkäten är delning något som framförallt förekommer i vissa ämnen. Av de 

lärare som besvarat enkäten är det 39 stycken (75 procent) som uppgett att de undervisar i ett 

eller flera av dessa ämnen (svenska, SO, NO och engelska). Andelen är ungefär lika i både 

gruppen som använt molntjänst längre och de som inte använder eller precis börjat. 

Tabell 7 I vilken utsträckning lärare i olika ämnen uppger att deras arbete påverkas av elevernas delning. 

Andel i procent. 

    Alltid/Ofta Sällan/Aldrig Vet inte 

Påverkar 
planering 

Svenska 43 36 21 

Samhällsorienterande ämnen 0 80 20 

Naturorienterande ämnen 14 64 21 

Engelska 64 27 9 

Påverkar 
genomförande 

Svenska 43 36 21 

Samhällsorienterande ämnen 10 80 10 

Naturorienterande ämnen 21 64 14 

Engelska 64 27 9 

Påverkar 
bedömning 

Svenska 54 31 15 

Samhällsorienterande ämnen 33 67 0 

Naturorienterande ämnen 36 57 7 

Engelska 64 27 9 
Källa: Delning i skolan, Lärarenkät. 2017. 

Av lärarna som undervisar i samhällsorienterande ämnen jobbar hälften på skolor som använt 

molntjänster mer än två år. I svenska och naturorienterande ämnen är den siffran drygt 60 

procent och i engelska drygt 80 procent. Utifrån detta kan man se att lärarna i svenska och 

engelska är de som i störst utsträckning upplever att alla tre aspekter av deras arbete påverkas 

av elevernas delning. Framförallt engelska sticker ut men det beror möjligtvis på att de flesta 

av de lärarna undervisar på skolor som använt molntjänst mer än två år där delningen elever 

emellan är mer utbredd. 

De exempel som lärarna gett angående hur planering påverkas handlar ofta om att man måste 

tänka på hur man konstruerar uppgifter för att minska risken för plagiat. En av de intervjuade 

lärarna sa att elevernas delning inte påverkar genomförandet så tillvida att hen inte ändrar i sin 

planering men ” däremot är det här liksom en till aspekt man måste tänka på när man planerar. 

Att okej hur blir det nu om grupper delar med varann, eller vi har även märkt alldeles nyss, 

när vi gör liknande planering i flera klasser att ojsan plötsligt har den andra klassen till och 

med fått tillgång till..”(Intervju 1, 2017-10-26) 
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Genomförandet påverkas av att eleverna arbetar tillsammans vilket i de allra flesta fall 

beskrivs i positiva ordalag. Även att delning underlättar grupparbeten nämns. En av de 

intervjuade lärarna menade att delande av dokument mellan eleverna blir en hjälp för läraren, 

läraren behöver inte leverera lika mycket material då eleverna delar med varandra (Intervju 3, 

2017-11-08). En annan av de intervjuade lärarna uttryckte att allt går väldigt snabbt med den 

digitala tekniken och att det kan gå sekundsnabbt att tekniken skiftar från att användas på det 

sätt som läraren avsett till att användas på ett sätt som uppfattas problematiskt (Intervju 1, 

2017-10-26).  

Bedömningen påverkas framförallt genom att lärare måste hålla ögonen öppna för fusk och 

plagiat. En lärare skriver att ”Som lärare måste man kolla historiken för att se 

arbetsprocessen”. De intervjuade lärarna uppger alla tre att de inte upplever att de förväntas 

kontrollera historiken men upplever alla att det är positivt att kunna göra det. Lärare 

kommenterar också både i enkäten och intervjuerna att uppgifter som ska bedömas måste 

göras under lektionstid för att läraren ska kunna ha koll på vem som skriver. Angående 

delning och fusk kommenterar några lärare i enkäten att det är lättare att upptäcka fusk som 

skett genom kopiering av klasskompisars texter än plagiat från internet men att det är 

vanligare med plagiat från internet än från klasskompisar. Även i intervjuerna framkommer 

att plagiat från internet är något som i större utsträckning diskuteras bland lärare än hur 

eleverna delar dokument mellan varandra (Intervju 1 2017-10-26; Intervju 2 2017-10-26). En 

lärare kommenterar i enkäten att risken för fusk ökar vid examinerande uppgifter som 

innehåller kortare frågor men inte lika ofta gällande uppsatser. Lärarna kommenterar både i 

enkäterna och i intervjuerna att möjligheten att dela dokument bara skapar nya arenor för fusk 

eller delning av information men att fenomenet i sig inte är nytt. En av lärarna som intervjuas 

betonar dock att delning av dokument och allmänt användandet av digital teknik gör att allting 

går så mycket snabbare (Intervju 1, 2017-10-26). 

I en av intervjuerna uttrycker läraren (som inte själv är språklärare) att språklärare har en 

tydligare strategi kring hantering av delade dokument än andra lärare för att undvika fusk och 

problem vid bedömningen. Språklärarna ser till att eleverna jobbar i dokument som skapats 

och ”ägs” av läraren vilket ger läraren mer kontroll (Intervju 1, 2017-10-26).  

Lärare har i enkäten även gett exempel på att de skapar uppgifter som bygger på att eleverna 

delar dokument och att delningen i dessa fall påverkar alla tre aspekter av deras arbete.  
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4.3.2 Vad lärarna uppger att de vet om elevernas delning av dokument 

I enkäterna har lärare kommenterat att det är svårt att uppskatta elevers agerande då det finns 

så stora variationer.  

Tabell 8 Vad lärarna uppger att de vet om elevernas delning av dokument. Frekvensfördelning mellan 

svarsalternativen. Andel i procent. 

 

STÄMMER 
MYCKET 

BRA 

STÄMMER 
GANSKA 

BRA 

STÄMMER 
INTE 

SÄRSKILT 
BRA 

STÄMMER 
INTE ALLS VET INTE 

Jag vet när eleverna delar dokument med 
varandra 

8 36 20 22 14 

Jag vet varför eleverna delar dokument 
med varandra 

10 52 14 12 12 

Hur eleverna delar dokument mellan 
varandra skiljer sig mellan olika klasser 

12 27 2 4 55 

När eleverna delar dokument mellan 
varandra skiljer sig mellan olika klasser 

12 22 2 4 61 

Eleverna brukar dela anteckningar från 
genomgångar med varandra 

6 27 22 4 41 

Eleverna brukar dela sammanfattningar 
inför prov med varandra 

4 29 20 2 45 

Eleverna brukar dela grupparbeten med 
varandra 

43 33 6 2 16 

Eleverna brukar dela svar på 
instuderingsfrågor med varandra 

6 32 16 4 42 

Eleverna brukar dela labbrapporter med 
varandra 

0 8 14 4 74 

Eleverna brukar dela individuella 
inlämningsuppgifter med varandra 

2 10 22 12 53 

Källa: Delning i skolan, Lärarenät. 2017 

Drygt 30 procent uppger att det är skillnad mellan hur och när eleverna i olika klasser delar 

men mer än hälften av lärarna uppger att de inte vet. Det är inga stora skillnader beroende på 

hur länge lärarna använt molntjänster men de som haft molntjänster längst är de som i störst 

utsträckning uppger att de inte vet om det finns skillnader mellan klasserna gällande när de 

delar.  

44 procent av lärarna uppger att de vet när eleverna delar. 62 procent uppger att de vet varför 

eleverna delar. Ju längre molntjänster använts på skolan i desto större utsträckning uppger 

lärarna att de har koll på när och varför eleverna delar dokument. Skillnaden är störst gällande 

varför eleverna delar. 



49 
 

Över 40 procent av lärarna uppger att de inte vet vilka typer av dokument eleverna delar, med 

undantag för grupparbeten. En tredjedel av lärarna uppger att eleverna brukar dela 

anteckningar och sammanfattningar inför prov. Lärarna på skolor som inte använder eller 

precis börjat använda molntjänster är de som i lägst utsträckning svarat att de inte vet om 

eleverna delar dessa typer av dokument. 

Grupparbeten är den typen av dokument som de flesta lärare vet att eleverna delar och där är 

också osäkerheten som lägst.  Bland de som haft molntjänst över två år tror 85 procent att 

eleverna delar grupparbeten, resterande vet inte. Bland de som inte har eller precis börjat 

använda molntjänst tror knappt 60 procent att eleverna delar grupparbeten och 18 procent vet 

inte och resterande svarar att de inte förekommer.  

Ungefär 40 procent av lärarna uppger att eleverna delar svar på instuderingsfrågor och 

ungefär lika många svarar att de inte vet. När det gäller om eleverna delar labbrapporter 

uppger 8 procent av lärarna att eleverna delar labbrapporter, 74 procent svarar vet inte. Ett 

mönster i dessa två frågor är att de som använt molntjänster längre än två år i större 

utsträckning svarar vet ej än de som inte använder någon molntjänst på skolan.  

12 procent av lärarna uppger att eleverna delar individuella inlämningsuppgifter, 53 procent 

svarar vet inte. Bland de lärare som använt molntjänst lägre än två år är det 15 procent som 

uppger att eleverna delar individuella inlämningsuppgifter. Bland de lärare inte använder eller 

som precis börjat använda molntjänst uppger drygt 5 procent att eleverna brukar dela 

individuella inlämningsuppgifter. Andelen som svarat vet inte är ganska lika oavsett hur länge 

skolan använt molntjänst, men här blir osäkerheten mindre utbredd ju längre de använt 

molntjänst till skillnad från de andra dokumenttyperna. 
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5. Analys 
Detta avsnitt kommer främst gå igenom resultaten av undersökningen i förhållande till den 

teoretiska modellen  the Structurational Model of Technology. De delar som kommer 

behandlas är lärarnas föreställningar om vad delning av dokument mellan elever kan innebära 

för undervisningen,  elevernas förhållningssätt till delning samt lärarnas uppfattningar om 

delningens påverkan på undervisningen. Därefter kommer helhetsbilden att diskuteras under 

rubriken ”syntes”. 

5.1 Lärarnas föreställningar om vad delning av dokument kan innebära i 

undervisningen 
Lärarnas tankar och intentioner kring tekniken, molntjänster med delningsmöjligheter, 

påverkar den kontext eleverna och tekniken befinner sig i. I den här tillämpningen av 

modellen är det lärarna som undersökts trots att organisationen även omfattar skolledning. Det 

som blir lite speciellt i den här tillämpningen är att lärarna är de som ska förmedla tanken 

kring tekniken trots att de kanske inte är de som initierat införandet.   

De lärare som deltagit i undersökningen uppger att det inte finns några gemensamma regler 

kopplat till elevernas delning av dokument. I intervjuerna framkommer att delning elever 

emellan är ett ämne som sällan eller aldrig berörs i diskussioner mellan lärare, och de gånger 

man pratar om det är det oftast då det uppstått någon oväntad situation eller problem kopplat 

till delningen. Att det är ett ämne som inte berörs i samtal inom kollegiet kan förklara att var 

femte lärare uppger att de inte vet om det finns gemensamma regler för delning på skolan 

eller inte. De intervjuade lärarna är dock alla positiva till att ha gemensamma ramar för hur 

eleverna delar dokument, både med motiveringen att undvika orättvisor, för att tydliggöra 

förväntningar och för att ha något att luta sig mot i diskussioner om otillåten delning. Även 

om det inte finns gemensamma regler är det dock var fjärde lärare som uppger att de har egna 

regler för delning av dokument.  

Lärarnas beskrivningar om möjligheter de ser med delning kan även den säga något om vilka 

tankar lärare har om hur delningen bör ske. De fördelar som beskrivs handlar om 

underlättande av samarbete, utbyte av information och kunskap, en möjlighet att jämföra 

kunskap och nivå, ge respons och feedback samt ökad tillgänglighet. Tillgänglighet är något 

som framförallt är kopplat till tekniken i sig – att det är möjligt att dela dokument snabbt 

underlättar om någon varit borta, och att informationen finns lagrad i ett moln gör den lättare 

att komma åt oavsett var man befinner sig. Fördelen med tillgänglighet uppnås genom att bara 

trycka på ”dela”. De andra aspekterna handlar både om tekniken i sig men handlar mer om 
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vad som görs med informationen som delas, att ett dokument delas betyder inte automatiskt 

att eleverna samarbetar eller jämför sina kunskaper. De andra fördelarna lärarna ser handlar 

om processer i lärandet där eleverna även behöver guidning av läraren. Lärarna har alltså 

identifierat möjligheter med tekniken som har potential att bidra till elevernas lärande.  

Lärarna har förväntningar och pratar till viss del med eleverna om delning. På skolor som 

använt molntjänster längre än två år är det större andel av lärarna som förväntar sig att 

eleverna frågar före de delar dokument i jämförelse med skolor som inte har, eller precis 

börjat använda molntjänster. Lärarna i enkäten uppger i större utsträckning att de pratar om 

fördelarna med att dela dokument än vad eleverna bör tänka på. I intervjuerna är dock de 

exempel som ges på samtal med eleverna framförallt samtal kring problem. På skolor som 

ännu inte använder molntjänster uppger lärarna i högre utsträckning att de uppmanar till 

delning och pratar om fördelarna jämfört med lärare på skolor som använt molntjänster 

längre. Detta kan förklaras med att delningen ses som en mer vardaglig företeelse som inte 

behöver lyftas på skolor som använt molntjänster längre. Som en av de intervjuade lärarna 

uttryckte att eleverna själva vet vilka dokument som ska delas och har en vana kring 

delningen. 

5.2 Elevernas förhållningssätt till delning av dokument 
Undersökningen kommer fram till att det finns mönster i hur eleverna delar dokument och att 

det finns samband mellan hur länge skolan använt molntjänster och hur eleverna delar. 

Eleverna delar dokument oftare på skolor som använt molntjänster längre och de använder 

delningsmöjligheterna på andra sätt än elever på skolor som precis börjat eller ännu inte 

använder några molntjänster. Bland annat är det vanligare att eleverna delar för att skriva 

tillsammans i samma dokument på skolor som haft molntjänster längre medan elever på 

skolor som nyss börjat använda eller inte ännu använder molntjänster oftare delar för att visa 

andra elever vad de skrivit. Detta handlar inte bara om vad de gör utan kan också kopplas till 

en aspekt av elevernas lärande då eleverna uppger i större utsträckning att de lär sig mer av att 

arbeta tillsammans i delade dokument än av att enbart läsa andras dokument.  

Eleverna i undersökningen ger uttryck för att det finns få explicita regler att förhålla sig till 

men att det i desto större utsträckning finns outtalade förväntningar från lärare. På skolor som 

använt molntjänster längre än två svarar eleverna i större utsträckning att de vet vilka 

dokument lärare tycker är okej att dela . Ytterligare ett exempel på att eleverna känner av 

lärares förväntningar är att det är en större andel av eleverna som frågar om de får dela 
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dokument bland de som haft molntjänst längre och bland lärarna är det en större andel av de 

som haft molntjänst längre som uppger att de förväntar sig att eleverna frågar före de delar 

dokument. Ett exempel på mer explicita förväntningar som får betydelse är att det finns ett 

samband mellan hur ofta eleverna delar och ifall de uppger att lärarna uppmanar till delning, 

de som uppger att lärarna uppmanar till delning delar oftare.  

5.3 Hur lärarna uppfattar delningens påverkan på deras arbete och 

undervisningssituationen 
Lärarna anser att elevernas sätt att dela dokument är en faktor som framförallt påverkar 

bedömningsaspekten av deras arbete, men även genomförande och planering påverkas i viss 

utsträckning. När det gäller planeringen är det enligt exemplen framförallt 

uppgiftsformuleringen som påverkas, lärarna planerar för att undvika problem framförallt vid 

bedömningen. Vid bedömningen är det främst olika former av fusk som nämns i exemplen. 

De exempel som nämns kopplat till påverkan på genomförandet av undervisningen är det 

framförallt exempel på hur lärare använt delning som en del i en uppgift, alternativt att 

delningen underlättar grupparbeten. När det gäller dessa aspekter av påverkan har de flesta 

lärare en åsikt, endast ett fåtal har svarat att de inte vet i vilken utsträckning elevernas delande 

av dokument påverkar dessa aspekter av deras arbete. Att lärarna svarar att dessa aspekter inte 

påverkas kan ha att göra med antingen att de undervisar i ämnen där delning inte förekommer 

i någon större utsträckning eller att de helt enkelt inte reflekterat över vilken inverkan 

delningen kan ha. Kanske har de ändå upplevt situationer där delningen påverkat men de 

identifierar inte att det är just elevernas sätt att dela dokument som legat bakom den påverkan. 

 Lärare som undervisar i de ämnen där delning är vanligt förekommande uttrycker i större 

utsträckning att det är en faktor som påverkar dessa tre aspekter. Men lärarna i 

samhällsorienterade ämnen sticker ut då det är ett ämne där eleverna uppger att de ofta delar 

medan lärarna i relativt låg utsträckning upplever att det påverkar någon av aspekterna. 

Samma mönster gäller för lärarna i naturorienterade ämnen men där delar inte eleverna i 

riktigt lika stor utsträckning. Detta förstärker bilden som gavs av exempel i både enkäten och 

intervjuerna att språklärare är mer medvetna om delningens påverkan än övriga lärare. 

Skillnaderna mellan vilken påverkan lärarna upplever är också tydlig beroende på hur länge 

skolan använt molntjänster, detta gäller alla aspekter av lärarnas arbete. På skolor som precis 

börjat, eller ännu inte använder molntjänst är det ingen eller endast ett fåtal som anser att 

dessa aspekter av deras arbete påverkas medan på skolor som använt molntjänster längre är 

det närmare hälften som upplever påverkan från elevernas delning.  
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Lärarna visar en medvetenhet kring hur ofta eleverna delar: Detta visar sig bland annat genom 

att lärarnas svar på hur vanligt förekommande de anser att elevers delande av dokument är 

följer ungefär samma mönster som elevernas svar på hur ofta de delar utifrån hur länge skolan 

använt molntjänster.  På skolor som precis börjat eller ännu inte använder någon molntjänst 

anser majoriteten av lärarna att delning sällan eller aldrig förekommer medan på skolor som 

använt molntjänst längre än två anser majoriteten att delning är vanligt eller mycket vanligt 

förekommande.  

När det gäller vilken typ av dokument eleverna delar är osäkerheten större. Den enda typen av 

dokument majoriteten av lärarna är medvetna om att eleverna delar är dokument som rör 

grupparbeten. Intressant är att de som i lägst utsträckning svarat ”vet inte” är de lärare som 

arbetar på skolor som precis börjat eller ännu inte använder någon molntjänst. Detta gäller 

samtliga typer av dokument förutom grupparbeten och individuella inlämningsuppgifter. 

Detta innebär antingen att lärarna på skolor som inte använder molntjänster i större 

utsträckning vet vad eleverna delar för typer av dokument eller att de tror att de vet trots att 

detta inte stämmer medan lärarna på skolor som använt molntjänster längre i större 

utsträckning är medvetna om vad de vet och vad de faktiskt inte vet.  

5.4 Syntes 
Lärarna har en bild av hur delning av dokument skulle kunna fungera positivt i 

undervisningen och främja elevernas lärande. Samtidigt är lärarna endast svagt positiva till att 

elevernas delning som den ser ut är positiv för just undervisning och lärande. När det gäller att 

förmedla förväntningar om delning till eleverna sker detta framförallt implicit, förväntningar 

och regler uttrycks inte explicit i någon större utsträckning. Det kan antas att lärarna inte 

reflekterat kring elevernas delning av dokument någon större utsträckning. Detta visar sig 

bland annat genom beskrivningar av enkäten som svår, att de intervjuade lärarna uppger att 

det inte är något som lärare pratar med varandra om samt att de intervjuade lärarna har svårt 

att svara direkt på de frågor som ställs. De intervjuade lärarna har tankar och svar på frågorna 

men de kommer fram i samband med andra frågor eller som allmänna reflektioner som väckts 

under samtalet, inte som svar på en konkret fråga. 

Det går även att se en viss okunskap och/eller brist på samsyn kring tekniken när ”att kunna 

kontrollera vem som gjort vad” nämns som en fördel och ”att inte kunna kontrollera vem som 

gjort vad” som ett problem med delning. Det är så att historiken i dokumenten går att 

kontrollera, vem som gjort vad och när, men allt går inte alltid att kontrollera. I de fall där det 
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är eleven som skapar och äger dokumenten är det också eleven som avgör hur mycket läraren 

kan se genom vilka inställningar som används. Språklärarnas strategi att själva äga 

dokumenten är ett exempel på att de har kunskap och att de använder en medveten strategi för 

att undvika problem.  

Eleverna uppfattar en del uttalade och en del implicita förväntningar från lärarna och detta har 

en viss inverkan på hur eleverna delar dokument mellan varandra. Men eleverna uppger också 

att de inte alltid agerar utifrån dessa förväntningar, t.ex. när de delar trots att de inte får. Det 

finns mönster i elevernas sätt att dela och de skiljer sig mellan olika grupper bland annat 

beroende på hur länge de använt molntjänster. Skillnaderna är tydliga och statistiskt 

signifikanta vilket gör att det går att konstatera att det finns olika delningskulturer. Utifrån 

materialet som samlats in hade en djupare analys av delningskulturerna varit möjlig men det 

utrymmet har inte funnits inom ramen för den här uppsatsen.  

Lärarna upplever att elevernas delning av dokument mellan varandra är en faktor som kan 

påverka undervisningen. Där man använt molntjänster längre än två år och eleverna i snitt 

delar drygt var tredje dokument de skapar bör det vara en faktor som kan få betydelse för 

undervisningen. Detta visar sig också genom att av lärarna på de skolor som använt 

molntjänster längre än två år i högre utsträckning uppger att delningen påverkar planering, 

genomförande av undervisningen och bedömningen. Man kan anta att där knappt var femte 

dokument delas sker ingen större påverkan på undervisningen. Samtidigt som 

delningsfrekvensen verkar ha betydelse för lärarnas arbete är det bara är ungefär hälften av 

eleverna som uppger att de läser alla delade dokument. Man kan anta att dokumenten ingår i 

ett flöde likt andra medieflöden där det sker en selektion i vad man läser och tar in.  

Det är svårt att avgöra hur väl lärarnas bild av elevernas delning stämmer överens med 

elevernas svar då det är så få lärare som svarat och enkäterna inte mäter något i exakta tal. 

Vad som är tydligt är dock att trots att lärarna verkar ha koll på hur vanligt förekommande 

delning mellan elever är, är det många lärare som uppger att de inte vet när, vad och varför 

eleverna delar dokument. Att de svarat att de inte vet visar dock på mer insikt än att svara att 

de vet att det inte förekommer i fall där det faktiskt förekommer. I de fall där lärarna inte vet 

hur eleverna delar kan det finnas en påverkan på lärarnas arbete och undervisningssituationen 

som lärarna inte är medvetna om. 

Möjligheterna lärarna identifierar med delning är kopplade till teknikens egenskaper eller 

lärarnas styrning i användandet. Problemen å andra sidan kopplas framförallt till när eleverna 



55 
 

använder tekniken på ett icke önskvärt sätt. I båda fallen krävs kommunikation av 

förväntningar, kommunikation för att uppnå fördelarna och kommunikation för att undvika 

nackdelarna. Kommunikation av förväntningar som verkar vara bristfällig, kanske framförallt 

för att lärare inte i tillräcklig utsträckning reflekterat kring elevernas delning, varken enskilt 

och inom kollegiet.  

Sett till maktdimensionen som finns i the Structurational Model of Technology, det vill säga 

om aktörernas interaktion med tekniken förstärker eller utmanar organisationens position som 

normskapare och förmedlare av instruktioner angående användningen av tekniken, kan man 

anta att elevernas sätt att dela dokument i alla fall inte förstärker lärarnas roll som ledare i 

undervisningssituationen. Lärarna uppger till viss del att de har en tanke med hur delningen 

ska fungera för att stärka undervisning och lärande och de uppger till viss del att de har koll 

på hur eleverna delar och hur det påverkar lärarnas arbete. De har dock visat att de i ganska 

hög utsträckning inte vet när och vad eleverna delar och visar tecken på att inte ha reflekterat 

kring delningens roll i undervisningssituationen. Samtidigt är delning av dokument något som 

för många elever är en vanligt förekommande företeelse i skolan, i alla fall på skolor som haft 

molntjänster en längre tid. Detta sammantaget innebär att det kan finnas möjlighet för en 

maktförskjutning där mer av inflytandet över teknikanvändningen och delningen hamnar hos 

eleverna. I de fall de fall där lärarna är medvetna om delningens påverkan på undervisningen 

och har en tanke som de kommunicerar med eleverna har också lärarna större möjligheter att 

påverka normerna kring delningen. Men eftersom det är så många lärare som uppger att de 

inte vet finns det säkert i klassrum där läraren inte har någon tanke med delningen, eller 

förväntningar kopplat till delning att förmedla och där eleverna ändå delar på ett sätt som 

följer tydliga mönster. I dessa klassrum har eleverna möjlighet att själva skapa normer kring 

delning vilket kan påverka undervisningssituationen. I den här undersökningen har dock inte 

fokus varit på enskilda lärare eller enskilda klasser utan på det större mönstret och därför kan 

vi bara anta hur det ser ut i klasserna.  

Då de lärare som deltagit i undersökningen inte kan antas vara representativa för alla lärare 

och då det antagligen är de mest engagerade lärarna och/eller de som i störst utsträckning 

reflekterar kring delningen är resultaten från den här studien inte generaliserbara. Utifrån detta 

finns anledning att tro att lärare generellt sett i än större utsträckning än vad som redovisats 

här saknar tillräckliga kunskaper om vad eleverna delar och hur det påverkar undervisningen. 

Resultaten av elevernas förhållningssätt till delning är däremot i högre grad representativa. 



56 
 

Sammantaget går det att anta att det i många klassrum är eleverna som har möjlighet att sätta 

normerna för delning av dokument utan större inflytande från läraren. 

6. Avslutning 
I inledningen konstaterades att skolutveckling på senare tid är nära förknippat med 

utvecklingen av IT i undervisningen och att det blir allt vanligare att skolor arbetar med 

molntjänster. Dessa molntjänster har flera funktioner och användningsområden där ett av dem 

är att de underlättar delning av dokument. Syftet med den här undersökningen var att 

undersöka vad införandet av ny teknik, i det här fallet molntjänster, innebär för lärares och 

elevers förhållningssätt till delning av dokument i skolan samt hur relationen mellan lärare 

och elev påverkas av införandet av ny teknik. De frågeställningar som varit utgångspunkt är 

- Vilka föreställningar och förväntningar har lärare om elevers delning av dokument och 

vad delningen kan innebära för undervisningen?  

- Vilka förhållningssätt har elever till delning av dokument för skolarbete?  

- Hur uppfattar lärare att deras arbete och undervisningssituationen påverkas av 

elevernas delning av dokument? 

Undersökningen kommer fram till är att lärare har vissa föreställningar om vad delning av 

dokument kan innebära för undervisningen, bland annat att det underlättar samarbete, 

kunskapsutbyte och möjlighet att ge feedback. Men delning av dokument mellan elever är 

inget som lärare diskuterar med varandra i någon större utsträckning. Resultatet visar också 

att det finns brister i förmedlingen av förväntningar om hur delningen bör användas till 

eleverna.   

Elevernas förhållningssätt ser olika ut beroende på om, och hur länge skolan använt 

molntjänster. Där molntjänster funnits längre delar eleverna oftare och de använder de delade 

dokumenten på andra sätt än elever på skolor som inte har eller precis börjat använda 

molntjänster. Även lärares förväntningar, i den mån eleverna uppfattar dem, spelar viss roll 

för hur eleverna delar dokument. 

Lärare uppfattar att deras arbete påverkas i olika utsträckning beroende på hur länge skolan 

använt molntjänster och vilket ämne de undervisar i. Framförallt är de t bedömningen som 

påverkas. Lärarna uppger dock i ganska hög utsträckning att de inte vet när och vad eleverna 

delar vilket kan innebära att det finns en påverkan som lärarna inte är medvetna om.  
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Slutsatsen blir att det finns samband mellan hur länge en skola använt molntjänster och lärares 

uppfattningar om samt elevers förhållningssätt till delning. Det går att anta att det på flera håll 

finns utrymme för en maktförskjutning i relationen mellan lärare och elev när det gäller vem 

som styr och skapar normerna kring delning. I de fall där läraren inte har några tydliga 

förväntningar att förmedla och där läraren inte är medveten om elevernas delning trots att den 

är vanligt förekommande finns ett utrymme för eleverna att själva skapa normer för delningen 

utan större inflytande från läraren.  
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Bilaga 1: Lärarenkäten 

Delning i skolan 

LÄRARENKÄT 

 

Den här enkäten är en del i en undersökning om hur elever i årskurs 9 delar 

digitala dokument som skapats och används av elever för skolarbete. Syftet 

med undersökningen är att undersöka när, vad och varför elever delar 

dokument för skolarbete samt om, och i så fall hur lärare upplever att det 

påverkar undervisningen. Ditt deltagande är viktigt eftersom alla svar har 

betydelse för undersökningens resultat. Ditt deltagande är frivilligt och ditt svar 

är anonymt – det kommer inte att gå att identifiera enskilda individer i 

resultatet. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i mitt 

examensarbete i Samhällskunskap på Ämneslärarprogrammet, vid Umeå 

universitet. Examensarbetet förväntas vara klart i början av december. Om du 

vill ta del av resultaten, kontakta mig så skickar jag gärna det färdiga 

examensarbetet till dig. 

 

När du besvarar enkäten: utgå från dina upplevelser av att undervisa i årskurs 

9. Tänk på att det inte handlar om delning av filer eller länkar överlag. Frågorna 

handlar bara om delning av dokument som skapats av elever kopplade till 

skolarbete. Del 1 innehåller främst öppna frågor och Del 2 främst flervalsfrågor. 

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig, 

Josefin Ånger josefin.anger@gmail.com 

eller min handledare, 

Katarina Roos katarina.roos@umu.se 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

mailto:josefin.anger@gmail.com
mailto:katarina.roos@umu.se
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1. Vilken skola arbetar du på?_____________________________________ 

 

2. Vilka ämnen undervisar du i?____________________________________ 

 

3. Vilka niondeklasser undervisar du i?______________________________ 

 

4. Ålder:  20-27 28-35 36-45 46-55 56-65 

 

5. Antal år i yrket:  0-2 3-5 6-15 16-25 mer än 25 

 

6. Jag identifierar mig som:  Kvinna Man Icke-binär 

___________________________________________________________________________ 

DEL 1 – Öppna svar 

 

7. Vilka möjligheter, kopplade till undervisning och lärande, ser du med att eleverna 

delar dokument med varandra? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Vilka problem, kopplade till undervisning och lärande, ser du med att eleverna delar 

dokument med varandra? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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9. Att elever på min skola delar dokument med varandra är: Ringa in ditt svar 

 
Mycket vanligt  Vanligt  Förekommer              Förekommer 
förekommande  förekommande  sällan   aldrig 
 
 

10. Markera på skalan i vilken grad du håller med om påståendena 
 

a)  Att eleverna      Att eleverna 
 delar dokument                          delardokument 
 med varandra är                                                 med varandra är 
 i huvudsak positivt                   i huvudsak negativt  
för undervisningen                   för undervisningen 

 
1              2               3               4               5               6               7               8               9                10 
 

b)  Att eleverna      Att eleverna 
 delar dokument                          delardokument 
 med varandra är                                                 med varandra är 
 i huvudsak positivt                    i huvudsak negativt  
för deras lärande                       för deras lärande 
 
1              2               3               4               5               6               7               8               9                10 
 
 

 ALLTID OFTA SÄLLAN ALDRIG VET INTE 

11. Hur eleverna delar dokument 
med varandra påverkar… 

     

a) min planering av 
undervisningen 

     

b) mitt genomförande av 
undervisningen i 
klassrummet 

     

c) min bedömning av 
elevernas arbete 

     

 

d) Utveckla gärna ditt svar, eller ge något kort exempel på när elevers delning av 

dokument påverkat något av ovanstående. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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DEL 2 – Kryssa i det alternativ som passar bäst 

 

 
 

STÄMMER 
MYCKET 

BRA 

 
STÄMMER 
GANSKA 

BRA 

STÄMMER 
INTE 

SÄRSKILT 
BRA 

 
STÄMMER 
INTE ALLS 

 
 

VET 
INTE 

12. Det finns gemensamma regler på skolan 
för hur eleverna får dela dokument  

     

13. Det finns regler inom 
arbetslag/ämneslag för hur eleverna får 
dela dokument 

     

14. Jag har regler i mina klasser för hur 
eleverna får dela dokument 

     

15. Jag vet när eleverna delar dokument 
med varandra 

     

16. Jag vet varför eleverna delar dokument 
med varandra 

     

17. Hur eleverna delar dokument mellan 
varandra skiljer sig mellan olika klasser 

     

18. När eleverna delar dokument mellan 
varandra skiljer sig mellan olika klasser 

     

19.  Eleverna brukar dela anteckningar från 
genomgångar med varandra 

     

20. Eleverna brukar dela sammanfattningar 
inför prov med varandra 

     

21. Eleverna brukar dela grupparbeten med 
varandra 

     

22. Eleverna brukar dela svar på 
instuderingsfrågor med varandra 

     

23. Eleverna brukar dela labbrapporter med 
varandra 

     

24. Eleverna brukar dela individuella 
inlämningsuppgifter med varandra 
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STÄMMER 

MYCKET 
BRA 

 
STÄMMER 
GANSKA 

BRA 

 
STÄMMER 

INTE 
SÄRSKILT 

BRA 

 
STÄMMER 
INTE ALLS 

 
 

VET 
INTE 

25. Jag förväntar mig att eleverna frågar 
före de delar dokument med varandra 

     

26. Jag brukar berätta för eleverna vilka 
dokument de får dela med varandra 

     

27. Eleverna brukar fråga mig vilka 
dokument de får dela med varandra 

     

28. Jag brukar prata med eleverna om vilka 
fördelar som kan finnas med att dela 
dokument 

     

29. Jag brukar uppmana eleverna att dela 
dokument med varandra 

     

30. Jag brukar prata med eleverna vad man 
bör tänka på när man delar dokument 
med kompisar 

     

31. Jag upplever att risken för fusk ökar när 
eleverna delar dokument med varandra  

     

32. Att eleverna delar dokument med 
varandra skapar merarbete för mig 

     

 

 

33. Lämna gärna en kommentar om du vill förtydliga eller utveckla något av dina svar. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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34. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp och svara på kompletterande frågor?  

□  JA  □  NEJ 

Om du svarat ja: skriv namn, telefonnummer och mejladress här nedan: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Elevenkäten 

Delning i skolan 

ELEVENKÄT 

 

Den här enkäten är en del i en undersökning om hur elever i årskurs 9 delar 

digitala dokument som skapats och används av elever för skolarbete. Syftet 

med undersökningen är att undersöka när, vad och varför elever delar 

dokument för skolarbete. Ditt deltagande är viktigt eftersom alla svar har 

betydelse för undersökningens resultat. Ditt deltagande är frivilligt och ditt svar 

är anonymt – det kommer inte att gå att identifiera enskilda individer i 

resultatet. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i mitt 

examensarbete i Samhällskunskap på Ämneslärarprogrammet, vid Umeå 

universitet. Examensarbetet förväntas vara klart i början av december. Om du 

vill ta del av resultaten, kontakta mig så skickar jag gärna det färdiga 

examensarbetet till dig. 

 

När du besvarar enkäten: tänk på att det inte handlar om delning av filer eller 

länkar överlag. Frågorna handlar bara om delning av dokument som skapats av 

elever kopplade till skolarbete.  

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig,  

Josefin Ånger josefin.anger@gmail.com 

eller min handledare, 

Katarina Roos katarina.roos@umu.se 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

mailto:josefin.anger@gmail.com
mailto:katarina.roos@umu.se
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1. Vilken skola går du på?________________________________________ 

 

2. Vilken klass går du i?__________________________________________ 

 

3. Jag identifierar mig som:  Kille Tjej Icke-binär 

________________________________________________________________ 

DEL 1 – Ringa in ditt svar 

 

4. Hur ofta delar du dokument för skolarbete med minst en kompis? 

                                        

Aldrig                                                                                                                   Alltid 

1                   2                   3                   4                   5                   6                   7                  8 

 

5. Hur brukar du oftast dela dokument för skolarbete?  

 

Google drive  Dropbox  Annat:____________ 

 

6. När du delar, hur många kompisar brukar du oftast dela med?  

 

1-2  3-5  6-10  fler än 10 

 

 

7. När jag delar dokument, är det oftast för att, (ringa in ett svarsalternativ)  
 
 
Skriva med andra elever i 
samma dokument   

Visa andra elever vad jag har 
skrivit 

Låta andra elever rätta 
det jag har skrivit 
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Del 2 – Rangordna 

Kom ihåg! Frågorna gäller delning av dokument skapade av elever för skolarbete. 

8. I vilka ämnen är det vanligast att du delar dokument? 

Rangordna de tre vanligaste ämnena, 1 är det vanligaste ämnet. 

□  Svenska  □  Engelska 

□  Moderna språk  □  SO 

□  NO   □  Matte 

□  Idrott   □  Hemkunskap 

□  Musik   □  Teknik/Slöjd 

□  Bild   □  Idrott 

 
9. Vilken typ av dokument för skolarbete är vanligast att du delar?  

Rangordna de tre vanligaste typerna, 1 är den vanligaste typen. 

□  Anteckningar från genomgångar  □  Sammanfattningar inför prov 

□  Grupparbeten   □  Svar på instuderingsfrågor 

□  Individuella inlämningsuppgifter  □  Labbrapporter 

□  Annat:___________________________ 

 

10. Vilka är de vanligaste anledningarna till att du delar?  
Rangordna de tre vanligaste anledningarna, 1 är den vanligaste orsaken. 
 

□  För grupparbeten 

□  För att hjälpa kompisar 

□  För att få hjälp av kompisar 

□  För att bli klar snabbare 

□  För att jag och mina kompisar ska kunna hjälpa varandra 

□  För att kompisar vill att jag ska göra det 

□  Annat:___________________________ 
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Del 3 – Sätt kryss för det svar som passar bäst 

Kom ihåg! Frågorna gäller delning av dokument skapade av elever för skolarbete. 

 STÄMMER 
MYCKET BRA 

STÄMMER 
GANSKA BRA 

STÄMMER 
INTE 

SÄRSKILT BRA 

STÄMMER 
INTE ALLS 

11. Jag brukar be andra elever att dela 
dokument med mig 

    

12. Andra elever brukar be mig att dela 
dokument med dem 

    

13. Jag delar dokument med andra elever 
oftare än vad andra elever delar dokument 
med mig 

    

14. Jag brukar läsa alla dokument som andra 
elever delar med mig 

    

15. Jag brukar redigera alla dokument som 
andra elever delar med mig 

    

16. Jag lär mig mer av att läsa dokument som 
andra elever delat med mig än om jag 
jobbar själv 

    

17. Jag lär mig mer av att arbeta tillsammans 
med andra elever i delade dokument än 
om jag jobbar själv 

    

18. Det finns gemensamma regler på skolan 
för hur vi får dela dokument med andra 
elever 

    

19. Det finns regler i vissa ämnen för hur vi får 
dela dokument med andra elever 

    

20. Vissa lärare har regler för hur vi får dela 
dokument med andra elever 

    

21. Jag vet vilka dokument lärare tycker är okej 
att dela med andra elever 

    

22. Jag brukar fråga läraren vilka dokument jag 
får dela med andra elever 
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STÄMMER 

MYCKET 
BRA 

 
STÄMMER 
GANSKA 

BRA 

STÄMMER 
INTE 

SÄRSKILT 
BRA 

 
STÄMMER 
INTE ALLS 

23. Lärare brukar berätta för oss vilka 
dokument vi får dela med andra elever 

    

24. Lärare brukar prata med oss vilka fördelar 
som finns med att dela dokument med 
varandra 

    

25. Lärare brukar uppmana oss att dela 
dokument med varandra 

    

26. Lärare brukar prata med oss om vad vi bör 
tänka på när vi delar dokument med 
varandra 

    

27. Jag brukar dela dokument med andra 
elever trots att jag inte vill 

    

28. Jag brukar dela dokument med andra 
elever trots att jag inte får 

    

29. Jag tror att delande av dokument med 
andra elever kan öka risken för fusk 

    

30. Jag tror att lärare vet när vi delar 
dokument med varandra 

    

31. Jag tror att lärare vet vilka dokument vi 
delar med varandra 

    

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3: Instruktioner till Elevenkäten 
 

Instruktioner till ELEVENKÄTEN 

 

Läs upp instruktionerna som finns på enkätens första sida: 

Den här enkäten är en del i en undersökning om hur elever i årskurs 9 delar digitala 

dokument som skapats och används av elever för skolarbete. Syftet med undersökningen är att 

undersöka när, vad och varför elever delar dokument för skolarbete. Ditt deltagande är 

viktigt eftersom alla svar har betydelse för undersökningens resultat. Ditt deltagande är 

frivilligt och ditt svar är anonymt – det kommer inte att gå att identifiera enskilda individer i 

resultatet. Resultaten kommer att sammanställas och redovisas i mitt examensarbete i 

Samhällskunskap på Ämneslärarprogrammet, vid Umeå universitet. Examensarbetet 

förväntas vara klart i början av december. Om du vill ta del av resultaten, kontakta mig så 

skickar jag gärna det färdiga examensarbetet till dig.   

När du besvarar enkäten: tänk på att det inte handlar om delning av filer eller länkar överlag. 

Frågorna handlar bara om delning av dokument som skapats av elever kopplade till 

skolarbete.    

Förtydligande 1: det är frivilligt att delta men att eftersom enkäten är anonym och det 

inte går att identifiera enskilda svar går det inte att ändra sig efteråt. Det vill säga: vill 

man inte vara med får man inte lämna in den ifyllda enkäten. 

Förtydligande 2: Enkäten gäller endast delning av dokument mellan elever, inte mellan 

elev och lärare. 

Om frågan kommer upp finns ett förtydligande till fråga 4 ”hur ofta delar du 

dokument?” . En alternativ formulering är : ”när du skapar eller använder ett 

dokument för skolarbete, hur ofta delar du det med minst en annan elev?” 
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Bilaga 4: Kategorisering av fritextsvar i lärarenkäten 
 

Kategorisering av svaren på fråga 7 och 8 i lärarenkäten 

 

Kategorier  fråga 7: 

1. Samarbete / grupparbete / hjälpa varandra 

2. Arbeta formativt 

3. Självbedömning / kamratbedömning / feedback / respons / diskutera 

4. Informationsutbyte / kunskapsutbyte / lära sig / jämföra 

5. IT-kunnande 

6. Mer tid för läraren att hjälpa om eleverna även kan hjälpa varandra 

7. Utvecklas skriftligt/språkligt 

8. Tillgänglighet / lättare att ta igen om man missat 

9. Effektivitet 

10. Delaktighet 

11. Se vem som gjort vad 

12. Övar kritiskt tänkande 

13. Behöver inte uppfinna hjulet själv 

40. ”Alla!” / Bara möjligheter 

50. Eleverna delar inte / inga 

 

Kategorier fråga 8: 

1. Fokus på annat än uppgiften 

2. Plagiat / kopiering / fusk 

3. Svårigheter för elever med grava språkvårigheter 

4. Svårt att avgöra vem som gjort vad 

5. Inte bara bra saker som delas 

6. Teknikstrul / bristande teknikkunskap 

7. Kräver ansvar och respekt / risk för taskiga kommentarer / att någon förstör 

8. Rädsla för att visa kunskapsbrist leder till att vissa elever inte gör uppgiften 

9. Elever kan känna sig tvingade att dela 

10. Missar inlärningsprocessen / sämre kunskaper om de får färdiga dokument av 

kompisar 

11. Riska att felaktig information sprids i gruppen 

12. Kan försvinna information 

13. Presterar sämre om andra elever ska se än om bara läraren ska se 

50. Inga 
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Bilaga 5: Intervjufrågor 
 

 

 Hur ofta upplever du att elevernas delning påverkar ditt arbete som lärare? 

Någon gång i veckan / månaden? 

 

 Hur ofta påverkar elevernas delande undervisningen på ett sätt som du inte kunnat förutse? 

Ge gärna exempel. 

Skillnad mot första året ni använde drive? 

 

 Du har nämnt ett antal fördelar och ett antal problem kopplade till elevernas delning, hur har 

du pratat med eleverna om detta? 

 

 Hur ser kommunikationen ut bland lärarna i kollegiet angående elevernas delning? 

 

 Vore det önskvärt med ett gemensamt ramverk kring elevernas delning även om det kan vara 

svårt i praktiken att upprätthålla? En form av signalpolitik. 

 

 Upplever du att det förväntas av dig som lärare att kontrollera historiken i inlämnade 

dokument för att säkerställa att det inte skett något otillåtet? 

Finns det möjligheter att leva upp till förväntningarna? 

 

 


