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Sammanfattning 
Studien har genomförts med anledning av att det uppfattas saknas utredningar om digitala enheters 

användningsområden för att utveckla elevers förmågor i samhällskunskap. Syftet är att undersöka 

vilka tillvägagångssätt lärare i samhällskunskap kan ha för att planera och genomföra undervisning 

med digitala verktyg för att utveckla elevers ämnesspecifika förmågor. Studiens frågeställningar är 

således: ”Hur anser ämneslärare i samhällskunskap att undervisning kan bedrivas för att utveckla 

elevernas ämnesspecifika förmågor?” och ”Vilka tillvägagångssätt upplever ämneslärare i 

samhällskunskap att de har för att utveckla elevernas förmågor med hjälp av digitala verktyg?”  

 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats. Genom 

semistrukturerade intervjuer med fem ämneslärare vid en större gymnasieskola i Linköping har 

deltagarnas upplevelser av digitala verktyg i undervisningen utretts. Intervjuerna har därefter 

transkriberats, kodats induktivt och tematiserats.  

 

I resultatet har fyra tillvägagångssätt för att bedriva undervisning för att utveckla elevers 

ämnesspecifika förmågor identifierats: Begreppslig förståelse och tydliggörande av 

kunskapskraven, Arbete med ”goda exempel”, Elevaktiv undervisning och ”Learning by doing”, 

samt Återkoppling från lärare och kamratbedömning. Fem tillvägagångssätt för att utveckla 

elevernas förmågor med hjälp av digitala verktyg har identifierats: Kommunikation, Illustrera 

innehåll och påvisa förmågor, Formativ och summativ bedömning, Produktion och presentation, 

samt Samarbete och diskussion.   

 

Slutsatsen är att de tillvägagångssätt som har identifierats inte är specifikt digitala utan kan 

genomföras även utan tillgång till digitala verktyg. Det finns en tydlig koppling mellan lärarnas 

åsikter om hur undervisning bör bedrivas för att utveckla ämnesspecifika förmågor generellt och 

deras tillvägagångssätt för att göra detta med hjälp av digitala verktyg. Digitala verktyg används 

dock i hög grad för att ersätta, komplettera eller effektivisera arbetssätt som kan användas även utan 

tillgång till teknik. Digitala verktyg är integrerade i stora delar av deltagarnas undervisning. 

 

Nyckelord: digitalisering, digitala verktyg, undervisning, utveckling, förmågor, samhällskunskap   
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1. Inledning 
Har du som lärare full koll på alla de digitala redskap och verktyg som kan användas i 

undervisning? Orienterar du dig problemfritt genom den djungel som utgörs av läroplattformar, spel 

och program som finns tillgängliga för lärare och elever för att utveckla undervisning och lärande? 

Är du fullärd i skolans digitalisering? – Grattis, du är antagligen en av få! Det är tveksamt om man 

någonsin kan bli fullärd, då nya program och verktyg för att stärka elevers lärande utvecklas 

konstant. De verktyg som var moderna och intressanta när jag påbörjade lärarutbildningen är 

närmast utdaterade idag och dagens lärare måste vid sidan av sitt pedagogiska uppdrag även hålla 

sig uppdaterade inom de nya möjligheter och utmaningar det digitala landskapet erbjuder.     

 

Digitala enheter som laptops, smartphones eller läsplattor har fått en närmast självklar position i 

dagens klassrum. Positionen har ytterligare förstärks av regeringen, som i en förändring av 

läroplanen för grundskolan och gymnasiet tydliggör vikten av elevers förståelse för digitala system 

och tjänster. Syftet med förändringen är att bidra till att eleverna ska utveckla förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individer och samhället. Eleverna ska få förmågor att använda digitala 

system och granska och förhålla sig till information (Skolverket 2017:1). Den digitala utvecklingen 

av samhället har gått framåt med stormsteg. Skolan har haft svårt att hålla jämna steg med 

utvecklingen och därför ses beslut från politiskt håll som viktiga för att skolan ska vara en 

institution som speglar samhället och arbetslivet som eleverna kommer att möta.  

 

Sedan digitaliseringens inträde i skolan har dess nytta och effekter på undervisningen undersökts i 

ett flertal studier, både internationellt och i en svensk kontext. Trots att elevers digitala kompetens 

betonas tydligare i läroplanen och trots att skolorna har fått allt mer ekonomiska och materiella 

resurser att genomföra digitaliseringen varierar engagemanget och kunskapen både mellan skolor 

och mellan lärare inom samma skolor. Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har vissa 

lärare visat samma digitala praktik som lärarna gjorde när jag själv gick i gymnasiet där datorerna 

främst används som skrivmaskiner med e-mailfunktion. Andra lärare har visat stor entusiasm inför 

de nya pedagogiska möjligheterna.   

 

Skolan är en stor arena för forskning. Det finns med andra ord ett stort forskningsunderlag inom 

digitaliseringens effekter på elevers undervisning och skolans organisation. Det upplevs dock 

saknas en specifik utredning av digitala enheters användning i samhällskunskapsämnet. Det 

framstår som att det saknas forskning om hur samhällslärare använder digitala enheter för att 
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utveckla de samhällsvetenskapliga förmågorna. Uppsatsen undersöker om svenska 

samhällskunskapslärare har utvecklat olika strategier och planeringar för att utveckla förmågor som 

analys, diskussion, kritiskt tänkande och argumentation eller om datorer och laptops främst används 

som ett tillägg till den undervisning som förekom innan de digitala enheternas intåg i klassrummet. 

Uppsatsen tillför därmed insikter om den nya pedagogiska praktiken i samhällskunskapen. 

 

1.1 Mål  

Målet med studien är att bidra till kunskap om samhällslärares praktik med hänsyn till de ökade 

kraven på digitalisering av undervisningen. 

 1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka tillvägagångssätt lärare i samhällskunskap kan ha för att 

planera och genomföra undervisning med digitala verktyg för att utveckla elevernas 

samhällsvetenskapliga förmågor.  

1.3  Frågeställningar 

      - Hur anser ämneslärare i samhällskunskap att undervisning kan bedrivas för att utveckla elevernas  

ämnesspecifika förmågor?  

 

- Vilka tillvägagångsätt upplever ämneslärare i samhällskunskap att de använder för att utveckla 

elevernas förmågor med hjälp av digitala verktyg? 

1.4 Avgränsningar 

Studiens avgränsas till att endast undersöka ämneslärare i samhällskunskap på gymnasiet. Lärare 

som är verksamma i andra skolformer omfattas därmed inte. Vidare avser studien undersöka lärares 

uppfattningar om tillvägagångssätt för att utveckla ämnesspecifika förmågor. Förmågorna som 

undersöks och omfattas av studien är därmed de som beskrivs i kunskapskraven för 

samhällskunskap, som att redogöra, analysera, argumentera, diskutera, använda olika 

presentationsformer samt att söka, strukturera och värdera information från olika källor. Andra 

förmågor som kan tänkas utvecklas inom skolan kan komma att beröras, men huvudfokus kommer 

att ligga på förmågorna som täcks in i kunskapskraven.   
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2. Bakgrund 
2.1 Lagar och ramverk 

Användningen av digitala verktyg i undervisningen anses vara en del i att rusta unga medborgare 

inför de nya kraven som ställs av arbetslivet och samhället. Vikten av att skolan genomför 

förändringar av undervisningen betonas både på EU-nivå och nationell nivå. Europeiska 

kommissionen (2013:2) anger en ny europeisk dagordning som syftar till att främja 

undervisningsmetoder med hjälp av ny teknik och digitalt innehåll, vilket ska bidra till målen i 

Europa 2020, som syftar till att öka Europas konkurrenskraft. Genom initiativen ”En ny syn på 

utbildning”, samt ”En digital agenda” ska en mer kvalificerad arbetskraft och ökad sysselsättning 

skapas. Insatser som ska införas på EU-nivå och nationell nivå inkluderar att hjälpa skolor och 

lärare att skaffa sig datafärdigheter, koppla samman klassrum och tillhandahålla digital utrustning 

och innehåll, samt mobilisera intressenter till att genomföra förändring av teknikens roll på skolor. 

Europeiska kommissionen (2013:3) motiverar vikten av förändring med att skolan inte har hållit 

jämna steg med samhället i stort. Europa befaras redan ligga efter andra regioner som USA och 

delar av Asien i arbetet med att digitalisera skolan, där effekterna på en ökad digitalisering av 

skolan redan har visat sig ha positiva effekter på elevernas lärande. Förhoppningen är att 

digitaliseringen av skolan kan leda till en mer effektiv och mer jämlik utbildning, då den kan 

individanpassas och utnyttjas av vem som helst, när som helst. Europeiska kommissionen (2013:4) 

betonar därav vikten av ”öppen teknik”, det vill säga resurser för utbildning som tillhandahålls av 

exempelvis staten eller andra aktörer gratis och gränsöverskridande. Vidare påpekar Europeiska 

kommissionen (2013:4) att framtida utmaningar ligger i att bygga ut infrastrukturer och 

organisatoriska strategier, samt utbilda lärare. 

 

Även i läroplanens syfte för samhällskunskap på gymnasiet finns ambitioner att rusta eleverna för 

samhället vi lever i. Läroplanen visar att samhället idag ställer krav på att eleverna kan navigera sig 

genom ett stort informationsflöde, med förmågor att söka, strukturera och värdera information. De 

ska också ges olika metoder för att kunna göra detta samt kunna presentera och uttrycka kunskaper 

genom bland annat modern informationsteknik (Skolverket 2011:1).   

 

”Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett 

kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det 

omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier 

samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. (…) I undervisningen ska eleverna ges 
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möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar 

såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.”  

(Skolverket 2011:1) 

 

Samhällets förändring och behovet av att rusta elever inför det är alltså beskrivet i läroplanen. 

Regeringen har dock i efterhand funnit att behovet av att utveckla elevers digitala förmågor är ännu 

större än vad man inledningsvis har skrivit. Den 9e mars 2017 beslutade regeringen om 

förtydliganden i läroplanen, som ska tydliggöra faktumet att skolan har ett uppdrag att stärka 

elevernas digitala kompetens. Anledningen till förtydligandet är att samhällets tekniska utveckling 

ställer helt nya krav på medborgare i arbetslivet och i samhället i stort. Det ställer nya krav på 

skolväsendets förmåga att utveckla elevers digitala kompetens, samt syftar till att stärka 

förutsättningarna för en mer likvärdig utbildning med högre kvalitet och grad av elevinflytande i 

hela Sverige (Regeringskansliet 2017:1). I läroplanen har det beslutats om förändringar som träder i 

kraft 30e juni 2018, bland annat i delarna ”skolans uppdrag” och i ”rektorns ansvar”.  I läroplanen 

för Samhällskunskap på gymnasiet har det skett förändringar ibland annat ämnets syfte, genom 

tillägg om att eleverna ska utveckla kunskaper om hur samhället och arbetsmarknaden påverkas av 

digitalisering. I både syfte och centralt innehåll förstärks betydelsen av digitala verktyg, framförallt 

i skrivelser om informationssökning och källkritik (Skolverket 2017:9). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det är med tanke på nationella och internationella direktiv inte förvånande att digitaliseringen av 

undervisningen har undersökts i både svenska och internationella klassrum. Nedan redogörs för ett 

axplock av relevant forskning som avhandlar digitala verktygs påverkan på undervisningen.  

 

Håkansson Lindqvist (2013:4) beskriver ett flertal motiv till att stärka skolans digitalisering, 

exempelvis genom så kallade 1:1-inititiativ (som innebär att en digital enhet, som en laptop eller 

läsplatta, delas ut till varje elev). Positiva resultat som förbättrade studieresultat, ökad jämlikhet, 

elever som är bättre anpassade till arbetsmarknaden, samt förbättrad utbildning lyfts fram. Vidare 

påvisar Håkansson Lindqvist (2013:4) att ett av de största 1:1-projekten, som genomfördes i Maine 

i USA, visade positiva resultat i elevresultat och inlärning. Elevernas skrivfärdigheter, färdigheter i 

matematik och naturkunskap, samt färdigheter i att hitta och värdera information förbättrades. Vid 

sidan av förbättrade skolresultat visade det sig även att elevernas ansvarstagande, motivation, 

aktivitet och digitala färdigheter ökade. Vidare lyfter Håkansson Lindqvist (2013:4) samma motiv 

till att ökad digitalisering av skolan som föranleder förtydligandet av läroplanen, nämligen att 
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eleverna måste bli bättre anpassade till arbetsmarknaden och samhället i stort. Håkansson Lindqvist 

(2013:5) lyfter även negativa effekter av ökad digitalisering av undervisningen, som att 

användandet av laptops kan komma i vägen för elevernas förmåga att bibehålla koncentration och 

förstå genomgångar. Vidare finns det problem i skolornas förmåga att implementera och utvärdera 

användningen av digitala enheter i undervisningen, vilket leder till att det kan råda stor ojämlikhet 

mellan olika lärares och skolors användning av digitala enheter i undervisningen.  

 

Även Gustavsson m.fl. (2013:4-5) beskriver en delad svensk debatt kring digital undervisning. 

Förespråkare av digitalisering betonar att eleverna gör hastigare framsteg i skrivande, att eleverna 

rustas med kunskap inför framtida arbetsplatser och förenklad kommunikation. Motståndarna lyfter 

å sin sida riskerna med elevernas bristande förmåga att bearbeta omfattande mängder information 

och att de bara utvecklar ytliga kommunikationsförmågor. Vidare förändrar möjligheten att alltid 

kunna söka information dynamiken i klassrummet, vilket oroar vissa lärare. Gustavsson m.fl. 

(2013:5) lyfter andra upplevda positiva möjligheter i användandet av digitala verktyg för 

undervisning, som att elever kan bli mer personligt involverade i undervisningen, undervisningen 

blir mer präglad av elevinflytande och att eleverna blir mer rustade inför framtida arbetsplatser.  

  

Att åsikterna bland lärarna går isär i frågan om nyttan av digitala verktyg i undervisningen kan 

förklaras av Håkansson Lindqvists (2013:5) påstående om att det råder stor ojämlikhet i hur skolor 

implementerar användningen. Kontkanen m.fl. (2016:19) har i en studie av finska gymnasieelever 

funnit att eleverna inte upplevde att lärarna ändrade sin pedagogiska praktik nämnvärt, trots att nya 

digitala enheter infördes i undervisningen. Undervisningen fortsatte vara i stort lärarcentrerad. 

Kontkanen m.fl. (2016:20) drar slutsatsen att anledningen till att undervisningen inte förändras trots 

ökad tillgång till digitala enheter och IT-infrastruktur är att lärare inte har fått tillräcklig utbildning 

för att förbättra sin teknopedagogiska förmåga. Även om lärarna upplever att de har god teknisk 

kompetens har de inte förmågan att sammanföra sin tekniska kompetens med sin pedagogiska 

praktik. Det finns studier som har försökt utreda huruvida skillnader i användningen av digitala 

verktyg kan leda till att samhällsundervisningen utvecklas på olika sätt. Solhaug (2009:1) 

genomförde en jämförande studie av elevernas förmåga till kritisk reflektion i sex norska 

gymnasieskolor. Eleverna hade i tre av skolorna endast tillgång till datasalar, medan eleverna i de 

tre andra skolorna hade tillgång till egna laptops. Studien fann att eleverna som hade tillgång till 

egen laptop utvecklade förmågan till kritiskt tänkande i högre grad än eleverna som inte hade det. 

Solhaug (2009:10) diskuterar om tillgång till egen laptop kan ha effekter på elevernas känsla av 

”bemyndigande” och elevdemokrati, vilket kan ha en positiv effekt på förmågan till kritiskt 

tänkande.      
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3. Teori: Pragmatismen  

Uppsatsen kommer att diskutera resultatet i relation till pragmatismen. Pragmatismens syn på 

kunskap är att skolan bör fokusera på innehåll som människor kan använda sig av i sin vardag för 

att hantera situationer och problem. Kunskap är alltså konkret och vardagsnära och inte något 

abstrakt och tidlöst. Genom att bygga vidare på barns levda erfarenheter kan alla barn utveckla 

relevanta kunskaper för att orientera sig i ett komplicerat samhälle. Det traditionella sättet att 

undervisa, som man idag kanske skulle kalla ”katederundervisning”, gynnar inte alla elevers 

utveckling (Lundgren m.fl. 2012:179-180).  

 

Pragmatismen menar att man som lärare måste minska klyftan mellan skolan och livet utanför och 

möjliggöra en undervisning där skolan hänger ihop med de utmaningar elever möter utanför skolan. 

Detta görs genom att göra undervisningen mer elevcentrerad och anpassad efter individens 

förutsättningar och intressen. Människan är en samhällsvarelse, som bör besitta kunskaper som är 

relevanta för deltagande i samhället. Samhället är i ständig, komplex förändring vilket innebär att 

det inte finns något givet innehåll i undervisningen som alltid bör undervisas, utan skolan måste 

skifta innehåll beroende på de erfarenheter som finns i klassrummet och de utmaningar eleven ställs 

inför i både deras nuvarande situation och framtida liv (Lundgren m.fl. 2012:180).  

 

Dewey, en av de främsta förgrundsgestalterna inom pragmatismen, uttrycker att barn måste 

stimuleras av de krav som ställs i den situation de befinner sig i och kunna förfoga över sig själva. 

Det innebär att de utvecklar redskap som är redo att användas i framtiden. Utbildningen bör ta till 

vara på de aktiviteter som barn utför spontant och ta hänsyn till barnens kapacitet, intressen och 

vanor, som sedan kan översättas till aktiviteter med samhällelig nytta. Skolan bör därför vara en 

ständig levnadsprocess och inte enbart en förberedelse inför barnens kommande liv. Om 

undervisningen inte representerar livet som det är för närvarande eller är som en form av 

samhällsliv är det lätt att eleverna inte uppfattar nyttan av den (Dewey i Hartman m.fl. 2004:46).  

 

För att konkretisera Deweys bild av hur undervisning bör bedrivas kan man säga att elever i så hög 

utsträckning som möjligt behöver basera sitt lärande på egna erfarenheter. Eleverna kan även ta del 

av ”ställföreträdande” mänskliga erfarenheter för att vidga och berika sina egna färdigheter, men det 

finns då en risk för att undervisningen blir allt för präglad av passiv absorbering, eller det som 

brukar kallas för ”korvstoppning”. Undervisningen ska aktivera eleverna genom att utgå från 

”undran” som finns bland eleverna. Dewey kallar detta för Inquiry, vilket i fortsättningen kommer 

att kallas för ”frågebaserat lärande”. Eftersom att skolan idag inte kan förmedla allt innehåll elever 



7 

 

kan komma att behöva i framtiden är det viktigare att eleverna blir förtrogna med processen för att 

utveckla kunskaper. Frågebaserat lärande bygger på att eleverna utgår från ett problem eller en 

oklarhet. Dewey menar att vi bara tänker när vi försöker lösa ett problem och i arbetet med att lösa 

problemet måste eleverna ompröva sina tidigare erfarenheter och försöka hitta ny information. Vi 

omorganiserar kunskap och försöker hitta nya infallsvinklar. Den här typen av handlande ökar 

elevers förmåga till det Dewey kallar ”intelligent handlande”, som idag kanske snarare skulle 

uttryckas som insiktsfullt handlande. Den här typen av lärande anses vara betydligt mer effektivt 

och betydelsefullt än korvstoppning, då eleverna inte bara lär sig innehåll och tillskriver det mening, 

utan för att de även lär sig hur de i framtiden ska bemöta ett nytt problem (Lundgren m.fl. 

2012:182-184).  

 

Det här innebär att lärare i sin planering av undervisning bör sträva efter att eleverna är aktiva 

snarare passiva i sin utveckling, samt ta hänsyn till praktiska handlingsalternativ i undervisningen. 

Undervisning måste bygga på erfarenhet hos eleverna och eleverna behöver expressiva eller 

konstruktiva aktiviteter för att knyta an till innehållet. Undervisningen behöver präglas av intresse 

och känslor på samma sätt som elevernas aktiviteter utanför skolan gör. Detta innebär att elevernas 

utbildning är en fortgående rekonstruktion av erfarenheter. Skolans mål och skolans process blir 

samma sak. Eleverna lär sig inte bara ett förbestämt innehåll som aldrig används igen efter 

skolgången utan en process som de har användning av under hela livet (Dewey i Hartman m.fl. 

2004:50-51). 

 

Deweys idéer om skolan har inte bara kommit att influera forskare, utan har även lämnat avtryck i 

den svenska läroplanen. Deweys idéer om skolan som en institution som ska främja demokrati och 

föra vidare samhällets värderingar, kunskaper och språk kan liknas vid läroplanens skrivningar om 

skolans fostrande uppdrag. Utbildning blir en form av kulturell reproduktion som ska möjliggöra 

för eleven att leva i samhället. Innehållet i utbildningen utvecklas genom ständigt prövande. Dock 

speglar betygssystemen i läroplanen en kunskapsuppfattning som inte ligger i linje med Deweys 

föreställningar om utbildning som kulturell reproduktion. Betyg blir viktigare för elevens framtida 

möjligheter än kunskaper som gör eleven till en deltagande samhällsmedborgare. Kunskapens nytta 

blir för eleven att klara bestämda uppgifter. Den svenska skolan går allt mer mot att bygga ut 

inspektörsväsendet samt ökade krav på fler prov och betyg (Hartman m.fl. 2004:40-41).  
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4. Metod 
4.1 Insamlingsmetod 

För att utreda deltagares uppfattningar om ett specifikt ämne används en kvalitativ metod, eftersom 

studien söker efter djupa beskrivningar av data. Enligt David & Sutton (2016:99) är en kvalitativ 

studie förbunden med induktion och exploration snarare än att deduktivt testa redan formulerade 

teorier. Den här studien syftar inte till att testa en färdig teori utan till att utforska deltagarnas 

uppfattningar om ämnet. Studien antar en fenomenografisk ansats, som enligt Larsson (1986:12) 

syftar till att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld. Studien beskriver hur deltagarna 

uppfattar sina tillvägagångssätt för att utveckla elevers förmågor. Hur deras tillvägagångssätt för att 

utveckla förmågor faktiskt är kommer inte redogöras för i den här studien.    

 

Bland kvalitativa metoder finns det flera som skulle kunnat användas i den här studien. Då studiens 

syfte är att utreda lärares uppfattade tillvägagångssätt för att utveckla elevers förmågor skulle en 

observationsstudie, eller mer specifikt en deltagande observation kunnat antas för att besvara 

studiens frågeställningar (David & Sutton 2016:101). Det hade kunnat ge en bild av hur lärarna 

arbetar med digitala verktyg som inte är enbart baserad på den bild som lärarna själva har av hur de 

arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. En observationsstudie hade dock blivit allt för 

omfattande inom tidsramen för den här studien. Studien syftar även till att utreda lärarnas 

uppfattningar om hur de arbetar med digitala verktyg i undervisningen, vilket hade betytt att 

observationsstudien hade behövt kompletterats med intervjuer eller fokusgrupper.  

 

Fokusgrupper kan vara en alternativ metod till intervjuer och kan användas för att utnyttja 

interaktionen som skapas mellan deltagarna, för att få en mer ingående och omfattande diskussion 

än vid en-till-en intervjuer. Fokusgrupperna kan även leda till att deltagarna får större kontroll över 

vad de säger eftersom att de kastas mot varandra och inte bara mot intervjuaren. Gruppdynamiken 

kan leda till att deltagarna ”får näring” av varandra och att mer data om ämnet som diskuteras 

frambringas (David & Sutton 2016:124). Fokusgrupper har inte använts i den här studien men 

skulle kunna användas i framtida studier eller som en kompletterande insamlingsmetod. Om den 

metoden hade valts istället för intervjuer hade andra resultat kunnat samlas in, vilket kunde ha 

gynnat studien. Fokusgrupper ställer dock enligt David & Sutton (2016:125) krav på 

fokusgruppledarens förmåga att moderera och fördela ordet på ett sätt som gör att inga individer 

dominerar diskussionen och att alla deltagare får komma till tals. Inom ramen för den här studien 

valdes intervjuer för att säkerställa att alla deltagare har fått ge uttryck för sina uppfattningar.    

 



9 

 

Valet av metod för att samla in material föll på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer tenderar 

enligt David & Sutton (2016:113) åt det ostrukturerade hållet, vilket i den här uppsatsen innebär att 

frågorna som har ställts försöker framhäva djupvaliditeten i svaren. Intervjuerna bär karaktären av 

ett samtal, där deltagarna i studien delger intervjuaren sina uppfattningar om ett specifikt ämne. Det 

leder till att frågorna som ställs påverkas. Följden på frågorna kan komma att ändras, samt 

förekomsten av följdfrågor om deltagaren redan har svarat på dem. De svar som ges förändrar 

dialogens flöde. Frågorna som har ställts följer en intervjuguide, men vid behov har vissa frågor 

eller följdfrågor uteslutits eller bytt plats (Se: Bilaga 1 ”Intervjuguide”).  

 

Vikten av att redovisa processen som leder fram till resultatet beskrivs av Bryman (2002:49) som 

upprepningsbarhet, eller replikation, vilket avser undersökningens förmåga att kunna upprepas av 

en annan forskare i en annan kontext. För att det ska vara möjligt måste forskaren beskriva sin 

process detaljerat. För att uppnå upprepningsbarhet har den här studiens insamlingsmetod antagit en 

semi-strukturerad form. Bryman (2002:415) skriver att semistrukturerade intervjuer består av att 

forskaren har en intervjuguide med specifika teman som ska beröras men deltagaren har stor frihet i 

att utforma svaren. Frågorna behöver inte komma i samma ordning, men frågorna ställs i stort sett 

enligt den ursprungliga ordningen och i enlighet med hur frågorna står skrivna i intervjuguiden (Se: 

Bilaga 1 ”Intervjuguide”). Intervjuprocessen blir mer flexibel och deltagarna är mer fria att ta upp 

teman som intresserar dem, samtidigt som insamlingsprocessen är transparent då intervjuguiden 

redovisas (Bryman 2002:415). 

 

De frågor som ställs i intervjuerna tenderar att vara halvstandardiserade eller ostandardiserade 

frågor (Se: Bilaga 1 ”Intervjuguide”). I halvstandardiserade frågor är svarsutrymmet relativt 

begränsat, men forskaren utesluter inte möjligheten av alternativ. Ostandardiserade frågor försöker 

producera öppna svar som ger information om deltagarens uppfattningar (David & Sutton 

2016:114). En del frågor, som ”Vilka ämnen (förutom samhällskunskap) undervisar du i?” är 

halvstandardiserade, medan andra frågor, som ”Hur tycker du att man bör arbeta som lärare för att 

utveckla elevers samhällsvetenskapliga förmågor?” är ostandardiserade och stävar efter så öppna 

svar som möjligt. Syftet är att få en så hög djupvaliditet som möjligt, vilket gynnar studiens 

frågeställningar.        
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4.2 Urval 

Deltagarna i studien utgörs av fem ämneslärare i samhällskunskap vid en större gymnasieskola i 

Linköping. Deltagarna har tilldelats pseudonymer för att bibehålla anonymitet. De lärare som har 

deltagit i studien undervisar även i andra ämnen utöver samhällskunskap, som historia, geografi, 

juridik, moderna språk och psykologi. Ingen av de fem deltagarna undervisar i samma ämnen utöver 

samhällskunskap. Deras tid verksamma som lärare varierar från 11 till 29 år. Studiens urval kan 

därför sägas vara ganska varierat, eller heterogent. Urvalet är ett så kallat ”icke-sannolikhetsurval”, 

som har tillämpats på grund av begränsningar i tid och tillgång till spritt urval. Mer specifikt kan 

urvalet av deltagare sägas vara ett ”tillgänglighetsurval”, som har valts för att studien ska kunna 

genomföras smidigare (David & Sutton:197). På grund av den här studiens begränsade tidsspann 

har deltagare inte valts ut med syfte att representera målgruppen, eller efter slumpmässighet, utan av 

tillgänglighet.  

 

Urvalet är en grupp som väljs ut för att representera en målgrupp. Målgruppen är i det här fallet alla 

gymnasielärare i samhällskunskap i Sverige, vilket är en allt för stor grupp för att kunna intervjuas 

kvalitativt. I det här fallet får istället en mindre grupp representera målgruppen, som i sin helhet inte 

kan anses vara undersökt, då urvalet inte har valts ut enligt specifika kriterier för att motverka att 

urvalet ska vara snedvridet (David & Sutton 2016:193-194). Urvalet som endast består av fem 

lärare kan enligt David & Sutton (2016: 199) även sägas vara för litet för att kunna ge 

generaliserbarhet i en hel målgrupp. Författarna vidhåller dock att en kvalitativ studie som syftar till 

en explorativ analys av forskningsämnet inte alltid kräver en hög grav av generaliserbarhet (David 

& Sutton 2016:199).  

 

Larsson (2008:29) påvisar att studier som syftar till att beskriva individualitet inte behöver vara 

generaliserbara, eller snarare att generaliserbarhet blir överflödigt när syftet är att ge en tät 

beskrivning av en specifik kontext. Vidare visar Larsson (2008:32) att kvalitativa studier med små 

urvalsgrupper kan vara generaliserbara genom ”context similarity” som kan översättas till likheter i 

kontext. Om kontexten som undersöks bedöms vara lik andra kontexter som studien avser 

undersöka blir överförbarheten hög och kan anses ha hög generaliserbarhet. Det innebär att en 

studie om fem lärares uppfattningar om ett ämne kan vara talande för andra lärares uppfattningar 

om ämnet, förutsatt att lärarna befinner sig i en liknande kontext. Det går därmed att anta att det 

finns vissa likheter mellan deltagarna i den här studiens uppfattningar och de uppfattningar som 

lärare på andra svenska skolor har om ämnet, men studien kan inte bringa kunskap i uppfattningar 

bland lärare som befinner sig i en helt annan kontext. 
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4.3 Analysmetod 

Den här studien syftar till att utforska gymnasielärare i samhällskunskaps åsikter kring 

digitalisering, vilket görs genom explorativa intervjuer. Explorativ forskning syftar inte till att 

undersöka en hypotes genom deduktiva medel utan till att utforska ett fält på ett induktivt sätt 

(David & Sutton 2016:464).   

 

Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer som har transkriberats.  Materialet kodades därefter 

induktivt, vilket enligt David och Sutton (2016:274) innebär att koderna skapas efter insamlingen 

och är den första tolkningen av data (Se: fig. 1-2) David och Sutton (2016:272) påvisar att 

intervjuer i egenskap av transkriberat skriftligt material analyseras i form av text och är därmed en 

sorts textanalys. I det här fallet har en innehållsanalys tillämpats, där åsikter eller teman som var 

vanligt förekommande i deltagarnas svar har identifierats. De koder som har fastställts är latenta, 

vilket innebär att en enda kod har använts när termer som uppfattas innebära samma sak eller bär 

liknande drag har identifierats i materialet (David & Sutton 2016:274).  

 

Kodningen skapar förutsättning för att reducera. Uppmärksamhet kan riktas mot textstycken som 

uppfattas som intressanta eller där centrala teman tycks återkomma (David & Sutton 2016:271). 

Data har kodats efter de underliggande teman som frilagts under insamlingen (Se: fig. 3). Dessa 

teman har sedan redogjorts för i resultatet. David & Sutton (2016:272) påvisar att det intressanta för 

kvalitativa forskare inte är att koderna ska kunna kvantifieras och bedömas numeriskt, utan att söka 

gemensam innebörd i resultatet. Det kan visserligen uppfattas som att koderna ”räknas” då 

forskaren söker efter upprepning av teman.  

 

Inledningsvis har intervjuerna transkriberats. Därefter har återkommande nyckelord, teman eller 

uttryck identifierats och brutits ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Teman identifierade i text 
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Därefter har teman sammanställt i tabellform, för att skapa översikt över vilka deltagare och vid 

vilken fråga i intervjuerna uttryck för idéer eller åsikter har getts. 

Fig.2 Teman i tabellform 

 

I tabeller sorteras teman och ges koder. Till exempel ges temat ”Begreppslig förståelse och 

tydliggörande av kunskapskraven” koden ”1.1”. Var gång termer som anses kunna sorteras in under 

samma tema upptäcks ges termen koden som temat har tilldelats.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Kodning i tabell 

 

 

De teman som sedan har identifierats har sedan sammanställts under kategorier som anger 

innebörden av dem. Kategorierna har sedan redovisats som rubrikerna i resultatet.      
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4.4 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002:6) har sammanställt forskningsetiska principer, som består av fyra 

huvudkrav för att agera etiskt som forskare. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. David & Sutton (2016:51) beskriver tre etiska koder 

som forskare måste förhålla sig till för att handla etiskt riktigt under forskningsprocessen, 

informerat samtycke, integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet och Skydd mot skada. 

 

Enligt David & Sutton (2016:51) innebär informerat samtycke att deltagarna i studien är tydligt 

informerade och att forskaren är tydlig med sina avsikter med studien. Det kan finnas situationer när 

forskare kan uppleva att det gynnar syftet med studien att inte helt delge motiven bakom studien, 

exempelvis genom dold observation. Det är dock mycket etiskt tveksamt, även om forskaren menar 

att bedrägeriet tjänar det större goda på längre sikt. Vidare kan även validiteten öka vid ärlighet 

bakom studiens syfte. Frågan blir då hur mycket information som krävs för att deltagarna ska kunna 

anses vara informerade. Även Vetenskapsrådet (2002:7) betonar vikten av informationskravet som 

syftar till att ge deltagarna information om forskningens syfte. Syftet med forskningen, samt hur 

forskningen kommer bedrivas ska i stora drag beskrivas för deltagaren. Extra viktigt är att 

eventuella obehag med studien redovisas för deltagarna. Vetenskapsrådet (2002:9) betonar också 

vikten av samtycke och vikten av att deltagare själva bestämmer över sin medverkan. 

 I den här studien har deltagarna informerats om studiens syfte och innehåll, samt informerats om 

att deras svar kan komma att användas i studien. De har även getts full frivillighet i vilka frågor de 

vill svara på samt frivillighet i att avsluta intervjun i förtid.  

 

Vidare bör forskare ta hänsyn till integritetsskydd, konfidentialitet och anonymitet. Det innebär att 

forskaren tänker på att skydda deltagarnas identitet när data samlas in och lagras om dem, antingen 

genom anonymitet eller konfidentialitet (David & Sutton 2016:53-54). I den här studien är 

deltagarnas identitet känd av forskaren, men inte registrerad eller redovisad. Vetenskapsrådet 

(2002:12) beskriver vikten av att uppgifter i en undersökning ges största möjliga konfidentialitet 

och att obehöriga inte ska kunna få tillgång till personuppgifter. Forskningsdeltagarna har i 

datainsamlingen tilldelats en kod (ex. ”Deltagare nr. 1”), vilket leder till att deras svar inte kan 

kopplas till deras person under något skede i forskningsprocessen. Deltagarna har informerats om 

att deras svar är konfidentiella och att deras identitet inte kommer att kunna kopplas till deras svar i 

uppsatsen. För att bibehålla anonymiteten hos deltagarna har pseudonymer tilldelats.  

 

Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2002:14) vikten av att uppgifter som används i forskningssyfte inte 

används i andra, exempelvis kommersiella, syften. Detta kallas Nyttjandekravet och innebär att 
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uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Generellt innebär det att uppgifter kan lånas ut till andra forskare, som följer samma etiska koder 

som tidigare har utlovats. 

 

Många ämnen som forskare kan vilja undersöka är känsliga. Det innebär att forskningen kan skada 

deltagarnas självkänsla om ämnet behandlas utan hänsyn och därför bör forskare vara medvetna om 

att de ska förhålla sig etiskt till Skydd mot skada (David & Sutton 2016:55). I den här 

forskningsrapporten behandlas inga ämnen som är uppenbart känsliga, men det betyder inte att 

deltagarna inte kan uppfatta dem som sådana, varför frivillighet blir extra viktigt. Vidare skulle 

känsliga ämnen kunna tas upp som en del i en fråga som i övrigt kanske inte skulle uppfattas som 

känslig. Det blir då extra viktigt att som forskare inte redovisa dessa svar som en del i studien. Det 

är enligt David & Sutton (2016:55) viktigt att deltagarna informeras om att de kan dra sig ur 

intervjun eller slippa svara på vissa frågor.  
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5. Resultat  
Resultatet är uppdelat i tre delar. I den första delen redovisas deltagarnas uppfattningar om hur 

lärare kan arbeta för att utveckla de förmågor som står beskrivna i kunskapskraven. I andra delen 

redovisas deltagarnas uppfattningar om hur de kan arbeta för att utveckla elevernas förmågor med 

hjälp av digitala verktyg. I tredje delen analyseras deltagarnas svar i relation till pragmatismen och 

frågebaserat lärande.  

   

5.1 Undervisning som utvecklar förmågor 

I det här avsnittet redovisas deltagarnas uppfattningar om hur man som lärare kan arbeta för att 

utveckla elevernas samhällsvetenskapliga förmågor. Rubrikerna i resultatet anger de svar som har 

återkommit bland deltagarna i studien. Rubrikerna påvisar således strategier som uppfattas som 

vanligt förekommande. Det bör dock poängteras att flera av lärarna har gett uttryck för att de inte 

har en bestämd strategi för att utveckla elevernas förmågor, utan att de anpassar 

undervisningsupplägg efter elevgruppens och de individuella elevernas behov.  

 

5.1.1 Begreppslig förståelse och tydliggörande av kunskapskraven 
Lärarna lyfter vikten av att ha en begreppslig förståelse, för att eleverna ska kunna utvecklas vidare 

i sina förmågor. Läraren Erik beskriver vikten av att förmedla innehållet på ett sätt som gör att 

eleverna sedan kan visa djupare förmågor:  

 

”Teori och grund är superviktigt för att man ska kunna ta sig vidare att förstå och kunna 

diskutera och analysera och argumentera. (…) Att jobba i grund för att få en förståelse 

för att sedan möta samhället utifrån viktiga frågor, att när man ger sig in i 

verklighetskontakten också kommer med en rejäl frågeställning.”  

 

För att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper och förmågor i samhällskunskap uttryckte 

lärarna dels att de måste ha begreppslig förståelse, för att kunna använda begreppen på rätt sätt och 

sedan använda innehållet för att till exempel diskutera eller analysera på ett fördjupat sätt.  

 

Vidare gav lärarna uttryck för att eleverna måste förstå vad som krävs av dem i läroplanens 

kunskapskrav. Lärarna lyfte under intervjuerna vikten av att tydliggöra kunskapskraven för 

eleverna. För att elevernas förmågor ska utvecklas måste de ha en klar bild av vad målet är och hur 

de ska nå dit. Läraren Siri beskrev att hon i arbetet med att utveckla elevernas förmågor börjar med 

att förklara kunskapskraven för dem:  
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”Man måste ju lära eleverna hur dom ska tänka, det är ju inte jätteenkelt att bara säga till 

någon: ’Nu ska du analysera det här’. Då måste man ju gå igenom, hur gör man en 

analys, vad är en analys för någonting, vad menar vi när vi säger analys.”  

 

Flera av lärarna upplevde att det var viktigt att eleverna förstod vad som begärs av dem i 

kunskapskraven och hur de olika förmågorna i kunskapskraven kan förklaras. De uppgav att det är 

viktigt att tidigt i arbetet förklara vad som avses med förmågorna och försöka konkretisera dem.  

 

5.1.2 Arbete med ”goda exempel” 
För att eleverna ska få en tydligare bild av vad målet med undervisningen är och vad som avses med 

de förmågor de ska träna sig på lyfter flera lärare de positiva effekterna av att använda sig av ”goda 

exempel”, det vill säga exempel på hur tidigare elever har genomfört uppgiften på ett föredömligt 

sätt. Det kan kopplas till lärarnas vilja att tydliggöra målen och kunskapskraven, vilket de anser kan 

konkretiseras med hjälp av att visa exempel på hur en förmåga utförs på ett tillfredställande sätt. 

Innan ett område inleds visar läraren exempel på en redovisning eller uppsats som uppfyller de mål 

som finns, eller visar exempel på den förmåga som eleven ska träna på. Detta kan göras antingen 

genom att visa gamla elevarbeten, eller genom att titta på andra goda exempel på den förmåga som 

ska tränas.  

 

Läraren Siri, som anser att det är viktigt att eleverna förstår kunskapskraven ordentligt innan 

undervisning inleds, anger elevexempel som en bra metod för att förmedla innehållet till eleverna: 

 

”Jag jobbar jättemycket med exempel, det tror jag är ett bra sätt, för det blir väldigt 

abstrakt för eleverna: ’vad är en analys för någonting?’. Så kanske man försöker gå 

igenom det, man ritar på tavlan och så där. Men att visa att: ’det här exemplet är en 

analys, det här vad problemet och så här har den här eleven analyserat det’. Så mycket 

gamla elevexempel tycker jag är bra.”  

 

Hon berättar även att hon använder sig av exempel i helklass för att illustrera källkritik för eleverna, 

genom att visa hur stor skillnad det kan bli på sökresultaten i Google beroende på vilka sökord man 

använder sig av. Hon sammanfattar användningen av exempel: ”Jag tror att analys och diskussion 

och så, och hur man redogör för en händelse och så, det är ju mycket exempel och förklaringar”. 

 

Även läraren Kristina upplever att elevexempel är ett effektiva för att förmedla kunskapskravens 

betydelse och berättar att hon när eleverna ska börja arbeta med exempelvis argumentation brukar 
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låta eleverna läsa andra elevers argument för att förstå hur de själva kan argumentera i uppgiften. 

Läraren Erik anser också att arbetet med exempel är ett bra sätt för att förklara förmågorna för 

eleverna:  

 

”När vi jobbar med att argumentera, så jobbar vi mycket med att titta på andra som 

argumenterar, eller diskuterar. Så de här förmågorna vi jobbar med, eller färdigheterna, 

då försöker vi titta på, till exempel någon som diskuterar en svårare fråga och ’hur gör 

de när de diskuterar, hur gör de när de analyserar och hur gör de när de argumenterar?  

 

5.1.3 Elevaktiv undervisning och ”Learning by doing” 
För att eleverna ska kunna utveckla förmågor i undervisningen lyfte samtliga lärare vikten av 

elevaktiv undervisning och undervisning där eleverna får öva på förmågorna. Siri, som tidigare 

berättat om hur hon använder exempel i sin undervisning, lägger till att eleverna måste få öva på 

förmågor: ”Jag tänker också ’learning by doing’, alltså klassiskt, de måste få prova”. Hon upplever 

att man för att förklara förmågor för eleverna, bör arbeta med en kombination av exempel och 

uppgifter där elever får träna på förmågan. Att eleverna behöver aktiveras och öva på förmågorna 

lyfts även av läraren Magnus som uppger att han brukar visa vad som förväntas av eleverna, för att 

sedan låta eleverna öva: ”’Ja, nu gör man så och så och så och sen så får ni träna lite på det nu’, 

för de måste ju kunna öva på allt och inte bara se vad man har gjort”.     

 

Vid sidan av att låta eleverna öva på att utveckla förmågorna anser även lärarna att det är viktigt att 

undervisningen inte endast består av att läraren ger uppgifter som eleverna sedan ska lösa, utan att 

eleverna aktiveras genom att vara en del av utformandet av undervisningen och kan diskutera med 

läraren. Läraren Richard berättar om hur han brukar planera kursen tillsammans med eleverna: 

 

”(…) hur de vill ha undervisning, så jag brukar ju börja med, när vi planerar kursen 

tillsammans. Jag brukar förklara att man har ett centralt innehåll att förhålla sig till, men 

däremot säger ju inte Skolverket och styrdokumenten hur vi ska göra eller hur mycket 

tid vi ska lägga på det, utan där tänker jag att eleverna kommer in och där ingår ju också 

att de får tänka till kring didaktik och pedagogik, alltså hur ska vi ta till oss det här? (…) 

Jag försöker vara lyhörd för eleverna, vad de har för önskemål och synpunkter” 

 

Vidare berättar Richard att han upplever att det är viktigt att eleverna får bemöta olika utmaningar:  
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”Så jag är mycket för att lyssna in vad eleverna har för önskemål, hur de är vana vid att 

jobba, hur de upplever att det blir effektivt, men… all undervisning är ju inte rolig men 

däremot att de har lusten, att de ska känna att det blir nya spännande utmaningar. Att det 

inte blir tradigt, att man kör på samma sätt hela tiden. Utan ombyte tror jag är nyckeln 

för att lyckas. Sen vad det ombytet består i, det kan variera.”  

 

Richard upplever även att det är viktigt att eleverna blir inbjudna till att diskutera och samtala om 

förmågor och innehåll i kursen. Han anser att det är viktigt att man som lärare ”inte bara står och 

orerar där framme och skriver och förklarar och presenterar en massa sanningar”, utan att man 

bjuder in eleverna till samtal. Han upplever att eleverna är väldigt olika i deras vilja att diskutera, 

men att han som lärare försöker leda samtalet och se till att alla får komma till tals, med metoder 

som bikupor och gruppsamtal. Han anser att det är nödvändigt att eleverna aktiveras och deltar i 

samtalet, då samtal är grunden i en demokrati. Eftersom att alla grupper inte är lika bekväma med 

att diskutera anpassar han dock sin undervisning efter gruppens önskemål och behov.  

 

Flera av lärarna lyfte att undervisningen även behöver vara verklighetsnära och spegla samhället. 

Läraren Erik beskriver hur undervisningen inte endast kan bestå av en upprepning av information:  

 

”De färdigheter de ska träna på och bli bättre på är ju dels att redogöra, analysera, 

diskutera, argumentera och att utifrån det här använda teorier för att kunna diskutera och 

argumentera på ett utvecklat sätt. Men i den här utvecklingen så tycker jag att det 

någonstans är vår roll att föra in verkligheten i det. Så att det inte blir en skolproduktion 

av de här färdigheterna, utan att de får möta verkligheten, verkliga problem och världen 

på riktigt. Så att de verkligen får möta politikerna, de får möta universitetet och 

samhället i stort.” 

 

Erik upplever att det är skolans roll att rusta eleverna inför samhället de möter utanför skolan och 

träna eleverna i att samarbeta, resonera, föra dialog och ta initiativ, för att sedan föra in verkligheten 

i undervisningen så att eleverna har verktyg för att möta den. 

 

Lärarna anser att eleverna inte kan lära sig genom att bli matade av information från läraren som 

står och redogör för kursens innehåll framför tavlan utan genom att själva vara aktiva och prova sig 

fram. Förmågor är något de måste öva på och undervisningen måste skapa olika situationer där 

eleverna får träna på dem. De anser även att förmågorna måste kunna sättas i relation till samhället 

eleverna lever i och vara verklighetsnära.   
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5.1.4 Återkoppling från lärare och kamratbedömning 
Lärarna lyfte att de arbetar med olika sätt av återkoppling eller kamratbedömning för att ge eleverna 

en bild av hur de ska gå vidare för att utveckla sina förmågor. De flesta av lärarna uppgav att de 

arbetar med matrissystem för att visa eleverna var de befinner sig enligt kunskapskraven, samt 

återkopplar elevernas resultat med dem muntligt efter varje examination. Lärarna har olika system 

för att återkoppla med matriser. Vissa återkopplar muntligt i kombination med utskrivna matriser 

som de delar ut till eleverna, medan andra har matrissystemet digitaliserat. Gemensamt för 

systemen är dock att lärarna upplever att eleverna behöver få kontinuerlig respons på sina arbeten 

för att kunna gå vidare i utvecklingen.  

 

Läraren Erik upplever att det är positivt för elevernas utveckling om de får veta när och hur de 

kommer examineras på olika förmågor. Eleverna kan då kommentera hur de tycker att de har tränat 

förmågan, för att sedan få kommentarer från läraren om vad de ska tänka på inför nästa gång som 

förmågan tränas. Erik lyfter även att det är viktigt att elever får hjälp med struktur och att komma 

framåt i sin utveckling. 

 

Ett sätt att synliggöra bedömning för eleverna, för att de ska kunna bedöma sin egen prestation, är 

att låta eleverna bedöma varandra. Läraren Kristina låter eleverna bedöma varandra i 

undervisningen: ”Att eleverna också får bedöma varandra ganska ofta, så att de lär sig att bedöma 

sig själva.” 

 

Lärarna lyfter att det är viktigt att eleverna känner till och kan bedöma sin egen utveckling och 

förstår hur lärarna bedömer dem. Genom att beskriva hur de upplever att de har övat på förmågan 

får eleverna reflektera över sin egen läroprocess, vilket de även kan göra genom att bedöma andra 

elevers presentationer och uppsatser. Med hjälp av kommentarer och stöttning från lärare får de 

även veta vilken riktning de bör fortsätta i för att utveckla förmågan ytterligare.   
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5.2 Digitala verktygs användningsområden i klassrummet 

I det här avsnittet redovisas deltagarnas uppfattningar om hur de använder sig av digitala verktyg 

som ett stöd i undervisningen. Det innefattar dels hur digitala verktyg kan användas för att förenkla 

eller effektivisera undervisningen, samt hur digitala verktyg används för att aktivt stötta 

utvecklingen av elevernas förmågor i samhällskunskapen. Rubrikerna i resultatet representerar de 

svar som har återkommit bland deltagarna i studien. Flera av lärarna upplever att digitala verktyg 

kan effektivisera undervisningen och att en stor vinst av digitaliseringen är att planering och 

genomförande av undervisning går snabbare och kan vara mer spontan. De ger dock uttryck för att 

de inte använder digitala verktyg i undervisningen ”bara för att”, utan digitaliserar delar av 

undervisningen när det förenklar och effektiviserar deras arbete.   

 

5.2.1 Kommunikation  
Eftersom att den undersökta skolan arbetar med Google Classroom, ett webbaserat verktyg 

utvecklat för skolor, upplevde ett flertal av lärarna att deras kommunikation med eleverna har 

förenklats. I Classroom lägger lärarna ut information och material som eleverna kan ta del av, samt 

enkelt be eleverna om synpunkter. Eleverna kan i sin tur rikta frågor till sina klasskamrater eller till 

läraren och dela med sig av material. 

 

Läraren Siri lyfter sina positiva upplevelser av att arbeta med Classroom för att förenkla 

kommunikationen: ”Det är ju den dagliga verksamheten som jag använder varje dag på alla 

samhällskunskapslektioner. Och dom använder såklart sina Chromebooks, eftersom vi har 1:1-

system så vet jag ju att de har tillgång till det.” 

 

Siri menar att man med hjälp av en läroplattform som Google Classroom kan vara säker på att alla 

elever får tillgång till informationen som delges under lektionstid. Flera andra lärare lyfter i likhet 

med Siri att deras undervisning har förenklats med hjälp av digitaliserad kommunikation. Läraren 

Magnus uppskattar möjligheten att kunna dela länkar till eleverna och slippa kopiera upp och dela 

ut artiklar till eleverna som han tidigare var tvungen att göra. Han menar även att kommunikation 

på Google Classroom minskar bundenheten till klassrummet och är ett hjälpmedel för att få 

undervisningen att fungera även vid tillfällen då lärare eller elever är frånvarande:  

 

”Så är det helt plötsligt så att jag skulle vara sjuk, eller frånvarande av något skäl, så kan 

undervisningen pågå ändå och man kan säga till dem att: ’ni ska göra detta, ni behöver 

inte ens vara här, men det ska vara gjort till då och då’. Så det fysiska mötet är inte lika 

viktigt längre. (…) Så du blir mindre geografiskt bunden”.        
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Även om Magnus tydliggör att det fortfarande är viktigt att ses öga mot öga med eleverna ibland så 

uppskattar han möjligheten att kunna kommunicera digitalt med eleverna, i situationer där det 

förenklar undervisningen för honom och eleverna. I likhet med Magnus anser även läraren Erik att 

Google Classroom gör undervisningssituationer smidigare då elever både kan ta del av information 

och föreläsningar vid sjukdom eller frånvaro, genom att lägga upp föreläsningar exempelvis i form 

av PowerPoint-presentationer. Till skillnad från föreläsningar där eleverna får anteckna har eleverna 

också en större möjlighet att gå tillbaka och ta del av material som man behöver repetera eller inte 

har förstått fullt ut.  

 

Lärarna lyfter även att det till skillnad av vad man kanske skulle kunna tro inte bara är de själva 

som arbetar med läroplattformen för att delge eleverna information, utan att eleverna också är 

aktiva. Siri uppgav att ”Eleverna är ju aktiva i Classroom, de är ju med där. Det skulle man ju 

annars kunna tänka sig, att de inte använder det. Då blir det ju envägskommunikation, men så är 

det ju inte”.   

 

5.2.2 Illustrera innehåll och påvisa förmågor 
På ett eller annat sätt arbetade alla intervjuade lärare med digitala verktyg för att påvisavisa eller 

illustrera i sin undervisning. I sina svar uppgav lärarna att de använde sig av datorer både för att 

påvisa de förmågor eleverna ska utveckla, exempelvis genom ”goda exempel”, eller för att delge 

eleverna det innehåll som står beskrivet i det centrala innehållet och kunskapskraven. Flera av 

lärarna använde datorer för att förmedla begreppsligt innehåll i undervisningen, som annars skulle 

ha gjorts genom traditionella föreläsningar eller läroböcker, på ett nytt sätt. Orsaken var enligt vissa 

lärare att de genom tillgängliga digitala läromedel som artikelpaket med tillhörande frågor eller 

färdiga föreläsningar kunde spara väldigt mycket planeringstid och istället fokusera på andra delar 

av undervisningen. Siri berättar att hon ofta arbetar med sidor som Viralgranskaren och Mikoteket:  

 

”Det finns massor av material som man kan använda, och som såklart underlättar, (…) 

förut var man ju tvungen att förbereda det rejält, man var tvungen att läsa artiklar, hämta 

artiklar och fixa såhär. Nu finns det så att ska du jobba med källkritik, ta det här 

artikelpaketet och de här färdiga frågorna till. (…) Min undervisning har börjat handla 

mer om formativ bedömning (…) än vad det handlar om att jag måste förbereda 

jättemycket lektionsaktiviteter. Så det är positivt.” 
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Siri upplever, i likhet med flera andra lärare, att en positiv effekt av digitaliseringen är att hon inte 

behöver lägga lika mycket tid på förberedelser av lektioner, utan kan använda arbetstiden till annat 

som hon tycker är viktigt. Hon är dock noga med att påpeka att hon inte vill överlåta sin 

undervisning till sidor på nätet, men ser det som en resurs som kan underlätta. Andra lärare 

poängterade att det finns så oerhört mycket mer information på nätet än vad eleverna kan få tillgång 

till om man bara använder sig av läroböcker och tidningsurklipp. Läraren Magnus lyfter att digitala 

läromedel som Digilär kan vara bra för elever som har svårt att läsa texter i traditionella läroböcker:  

 

”Det finns ju de digitala läromedel som bara är PDF-er av läroboken, men här finns det 

texter och övningar och du kan hantera, du kan flytta ut textkapitel, du kan markera och 

sådant. Så egentligen ganska så bra lämpat, inte minst för svaga elever, att dom kan göra 

understrykningar i texten.”  

 

Trots att Magnus ser användningsområden där digitala läromedel skulle kunna vara nyttiga i 

undervisningen säger han själv att han i en undersökning av vilka material eleverna använder sig av 

för att söka information har sett att eleverna hellre använder sig av läroböckerna i fysisk form: 

 

”Jag gjorde en enkätundersökning på vad dom använde för material. Och det var aldrig 

det digitala läromedlet. Det var lärobok, det var föreläsningsanteckningar, det var lite 

nätlänkar. Men det digitala läromedlet, nej. (…) Texten är inte alls lika djup, det saknas 

en del moment, men det får man ju bortse ifrån. Men eleverna väljer bort ändå. De vill 

ha en bok att läsa ur, de vill inte sitta och läsa läroboken på datorn.”  

 

Trots att flera lärare lyfte de positiva effekterna av att använda sig av digitala källor till information 

var flera kritiska till de digitala läromedel som har tagits fram. Vissa upplevde att det digitala 

läromedel Digilär inte kan ersätta läroböcker i fysisk form då det till skillnad från dem inte följer 

det centrala innehållet. Läraren Richard tror att läromedelsföretag kan känna sig pressade att 

producera digitala läromedel, men att de i många fall är undermåliga. Han upplever i likhet med 

flera andra lärare att de digitala läroböckerna idag inte är tillräckligt bra för att han ska vilja överge 

den fysiska läroboken helt. Han säger att eleverna behöver struktur, vilket saknas i Digilär som man 

har arbetat med på skolan. Det framstår som att lärare kan se både för– och nackdelar i att använda 

digitala läromedel i undervisningen, men framförallt framstår det som att de vill ha valmöjlighet 

mellan metoder för att förmedla innehåll beroende på vad de anser passar elevgruppen.  
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För att tydliggöra vad som avses med kunskapskravens förmågor använde flera lärare sig av digitala 

verktyg. Lärarna gav uttryck för att klipp eller filmer ibland kan förklara eller illustrera fenomen på 

ett bättre sätt än vad de själva ibland upplever att de kan. Läraren Richard berättar att hans 

undervisning har förändrats sedan digitala verktyg blev mer tillgängliga i skolan: ”Man inser ju 

efter ett tag att det finns ju faktiskt de som kan förklara det här bättre än vad jag kan. Och då ska 

man väl utnyttja det tänker jag.” Han förklarar att han inte har någon fast strategi för hur han 

arbetar med digitala verktyg, men att han ofta använder sig av Youtubeklipp och filmer för att det är 

ett bra sätt att förmedla saker på då det bland annat finns föreläsare som han vill att eleverna ska få 

ta del av.  

 

Läraren Erik använder sig av klipp och filmer för att visa eleverna olika förmågor: 

 

”’Så nu är vi inne i en argumenterande del i Samhällskunskap 2 och då använder vi 

SVTs och TV4s playtjänster och tittar på olika partiledardebatter. (…) Dels är det jag 

som för fram och säger att ’nu får ni titta på den här typen av argumentering’, samtidigt 

som de själva får sitta och titta och analysera vad det är för typ av argumentation.”      

 

När Erik fick frågan om han trodde att det finns några samhällsvetenskapliga förmågor som är 

lättare att utveckla med hjälp av digitala verktyg svarade han:  

 

”Ja det tror jag ju. Av den anledningen att de har mycket större möjlighet att se andra 

göra det. Att få många fler möjligheter att få tips på hur man gör det här på ett bra sätt i 

olika samhällsfrågor.” 

 

De flesta av lärarna angav att de använder klipp på Youtube, UR-skola eller playtjänster för att visa 

eleverna förmågor eller innehåll. Ett par lärare lyfte även att de har börjat arbeta med poddar för att 

förmedla information. Alla lärare använde sig av digitala verktyg för att förmedla och förklara 

förmågor och innehåll för eleverna, men flera ställde sig kritiska till de färdiga digitala läromedlen 

som de har fått tillgång till. Generellt använde sig lärarna av digitala verktyg när de ansåg att de på 

något sätt hjälpte undervisningen framåt på ett mer effektivt sätt, men var försiktiga med att fästa en 

allt för stor tilltro till de lösningar som finns tillgängliga för dem idag.  
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5.2.3 Formativ och Summativ bedömning  
De nya möjligheterna till att förändra undervisningsupplägget när det kommer till att förmedla 

innehåll och förmågor till eleverna innebär även nya möjligheter inom bedömning. Läraren Siri 

beskriver hur hennes undervisning har fått ett större fokus på formativ bedömning. Hon berättar 

även att digitala verktyg har möjliggjort förenklad kommunikation kring elevernas uppvisade 

förmågor och hur de ska komma vidare mot sina mål. Hon har arbetat med matrissystem sedan den 

nya gymnasieförordningen 2011 och har själv konstruerat ett eget digitalt matrissystem. Hon 

upplever att eleverna har bättre insyn i sin egen utveckling och kan följa den på ett bättre sätt idag: 

 

”Det är ju fantastiskt, att istället för att jag har papper i en pärm, eller att de har med sig 

ett papper någonstans som de ska försöka bära runt på och ha lite koll på var de ligger så 

har de ju direkt tillgång till det här. Om vi ska ha en examination så kan de gå in och 

titta i sitt system: ’hur gick det förra gången, vad hade jag för kommentarer kring en 

examination, jaha det stod att jag ska tänka mer på det här’. Så de har ju en helt annan 

tillgång till sina resultat.”  

 

Hon berättar även att stressen inför att vara säker på att eleverna vet vilka resultat de har uppvisat 

och vad som krävs av dem i fortsättningen är mindre. Hon har konstruerat ett eget matrissystem, 

men berättar även om Formida, ett befintligt matrissystem som skolan har licens till, som möjliggör 

för lärare att skapa matriser anpassade för den examination som de har gjort. Eftersom både lärare 

och elever har tillgång till matrisen kan de följa sin utveckling och kan kommunicera kring den.  

 

Läraren Erik berättar att han nu kan arbeta med formativ bedömning på ett mer effektivt sätt där 

eleverna har bättre insyn i sin utvecklingsprocess. Han menar att han genom att digitalisera delar av 

undervisningen, som föreläsningar, kan fokusera på de delar där eleverna verkligen behöver honom. 

Han anser att det är viktigt att eleverna har översyn över undervisningsområdet och vet när de olika 

förmågorna bedöms. Eleverna kan skriva i program om hur de tycker att de har tränat specifika 

förmågor och läraren kan återkoppla och skriva vad han eller hon håller med om och vad eleven ska 

tänka på. Då kan eleven gå tillbaka till kommentarerna nästa gång som förmågan ska testas och vet 

vad den ska tänka på: 

 

”Om man tittar på någon form av portfoliesystem som man har använt förut så är det 

svårt att få det levande för elever och levande för sig själv. Men jag tror att det finns en 

mycket större möjlighet att verkligen prata om de här färdigheterna på ett pågående sätt. 

För då blir det aktualiserat att ’okej, nu har jag tre gånger jag ska jobba med det här det 
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här året’. (…) Det är inte många lärare som säger i början ’dom här tre gångerna under 

året kommer vi jobba med argumentation’, utan att det blir mer ’jaha, nu ska vi jobba 

med argumentation igen’. Och om eleven vet att det är tre gånger vi ska jobba med det 

och får en bra återkoppling och kan gå tillbaka och titta på det (…). Jag tror att det finns 

en mycket bättre möjlighet att bli riktigt kvalitativ i arbetet.”  

 

Erik berättar även att han, i likhet med flera andra lärare, upplever att eleverna kan examineras på 

nya sätt. Dels har eleverna tillgång till ett fördjupat och utökat material, vilket ger eleverna större 

möjligheter att själva bestämma vad de ska fördjupa sig i. Han har även testat nya verktyg för 

examination som poddar där eleverna examineras genom att spela in en podd om innehållet. Flera 

av lärarna lyfter även att digitala verktyg ger nya möjligheter när eleverna ska presentera material, 

där eleverna får större frihet och möjlighet att uttrycka sig kreativt.  

 

Lärarna ger uttryck för att tillgång till digitala verktyg gör de undervisningsmetoder de använde sig 

av innan digitaliseringen smidigare. Vissa har fortfarande ungefär samma typ av 

bedömningsformer, men slipper flera steg som kan göra planering och genomförande smidigare. 

Läraren Kristina använder sig av kamratbedömning för att hon upplever att eleverna i arbetet med 

att bedöma sina klasskamrater även lär sig att bedöma sig själva. Hon upplever att arbetet med 

digitala enheter har gjort arbetet med kamratbedömning smidigare och mer tillgängligt, då hon 

slipper skriva ut och kopiera.  

 

Även summativ bedömning i form av prov och skrivningar har enligt lärarna förenklats. När lärarna 

lägger in prov i program som Inspera, uppfattar de att de gör i princip samma typer av prov som de 

gjorde innan eleverna hade tillgång till egen dator. Lärarna upplever dock att flera elever tycker att 

det är lättare att skriva prov på dator än med papper och penna då det går snabbare att skriva och 

redigera texten. Det är även lättare för lärarna att rätta datorskriven text då de inte behöver avkoda 

handstilar eller skriva ut proven, utan rättar och ger respons direkt i programmet.  

 

Trots att lärarna är positiva till att ge eleverna tillgång till kommentarer och matriser digitalt är flera 

av dem noga med att poängtera att det fortfarande är viktigt med muntlig elevkontakt. Läraren Erik 

uttrycker oro inför att elever som har svårt att strukturera sitt lärande och behöver mycket 

lärarkontakt eventuellt kommer få mindre tillgång till det i framtiden. Om undervisningen 

digitaliseras mer i framtiden tror Erik att det finns risk för att lärare får mindre tid till att stötta 

elever i arbetet. Flera av lärarna påpekar att de inte upplever att digital återkoppling kan ersätta 

muntlig återkoppling helt, men är positiva till att eleverna får tillgång till digital återkoppling.  
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5.2.4 Produktion och presentation  
Lärarna som deltog i studien lyfte möjligheterna för elever att producera uppgifter och inlämningar 

samt presentera på nya sätt med hjälp av digitala verktyg. Då eleverna har tillgång till egen dator i 

skolan är datorn deras arbetsredskap som de använder i alla delar av arbetsprocessen. Eftersom 

utbudet av information och material har ökat anser många av lärarna att eleverna har blivit friare i 

processen att skriva rapporter eller arbeten. Flera av lärarna upplever att tillgången till fördjupat 

material har ökat, inte minst tillgången till internationella källor som tidigare kunde vara svårare att 

få tag på. De upplever att det är mer tidseffektivt att inte behöva beställa hem broschyrer, tidningar 

och annat extramaterial till undervisningen i samma utsträckning som tidigare, utan att eleverna kan 

lösa de flesta uppgifter med hjälp av sin dator. Det innebär att eleverna måste öva på att söka 

information, något som flera lärare upplever att eleverna har svårt för. Att söka på ett vetenskapligt 

sätt, via artikelsökmotorer är något lärarna uppger att eleverna behöver öva mer på och de berättar 

att de har samarbetat mycket med bibliotekarierna för att visa eleverna hur man kan söka på andra 

sätt än enbart i Google. Läraren Magnus arbetar mycket med rapporter i sin undervisning och 

uppger att det är viktigt för eleverna att öva på att skriva och söka information till rapporter, då det 

är något de måste kunna i framtiden: 

”När de kommer till universitetet så ska du vara högskoleförberedd och det är något vi 

testar i gymnasiearbetet bland annat. Och där står det att du ska ha digital kompetens. 

Och så måste du kunna skriva en rapport, eller göra en inlämning så den ser snygg och 

läsbar ut. Och du måste hitta material, då måste man veta hur man snabbt söker upp 

saker, det går inte annars. (…) Boken finns inte i deras värld, alltså att gå till biblioteket 

och låna en bok.” 

Samtidigt som lärarna anser att det finns goda möjligheter för eleverna att arbeta friare i projekt och 

uppsatser samt upplever att sökteknik är en kompetens eleverna behöver ha ser de även utmaningar 

i att förbereda eleverna inför att använda sig av digitala källor på ett korrekt och källkritiskt sätt. 

När de tidigare har använt sig av läroböcker eller material som de själva har kopierat upp i 

undervisningen ställs det inte samma krav på eleverna att kunna granska materialet källkritiskt. Siri 

berättar att hon har hamnat i undervisningssituationer där eleverna har sökt information utan att ha 

granskat materialet källkritiskt:  

”Just på grund av att det finns så oerhört mycket information på nätet så kan det ju bli 

problematiskt ibland, kanske om eleverna hittar material som inte är sant eller om de 

använder sig av helt enkelt… felaktigt material. Då kan det ju bli problematiskt, så där 

måste man vara med litegrann. Till exempel, säg att de ska använda någon artikel eller 
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någonting, så ’ visa mig innan’, så att det inte blir fel. För vi har ju i och för sig varit 

med om att elever har hållit föredrag som har blivit… väldigt speciella, på grund av att 

de har använt ett material på nätet som inte alls känns källkritiskt okej. Så det är klart, 

jag tror inte man ska släppa dem för löst, utan då måste man nog ha lite koll på vad de 

väljer.”   

Eftersom att utveckla elevers källkritiska förmågor är ett mål i samhällskunskapsundervisningen 

menar dock lärarna att det kan vara bra att det finns mer material att vara källkritisk på. Dels är det 

tydligare för eleverna varför man behöver vara källkritisk om de bemöter källor som är mer 

uppenbart tvivelaktiga. Vidare menar flera lärare att källkritik är en kompetens eleverna behöver ha 

inför framtiden och att information som är felaktig eller vinklad är något som de kommer att bemöta 

även utanför skolan. Det blir då en del av undervisningen att låta eleverna bemöta och hantera 

källor som inte uppfyller alla källkritiska kriterier. Läraren Richard beskriver utmaningen kring att 

föra in digitala källor i undervisningen:  

”Det är ett hav av information där ute och en del människor eller en del organisationer 

vill inte alla människor väl. Utan de far med osanning medvetet för att skada andra 

människor. Så bloggar och pods i all ära, men det finns ju kontroversiella sådana också. 

Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt lyfta fram människor som kanske har 

kontroversiella åsikter. Jag tycker att vi ska spegla samhället och samhället består inte 

bara av ett antal förståndiga ja-sägare, utan det finns människor som har… avvikande 

uppfattningar eller ganska extrema uppfattningar, men jag tycker ändå att man får ta upp 

det också då. Att: såhär kan man tänka, sen innebär det inte att jag håller med. Men det 

är ändå viktigt att lyfta fram att såhär kan man tänka.” 

Lärarna upplever att eleverna i arbetet med produktion kan vara friare när de väljer vad de ska 

fokusera på och hur de ska presentera sitt projekt. En lärare berättar om ett större 

undervisningsområde där eleverna utgår från teorier om demokrati och demokratiska medborgare 

som har förmedlats tidigare i kursen, för att sedan söka information och tolka sitt material utifrån 

dessa: 

”Då har vi valt att ge oss i kast med tre teoretiker, allt vi gör efteråt ska liksom ska utgå 

från de här teorierna, så att de också kan förhålla sig till det här med den demokratiske 

medborgaren i ett praktiskt läge sen, utifrån den teori de har valt. I den andra delen 

gjorde vi såhär: demokrati nu och i framtiden. Och då tittade vi på ett sverigeperspektiv 

och tittade på hur du blir den demokratiske medborgaren och så fick de göra ett projekt. 

Så då fick de titta i Sverige, titta i det lokala eller i riksplanet och bestämma sig för ’hur 
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kan jag bli en demokratisk medborgare och gå demokratiska vägar för att på något sätt 

lyfta upp eller påverka andra människor till att ta ställning?’. Och då hamnade vi allt 

ifrån att vilja gå ut i skolor och föreläsa, till att göra poddar, till att göra utställningar där 

de då skulle bli den demokratiske medborgaren.”    

Eleverna fick i det här området arbeta med digitala verktyg för att förbereda och söka information 

till projektet och får med hjälp av digitala verktyg fler valmöjligheter i presentationsformer, vilket 

är något som flera lärare har lyft som positivt för elevernas motivation och intresse. Läraren Richard 

beskriver att han försöker skapa undervisning som är ombytlig, då han upplever att eleverna blir 

mer motiverande om undervisningen består i spännande utmaningar. Han vill att formen på 

undervisningen ska bestämmas i samråd med eleverna. Nya presentationsformer är något som flera 

lärare har lyft som en positiv effekt av digitaliserad undervisning.  

 

5.2.5 Samarbete och diskussion 
Deltagarna i studien uppgav att deras arbete har kommit att utvecklats mer mot samarbete mellan 

lärare i takt med digitaliseringen. Siri upplever att lärarna på skolan är duktiga på att samarbeta med 

varandra och att tillgången till Google Classroom leder till att det är lättare att dela material och 

idéer: 

”Det är ju mycket enklare att samarbeta nu när vi kan dela saker, man kan ha ett 

klassrum ihop, jag jobbar mycket med team-drives med andra kollegor där man enkelt 

kan bolla med någon som sitter i någonstans i huset direkt såhär: ’vad tycker du vi gör 

med den här uppgiften’, så man kan samarbeta enkelt så det är roligt. Och jag menar 

man kan ju samarbeta med kollegor på andra skolor också. (…) Vi delar ju bara i en 

team-drive och så ligger det ju där. Då finns alla uppgifter där direkt, till skillnad från 

när man hade det i sin pärm. Då gick det ju att kopiera, men det tog ju kanske lite längre 

tid.”  

Läraren Erik diskuterar den framtida utmaning skolan står inför, där lärarbristen kan komma att leda 

till att lärare får mindre tid med varje elev. Lärarna kan då komma att behöva samarbeta mer kring 

att sätta en agenda kring vilket innehåll som ska täckas i en kurs och göra ett område färdigt från 

start. I det arbetet kan Erik se fördelar med att digitalisera delar av områden, samtidigt som han 

helst går igenom visst innehåll i klassrummet. Han ser fördelar med att samarbeta med andra lärare 

om undervisningsupplägg och tycker att lärarna på skolan gör det, men kan samtidigt se att lärare är 

en individualiserad yrkeskår som vill ha kontroll över sin undervisning. Att släppa sin egen plan för 
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undervisningen allt för mycket är något han tror kan komma att leda till stress hos lärare som 

upplever att de då tappar kontrollen över undervisningen.   

Deltagarna i studien anger även att samarbetet mellan elever har underlättats och gynnats av digitala 

verktyg. Läraren Kristina upplever att samarbetet mellan eleverna sker till stor del via det digitala 

verktyget Google Classroom:  

 ”Vi har ju haft digitala läromedel det senaste året. Eller egentligen har de ju nästan alltid 

haft det, så det har ju inte förändrats, förutom att de lättare kan skriva ihop med Google 

Classroom, sådant där kan de ju göra. Det underlättar ju mycket på det sättet, de kan dela 

dokument med varandra, elevbedöma varandras mycket enklare, det sparar ju tid.”   

Erik berättar att han arbetar med digitala verktyg som samarbetsverktyg mer än de digitala 

läromedel som finns tillgängliga: 

”De digitala läromedel som jag har använt och fått se tycker jag än så länge inte är så 

bra. Annars kan man väl sammanfatta vad man har jobbat med under lektionen, så har 

vi använt sådana här clipboards sam man sätter upp där eleverna kan gå in och skriva 

och lägga in länkar på vad de har jobbat med för att andra elever ska kunna gå in och 

titta på. (…) När man gör lite djupare frågor så har de fått börja jobba, sen visar de upp 

och lägger upp någon länk så alla andra kan gå in och få inspiration.” 

”Clipboards” som exempelvis Padlet, är ett verktyg som även andra lärare har nämnt som ett bra 

verktyg för att samarbeta och diskutera kring innehåll i kursen. Läraren Siri använder sig även av 

verktyg som kan skapa tankekartor för att skapa samarbetsplattformar.  

Samtidigt som lärarna anser att digitala verktyg kan vara en bra resurs för att samarbeta och dela, ge 

inspiration och diskutera kring kursens innehåll anser de fortfarande att det är viktigt att diskutera 

innehållet muntligt i klassrummet. Erik upplever att digitala verktyg kan användas för att förbereda 

eleverna inför diskussion i klassrummet, då han upplever att det är då eleverna verkligen behöver 

stöd av lärare. Han kan se fördelar med att digitalisera de delar av undervisningen som annars skulle 

ha tagit stor del från undervisningen i form av föreläsningar och istället fokusera tiden på diskussion 

i klassrummet. Även Siri upplever att digitala verktyg kan vara en bra resurs när de leder 

undervisningen framåt, men att det är viktigt att eleverna fortfarande får tillgång till muntlig 

diskussion. Hon upplever att det är viktigt att variera undervisningen och att inte anta att alla elever 

lär sig bäst på samma sätt.    
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5.3 Analys av resultatet: Pragmatismen och elevaktiv undervisning 

I den här delen kommer lärarnas svar analyseras enligt pragmatismen och frågebaserat lärande. 

Först kommer lärarnas uppfattningar om deras tillvägagångssätt för att utveckla elevernas förmågor 

analyseras för sig. Därefter kommer lärarnas tillvägagångssätt för att utveckla förmågor med hjälp 

av digitala verktyg att analyseras.  

5.3.1 Undervisning som utvecklar förmågor i relation till pragmatismen 
Det går att koppla lärarnas upplevda tillvägagångssätt för att utveckla elevers förmågor till 

pragmatismen och frågebaserat lärande. Arbete med ”goda exempel” i form av att visa eleverna 

klipp eller att göra talande sökövningar tillsammans med eleverna kan vara ett sätt att aktivera 

eleverna. När Siri arbetar med att visa eleverna vilka sökresultat som kan förväntas genereras av 

Google vid olika val av sökord kan det utgöra en så kallad expressiv aktivitet, en aktivitet som är 

talande och tydlig för eleverna, vilket enligt Dewey (i Hartman m.fl. 2004:40-41) kan leda till att 

eleverna tillskriver mening till informationen och aktiviteten. Vidare kan arbetet med att visa 

eleverna klipp på personer som argumenterar eller diskuterar ett problem vara en så kallad 

ställföreträdande erfarenhet, vilket enligt Lundgren m.fl. (2012:181) kan vara ett substitut för att 

verkligt upplevda erfarenheter. För att förmedla kunskaper eller förmågor till eleverna kan den här 

typen av ställföreträdande erfarenheter, eller exempel, vara effektiva för att utveckla elevers 

förmågor. Dels som ett expressivt sätt att påvisa förmågor, samt för att göra erfarenheten eller 

förmågan tillgänglig och begriplig för eleven, innan den kan börja utveckla den själv.      

Lärarna ger även andra exempel på tillvägagångssätt som kan liknas med frågebaserat lärande. Att 

låta eleverna vara med och utveckla undervisningen kan leda till att eleverna aktiveras och får insikt 

i hur de själva kan lära sig. Detta kan enligt Lundgren m.fl. (2012:183) leda till att eleverna kan 

bemöta nya problem när de presenteras för dem. Lärarna lyfter även att nya spännande utmaningar 

kan leda till att eleverna motiveras i sitt lärande. Enligt Lundgren m.fl. (2012:184) innebär 

utmaningar i form av elevaktiva uppgifter även att eleverna förutom att lära sig innehållet i kursen 

även tillskriver mening till det. Varierande och utmanande uppgifter kan även förstås genom det 

som Dewey (i Hartman m.fl. 2004:51) kallar för expressiva eller konstruktiva aktiviteter som leder 

till att eleverna knyter an till innehållet. Lärarna upplever även att verklighetsnära undervisning är 

viktig för att utveckla elevernas förmågor. Det kan i högsta grad kopplas till frågebaserat lärande, 

då det enligt Lundgren m.fl. (2012:180) syftar till att minska klyftan mellan skolan och livet 

utanför. Eleverna behöver utveckla kunskaper som är relevanta för deltagande i samhället. Det är 

även något som deltagarna har gett uttryck för i studien, då de har uppgett att eleverna måste 

utveckla vissa kunskaper för att vara redo för de utmaningar som de kommer att möta efter 

gymnasiet, oavsett om de möter dem på universitetet, i arbetslivet eller i andra delar av 
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samhällslivet. Vidare upplever lärarna att undervisning som bjuder in eleverna till samtal är en 

förutsättning för att bedriva en demokratisk undervisning som rustar eleverna inför livet i ett 

demokratiskt samhälle.       

Vidare är återkoppling av elevernas prestationer i olika delar av kursen en del av frågebaserat 

lärande. Om eleverna har god insyn i sin utveckling ökar chanserna för att de kan bemöta nya 

problem och frågor i framtiden, vilket enligt Lundgren m.fl. (2012:184) är en viktig förutsättning 

för lärande. Vidare kan kamratbedömning vara ett sätt att aktivera eleverna i bedömningsprocessen, 

vilket gör att de inte är passiva mottagare av en lärares bedömning, utan kan förstå och bedöma sin 

egen prestation. Lärare bör enligt Dewey (i Hartman m.fl. 2004:53) sträva efter att aktivera eleverna 

i deras utveckling och att förstå sin egen inlärningsprocess kan vara ett viktigt verktyg för att göra 

detta.  

5.3.1 Digitala verktyg i relation till pragmatismen 
I resultatet anger lärarna flera olika arbetssätt där digitala verktyg kan användas som ett hjälpmedel 

för att utveckla elevernas förmågor. Lärarna berättar att de använder sig av digitala verktyg för att 

visa innehåll vilket till viss del tyder på att undervisningen är fortsatt lärarcentrerad då innehållet 

som ska visas bestäms av lärarna. Samtidigt anser lärarna att digitala verktyg kan öppna upp för nya 

möjligheter att förklara innehåll, ibland på ett bättre sätt än vad de själva kan göra. Lärarna upplever 

till exempel att verktyg som poddar och Youtubeklipp kan användas för att förmedla innehåll till 

eleverna på ett nytt sätt, vilket kan härledas till pragmatismens idéer om verklighetsnära 

undervisning. Lundgren m.fl. (2012:180) skriver att undervisningen enligt pragmatismen bör ta 

tillvara på de aktiviteter som elever utför spontant och basera undervisningen på elevers egna 

erfarenheter. Innehållet i undervisningen anpassas nödvändigtvis inte alltid efter elevernas intressen 

och erfarenheter, men formen för att ta till sig information kan i det här fallet sägas likna elevernas 

spontana aktiviteter mer än så kallad katederundervisning.     

Detta kan även kopplas till lärarnas uppfattningar om digitala verktygs inverkan på bedömning. 

Vissa av lärarna anger att typen av examinationer och innehållet i dem kan vara liknande typen som 

förekom innan eleverna fick utökad tillgång till digitala verktyg. Men lärarna upplevde även att 

bedömningsprocessen har förändrats på flera sätt. Nya examinationsformer som att spela in egna 

klipp, presentationer eller poddar ger eleverna större friheter i att välja examinationsformer som 

intresserar dem. Dewey (i Hartman m.fl. 2004:53) menar att lärare måste sträva efter att aktivera 

eleverna i deras lärande. Processen med att samla in information och presentera det på ett sätt som 

de får välja själva kan liknas vid frågebaserat lärande, som enligt Lundgren m.fl. (2012:183-184) 

innebär att eleverna lär sig innehållet, tillskriver det mening och lär sig hur de i framtiden ska 

bemöta nya uppgifter.  
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Digitaliserade matrissystem kan enligt lärarna ge eleverna tydligare insyn och kontroll över sin 

bedömningsprocess. De känner sig inte längre lika oroliga över att eleverna inte vet hur de har 

presterat i kursen och upplever att eleverna är mer delaktiga i kommunikationen kring bedömning. 

Enligt Dewey (i Hartman m.fl. 2004:51) bör lärare aktivera eleverna i deras utveckling, vilket i det 

här fallet kan innebära att försäkra sig om att eleverna är en del av processen i att bedöma sin egen 

prestation. Det kan enligt deltagarna i studien till exempel innebära att eleverna får kommentera hur 

de tycker att varje undervisningsmoment har gått och hur de planerar att träna förmågan. Lärarna 

stöttar fortsatt eleverna med kommentarer på hur de kan gå vidare, men upplever att eleverna blir 

mer deltagande i sin lärandeprocess.    

Lärarna uppger att eleverna arbetar på olika sätt med att producera inlämningar eller rapporter samt 

arbetar med nya digitala presentationsformer. Digitala verktyg kan bidra med friare sätt att 

producera uppgifter som tilldelas, men är inte nödvändigtvis en förutsättning för att arbeta på ett 

varierat sätt. Dock kan vi se att eleverna i processen att söka och värdera information arbetar enligt 

det Lundgren m.fl. (2012:183-184) kallar för frågebaserat lärande. Vidare betonar lärarna vikten av 

att eleverna lär sig källkritisk metod, något som bär en helt annan karaktär när eleverna söker 

information på nätet än när de söker efter information i konventionella läromedel. Detta är något 

som lärarna lyfter som en viktig förmåga som rustar eleverna inför framtiden. Lärarna menar att 

eleverna måste kunna söka information i ett flertal källor eftersom det är något som krävs av dem i 

framtidens samhällsliv, på arbetsplatser eller på universitetet. De betonar även att tillgången till 

information idag kräver att eleverna lär sig att värdera informationen de använder och delar med sig 

av. Att hemsidor, bloggar eller facebookanvändare medvetet eller omedvetet kan sprida osanningar 

är något som eleverna måste anta ett källkritiskt förhållningssätt till. Det kan därför sägas att det 

lärarna ger uttryck för är det som Lundgren m.fl. (2012:180) kallar för att minska klyftan mellan 

skolan och samhället utanför. Vidare menar Lundgren m.fl. (2012:180) att skolan ska ge eleverna 

verktyg som leder till att de kan orientera sig i ett komplicerat samhälle. Om eleverna i skolan 

endast möter källor som redan är källkritiskt granskade av läraren har de inte verktygen för att 

själva granska källor de möter utanför skolan. Lärarna menar därför att det kan vara bra om 

eleverna möter och får ta ställning till tvivelaktiga källor i undervisningen, då det kan leda till att de 

bättre kan ställa sig kritiska till information de tar del av utanför skolan.  Lärarna menar även att det 

är viktigt att eleverna tränas i att samarbeta och diskutera, vilket de tror kan gynnas av digitala 

verktyg i vissa fall och i andra fall bör tränas muntligt. Lärarna uttrycker att diskussionsförmåga är 

en kompetens som eleverna behöver ha för att kunna vara en del av demokratin, vilket i hög grad 

kan härledas till pragmatismen som enligt Lundgren m.fl. (2012:180) stävar mot att eleverna ska 

utveckla relevanta kunskaper för att kunna delta i samhället.    
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Deltagarna i studien lyfte ett antal tillvägagångsätt för att utveckla elevernas förmågor i 

samhällskunskap. Inledningsvis vill lärarna försäkra sig om att eleverna förstår begreppen som 

används i undervisningen för att de ska kunna använda dem på ett fördjupat sätt. För att 

konkretisera begreppen använder sig lärarna av goda exempel och visar eleverna exempel på hur en 

förmåga kan genomföras på ett tillfredställande sätt. Så här långt förefaller undervisningen 

fortfarande vara höggradigt lärarcentrerad. Detta kan kopplas till Kontkanen (2016:19) som påvisar 

att det trots satsningar på digital teknik i skolan inte har skett någon större förändring av lärarens 

pedagogiska praktik. Det är läraren som bestämmer vilket innehåll som ska ingå i undervisningen 

och det är läraren som bestämmer hur de vill att eleverna ska genomföra förmågan. Det kan i sig 

uppfattas som naturligt. Det är läraren som har utbildning och erfarenhet som ger denne kompetens 

att bedöma vad som avses med förmågorna och när eleverna har visat dem enligt något av 

kunskapskraven. Vidare är det läraren som har ett ansvar att känna till det centrala innehållet och 

skapa ett innehåll i kursen.  

 

Att läraren visar hur denne bedömer och försäkrar sig om att eleverna förstår innehållet i kursen är 

en förutsättning för att eleverna ska kunna prestera det som krävs av dem enligt skolans 

kunskapskrav. Samtidigt betyder inte det att eleverna faktiskt tillskriver undervisningen något värde 

som leder till att de tar till sig innehållet och blir förtrogna med processen för att söka information 

och lära sig själva. Enligt det pragmatiska synsättet är det viktigt att eleverna är aktiva i 

läroprocessen och inte är passiva mottagare av ett förutbestämt innehåll. Vissa av lärarna beskriver 

att de brukar låta eleverna vara en del av utformandet av kursen, vilket kan leda till att de 

värdesätter undervisningen mer än om de endast blir passiva mottagare av ett innehåll som de själva 

inte förstår vikten av. Det är dock osannolikt att lärarna kan överlåta bedömningen om vad som ska 

utgöra innehållet i en kurs helt till eleverna. Det framstår inte heller som önskvärt, men det finns 

tecken på att lärarna vill involvera eleverna mer i planering av kurser.  

 

Ett annat sätt att skifta förhållandet i klassrummet från en lärarcentrerad till elevcentrerad 

undervisning kan vara att bedriva undervisning som aktiverar eleverna. Lärarna uppger att det är 

viktigt att eleverna övar på de förmågor som de testas i. Förmågorna övas genom olika uppgifter 

som syftar till att aktivera eleverna i att lösa problem och söka information. Lärarna lyfte även att 

det är viktigt att föra in världen utanför skolan i undervisningen och att låta eleverna få möta 

verkliga problem. Läraren Erik menar att det är skolans roll att föra in verkligheten i 
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undervisningen, vilket enligt pragmatismen är en förutsättning för att undervisning ska bli 

meningsfull. Skolan måste minska klyftan mellan det eleverna möter i klassrummet och i livet 

utanför. De måste lära sig kunskaper som är relevanta för deltagande i samhället, vilket betyder att 

fokus inte längre bör ligga på det Erik kallar för en ”skolproduktion” av färdigheterna. 

Undervisningen bör alltså föra in verkliga situationer i klassrummet, för att eleverna ska förstå 

nyttan av undervisningen och både lära sig innehållet och tillskriva det mening. Genom att öva på 

att lösa uppgifter blir eleverna även förtrogna med processen för att bemöta ett nytt problem. Skolan 

måste skapa situationer där elever är aktiva och får prova sig fram. När eleverna har övat på att 

samarbeta, resonera och ta initiativ är de bättre rustade för att möta verkligheten. Detta kan sägas ha 

en stark koppling till pragmatismen eftersom lärarna ger uttryck för att förmågorna eleverna övar på 

måste kunna sättas i relation till samhället eleverna lever i och vara verklighetsnära. 

 

Det sista temat som har identifierats som ett tillvägagångssätt för att utveckla elevernas förmågor är 

återkoppling från lärare eller kamratbedömning. Enligt pragmatismen måste eleverna vara aktiva i 

sin egen inlärningsprocess. Att få kontinuerlig återkoppling kan vara ett steg mot att eleverna får 

förståelse och reflekterar kring sin egen inlärningsprocess. Pragmatismen syftar till att bygga vidare 

på erfarenheter och med hjälp av återkoppling kan eleven förstå vad de har gjort riktigt och vad de 

behöver fortsätta öva på, vilket kan hjälpa dem i deras fortgående rekonstruktion av erfarenheter.        

 

När det gäller lärarnas tillvägagångssätt för att utveckla elevernas förmågor med hjälp av digitala 

verktyg syns ett tydligt mönster med hur de anser att förmågor bör utvecklas generellt. Lärarna 

använder digitala verktyg för att illustrera innehåll och påvisa förmågor, vilket kan liknas vid 

lärarnas önskan om att förmedla innehållet och förmågorna för att försäkra sig om att eleverna 

förstår vad som krävs av dem i kursen. De digitala tillvägagångssätten visar dock ett mer dynamiskt 

sätt att förmedla kunskap, där lärarna arbetar med exempelvis poddar eller klipp. Det kan visa en 

förskjutning från det lärarcentrerade klassrummet till ett klassrum som är mer öppet för flera 

informationskällor som inte nödvändigtvis måste väljas av läraren. Nya sätt att förmedla kunskap 

kan även leda till att undervisningen blir mer vardagsnära. Att visa Youtubeklipp eller låta eleverna 

lyssna på poddar liknar eventuellt det tillvägagångssätt eleverna är mest troliga att söka information 

på än att läsa läroböcker eller gå till biblioteket och slå upp information i en bok. Själva metoden 

för att förmedla informationen blir mer vardagsnära, även om informationen i sig inte alltid är av 

sådan karaktär att eleverna inser dess betydelse för deras vardag.  

 

Att undervisa för att stärka elevernas förmågor innebär enligt lärarna att eleverna behöver öva på 

förmågorna i olika sorters uppgifter. Det kan kopplas till att lärarnas upplevelser av att digitala 
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verktyg till stor del används för produktion och presentation. Lärarna upplever att eleverna har fått 

större frihet i produktion av exempelvis uppsatser då de har större tillgång till information. Med mer 

lättillgänglig information kan eleverna få större utrymme för att välja ämnen som intresserar dem. 

Detta kan kopplas till pragmatismens förespråkande av undervisning som utgår ifrån elevernas 

intressen och erfarenheter. Vidare innebär ett ökat utbud av information att eleverna måste bemästra 

processen att söka, värdera och presentera information, vilket kan kopplas till pragmatismens idé 

om frågebaserat lärande. När eleverna arbetar med att skriva en rapport eller förbereda en 

presentation lär de sig innehållet, tillskriver det mening och lär sig att bemöta nya problem. Lärarna 

lyfter även att eleverna behöver bemästra källkritisk metod för att granska och värdera materialet de 

använder. Lärarna upplever att eleverna behöver utveckla källkritisk förmåga för att det är något 

som krävs av dem både i deras vardag och framtid. Enligt lärarna leder det ökade informationsflödet 

till att eleverna riskerar att mötas av fler källor som är starkt tendensiösa eller rent felaktiga, vilket 

är något de måste kunna ta ställning till som deltagare i samhället. Vidare måste eleverna känna till 

korrekt källhantering, då flera av eleverna kommer att gå vidare från gymnasiet till universitet där 

det ställs höga krav på källkritik.   

Lärarna anger även att de arbetar mycket med digitala verktyg för formativ och summativ 

bedömning, vilket kan kopplas till att lärarna upplever att eleverna behöver få tillgång till 

återkoppling för att utveckla förmågor. Med digitala matrissystem upplever lärarna att de kan känna 

sig tryggare i att eleverna känner till sin utveckling än när matriserna ligger i en pärm eller delas ut 

som ett papper som kan tappas bort. Vidare kan digitala matriser användas mer interaktivt, där 

eleverna kan skriva in hur de själva tycker att de har tränat förmågor och få kommentarer från lärare 

som till skillnad från muntliga kommentarer är lätta att gå tillbaka till om eleverna behöver 

påminnas om dem. Enligt pragmatismen måste eleverna utveckla en egen process för att lära sig, 

vilket underlättas av kontinuerlig återkoppling från lärare. Digitala matrisverktyg kan vara ett sätt 

att ge eleverna större insyn och kontroll över processen. Samtidigt betonar lärarna att det är viktigt 

att inte bara återkoppla med eleverna genom skriftliga kommentarer på datorn utan även ge eleverna 

muntligt stöd i deras utveckling. Nya examinationsformer kan bidra med ett mer individanpassat 

sätt redovisa och presentera uppgifter, som enligt pragmatismen skulle kunna leda till att eleverna 

aktiveras mer då de kan välja mellan flera presentationsformer. Lärarna anger att eleverna kan 

presentera i olika program, som till exempel kan leda till att elever som inte uppskattar att hålla 

presentationer muntligt kan välja att spela in klipp eller poddar. Nya examinationsformer som 

uppfattas som mer konstruktiva kan eventuellt ha effekten att eleverna knyter an till innehållet i 

undervisningen mer än de hade gjort om de skrev ett prov eller höll en muntlig presentation framför 

klassen. 
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Lärarna använder sig av digitala verktyg för att förenkla kommunikation, samarbete och diskussion. 

Genom att använda sig av program som Classroom kan lärarna göra kommunikationen om 

undervisningen smidigare. Lärarna kan lägga upp föreläsningar i form av Powerpointpresentationer 

och information kan läggas ut för att försäkra sig om att den har nått alla elever. Det betyder inte att 

undervisningen blir mindre lärarcentrerad, men blir enligt lärarna betydligt smidigare och 

effektivare. Vidare kan olika program användas för att skapa en samkonstruktion av kunskap, i till 

exempel tankekartor som kan användas för gynna diskussion i klassrummet. Lärarna lyfter dock att 

det fortfarande är viktigt att diskutera muntligt och att diskussion är en viktig del i elevernas 

utveckling för att bli demokratiska medborgare, vilket har en tydlig koppling till pragmatismen.  

Slutligen har flera lärare lyft faktumet att det trots stora satsningar på digital utveckling i skolan inte 

alltid är nödvändigt eller gynnar undervisningen att använda datorer. De vill använda sig av digitala 

verktyg när de underlättar och gör undervisningen bättre. Alla elever lär sig på olika sätt och för alla 

är det inte optimalt att alltid arbeta med datorn.  

Trots att det finns ambitioner bland lärare att aktivera eleverna och göra dem delaktiga i 

läroprocessen är tillvägagångssättet inte helt i enighet med pragmatismen. Lärarna ger uttryck för 

att vilja bedriva elevaktiv undervisning i relativt hög utsträckning, men är bundna av ett centralt 

innehåll och kunskapskrav, vilket leder till att de inte kan planera undervisningen helt efter 

elevernas egna erfarenheter eller intressen. Lärarna uppger att de arbetar mycket med begreppslig 

förståelse för att ge eleverna verktyg och innehåll som de sedan ska kunna använda för att fördjupa 

sig ytterligare. Att lärarna lägger upp sina genomgångar i form av Powerpointpresentationer eller 

andra digitala presentationsverktyg på samarbetsytor innebär inte nödvändigtvis att undervisningen 

blir mer interaktiv eller elevaktiv. Att arbeta helt enligt pragmatismens principer om att bygga 

vidare på elevernas erfarenheter och intressen förefaller omöjligt i dagens skola. 

Det går att argumentera för att pragmatismen på flera sätt är oförenlig med gymnasieskolan. 

Lärarna har vissa friheter när det kommer till innehållet, vilket utrymme det ges och hur det ska 

examineras, men lärare kan inte alltid utgå ifrån var elevs levda erfarenheter, spontana aktiviteter 

och intressen. Olika ramfaktorer som styrdokument, tid, resurser och elevantal gör det mycket svårt 

att undervisa elever enligt pragmatismen i dagens svenska skola. Pragmatismen var eventuellt mer 

närvarande i förra läroplanen, när lärarna inte hade samma krav på sig att redovisa elevernas 

uppvisade förmågor i matrissystem och redogörelser för kunskapskravens innebörd inte behövde 

vara en lika stor del av undervisningen.     
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6.2 Slutsats 

Resultatet visar att lärarnas tillvägagångsätt för att utveckla elevers samhällsvetenskapliga förmågor 

grundas i undervisning för att skapa begreppslig förståelse. Lärarna vill basera undervisningen på en 

bred förståelse för kursens innehåll och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. För att förmedla 

innehåll och påvisa förmågor använder sig lärare av ”goda exempel”, som kan bygga på exempel på 

hur tidigare elever har genomfört en uppgift på ett tillfredställande sätt eller på att visa hur andra 

individer analyserar, argumenterar, diskuterar eller redogör för olika problem. Vidare upplever 

lärarna att undervisningen måste vara elevaktiv och bygga på att eleverna får öva på olika förmågor, 

vilket de uppnår genom att ge eleverna flera tillfällen att träna på och visa förmågor. Slutligen 

upplever lärarna att eleverna måste få återkoppling från lärare, samt lära sig att bedöma den egna 

prestationen genom att bedöma andras i så kallad kamratbedömning.  

 

Lärarnas generella tillvägagångsätt för att utveckla elevers förmågor har en tydlig koppling till 

lärarnas användning av digitala verktyg för att utveckla förmåga. För att visa innehåll och påvisa 

förmågor använder sig lärarna av digitala verktyg, som även används för att producera och 

presentera uppgifter. Lärarna använder sig av digitala verktyg för att återkoppla progression med 

eleverna och för att skapa nya examinationsformer. Digitala verktyg kan enligt lärarna även 

effektivisera kommunikation och samarbete. I resultatet skiljs tillvägagångssätten åt men det 

framstår som att lärarna använder sig av digitala verktyg i de flesta undervisningssituationer.     

 

Att lärarnas tillvägagångsätt för att utveckla elevernas förmågor inte kan skiljas helt från digitala 

verktyg tyder på att undervisningen i dag präglas av digitala lösningar. Digitala verktyg är så pass 

integrerat i undervisningen att det inte längre finns en tydlig brytlinje mellan konventionell ”papper-

och-penna”-undervisning och digitala lösningar. Den digitala praktiken genomsyrar hela arbetet, 

från planering och kommunikation, till arbete med informationsinsamling och presentation av 

uppgifter, till återkoppling. Det framstår som att digitala verktyg i hög grad används för att 

komplettera, ersätta eller effektivisera arbetssätt som kan utföras utan tillgång till teknik. 

Undervisningen är till viss del fortsatt lärarcentrerad och baseras fortfarande till stor del på 

tillvägagångssätt som inte måste genomföras med hjälp av digitala verktyg. Det går alltså inte att 

urskilja specifikt digitala tillvägagångssätt för att utveckla elevers samhällsvetenskapliga förmågor, 

men det förefaller som att arbetssättet i de tillfrågade lärarnas undervisning baseras till stor del på 

olika digitala lösningar.    
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6.3 Framtida forskning 

I framtida forskning skulle en annan metod kunna tillämpas för att ytterligare undersöka 

användningen av digitala verktyg för att utveckla förmågor i samhällskunskapen. För att undersöka 

den faktiskt genomförda undervisningen skulle en observationsstudie kunna tillämpas istället för att 

undersöka lärarnas uppfattningar om undervisningen. En observationsstudie skulle kunna 

synliggöra andra tillvägagångssätt eller arbetsformer som deltagarna inte har påvisat under intervju. 

I en framtida studie skulle även en annan urvalsgrupp, förslagsvis elever, kunna undersökas för att 

få andra perspektiv på fenomenet. Intervjuer med elever skulle kunna ge andra svar och insikter om 

användningen av digitala verktyg i samhällskunskapsundervisningen. De skulle även ge 

möjligheten att genomföra en jämförande studie av lärares och elevers upplevelser av fenomenet. 

 

Den här studien syftar till att bidra med nya insikter i hur lärare använder sig av digitala verktyg för 

att utveckla elevers förmågor i samhällskunskapen. Den kan ge förståelse för en liten del av det 

stora kunskapsområde som digitaliseringen av skolan utgör. Eftersom att den tekniska utvecklingen 

och digitaliseringen av skolan leder till nya möjligheter och utmaningar i undervisningen är det 

relevant att fortsätta undersöka hur lärares pedagogiska praktik påverkas av digitala verktyg.  
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Bilaga 1: ”Intervjuguide” 
 

Information:  

- Presentation  

- Semistrukturerad intervju, med öppna frågor. Vill gärna att du utvecklar svaren och talar så fritt 

som möjligt.  

- Uppsatsens syfte är att utreda hur samhällslärare arbetar med digitala verktyg för att stärka elevers 

förmågor. Förmågorna är de som eleverna enligt läroplanen ska utveckla inom samhällskunskapen.  

- Jag kommer använda mig av begreppet ”digitala verktyg”. Det innebär olika läromedel och 

program som används för att stärka elevers lärande i skolan. Det kan vara ex. Word eller 

Powerpoint, spel, bloggar eller program som syftar till att stärka lärande.  

- Begreppet kan också syfta på själva maskinen, datorn eller läsplattan, men när jag säger det är jag 

främst intresserad av vilka program du använder.    

- Anonymitet, dina svar kommer publiceras, men inte kunna kopplas till dig. 

- Frivilligt, du kan hoppa över frågor eller sluta intervjun när du vill. 

- Är det OK att jag spelar in? 

 

Frågorna:  

01. Vilka ämnen (förutom samhällskunskap) undervisar du i?  

 

02. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

1. Kan du berätta om hur du arbetar med digitala verktyg i din undervisning? 

- finns det något du skulle vilja föra in i undervisningen men inte har gjort? Varför? 

 

2. Vilka förmågor anser du att eleverna ska utveckla inom samhällskunskapen?  

 

3. Hur tycker du att man bör arbeta som lärare för att utveckla elevers samhällsvetenskapliga 

förmågor? 

 

4. Hur länge har du undervisat med hjälp av laptops eller läsplattor? Har du gjort det hela din tid 

som lärare eller har du undervisat innan det blev vanligt i skolan? 

 

5. Kan du beskriva hur din undervisning har förändrats sedan eleverna fick tillgång till personliga 

datorer (Chromebooks)? 

 

6. Hur tänker du kring att planera undervisning för att utveckla elevers digitala kompetens? 
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7. Hur använder du dig av digitala verktyg för att utveckla elevernas samhällsvetenskapliga 

förmågor? Har du några konkreta exempel? 

 

8. Finns det samhällsvetenskapliga förmågor som du tror är lättare att utveckla med hjälp av digitala 

verktyg (Chromebooks)? 

- Finns det någon förmåga som du tror är svårare (eller olämplig) att utveckla med digitala 

hjälpmedel? 

 

9. Vilka möjligheter upplever du att digitaliseringen av undervisning har gett dig som lärare? 

 

10. Vilka svårigheter anser du kan uppstå på grund av digitaliseringen av undervisningen? 

 

11. Är det något mer du vill tillägga eller berätta om? 

 

12. Har du några frågor? 

 

 

 


