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Sammanfattning  
Studien som genomförts i denna uppsats syftar till att utifrån lärarens perspektiv undersöka på 

vilka olika sätt digitaliseringen av undervisningen i samhällskunskap kommer i uttryck i 

gymnasieskolan samt vilka eventuella för- respektive nackdelar digitaliseringen innebär för 

undervisningen i ämnet. 

Datainsamlingen inför denna studie har skett genom aktionsforskning med hjälp av 

observationer och informella samtal med tre olika gymnasielärare som undervisar i 

samhällskunskap. Därefter har resultatens analyserats efter aktörnätverk-teorin, teorin har 

dock sen arbetets början funnits med i hela processen och utgör en del av arbetets design. 

Att gymnasielärare som undervisar i samhällskunskapsämnet digitaliserar sin undervisning 

råder det inga tvivel om. Men hur gör dem egentligen? De olika sätten är många, det finns 

både likheter och skillnader mellan vilka digitala verktyg som används. Vad som påverkar 

vilka digitala verktyg som används av respektive lärare kan i sin tur bero på en mängd olika 

faktorer, bland annat inställning till digitaliseringen och de digitala verktyg som finns (finns 

ju oändligt många), denne kompetens vad gäller området, arbetsområde etcetera. Vidare ger 

dessa faktorer olika effekter som kan se annorlunda ut beroende på om och hur de olika 

digitala verktygen används. Exempel på olika effekter är de för- och nackdelar som studien 

visar på att digitaliseringen innebär för undervisningen i samhällskunskap. 

Studiens resultat visar på att det finns många olika sätt att digitalisera undervisningen i 

samhällskunskap i gymnasieskolan på. Det finns många olika digitala verktyg som lärare i 

ämnet idag använder sig av, bland annat smartphones, olika webbaserade spelprogram i form 

av Kahoot, digitala sökmotorer (exempelvis Google) samt lärplattformar för att nämna några. 

Fördelar som digitaliseringen innebär för undervisningen av ämnet är att den gör information 

mer lättillgänglig än förr – nu kan elever till exempel använda diverse lärplattformar för att 

kommunicera med sin lärare, lämna in uppgifter, få feedback med mera. Samtidigt visar 

studiens resultat på ett antal nackdelar med digitaliseringen. Att lärare och elever med hjälp av 

den kan kommunicera via till exempel lärplattformar, bidrar även till en ökad arbetsbelastning 

för lärarna vilket utgör ett exempel på en nackdel med digitaliseringen av undervisningen i 

ämnet. 
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1. Inledning 
Vad man än vill veta, när man än vill ta reda på något så är det bara ett knapptryck bort. Med 

den utveckling som hela tiden sker är det fysiskt omöjligt att veta allt om allt. Så måste man 

hänga med i den digitala utvecklingen som sker? 

En av gymnasieskolans huvudsakliga uppgifter är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska utveckla diverse olika kunskaper. Eleverna ska med hjälp 

av skolan förberedas för att arbeta och verka i samhället (Skolverket, 2011). Ett perspektiv 

som eleverna genom skolan ska utveckla är digital kompetens, vilket är en nödvändig 

kunskap att ha i dagens moderna samhälle med den ständiga teknikutvecklingen som sker. 

Digital kompetens är enligt Skolverket (2018) i grunden en demokratifråga. De menar på att 

det är i skolan vi lär oss att förstå världen för att kunna förändra den, samt att alla barn och 

elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället 

(Skolverket, 2011). Oavsett om man vill det eller inte, så kommer man inte ifrån 

digitaliseringen. 

Att fostra samhällsdugliga medborgare är ännu ett av skolans uppdrag (Skolverket, 2011). 

Med vad innebär det att vara en samhällsduglig medborgare? Vilka egenskaper som tillskrivs 

en sådan kan ändras över tid – idag är en av de egenskaperna digital kompetens. Eftersom 

samhället som tidigare nämnt alltmer digitaliseras, är det nödvändigt att även skolan gör det. 

Utan digital kompetens lär eleverna efter att de gått ut skolan inte komma särskilt långt alls. 

Vilka är det då som ska digitalisera undervisningen i skolan och på så sätt förmedla denna 

digitala kompetens så att eleverna kan formas till de samhällsdugliga medborgare som 

Skolverket (2011) talar om? Jo, lärarna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att utifrån gymnasielärarens perspektiv undersöka på vilka sätt 

digitaliseringen av samhällskunskapsundervisningen görs i gymnasieskolan samt dess fördelar 

och nackdelar. Detta resulterade i följande frågeställningar: 

- På vilka sätt digitaliserar lärarna undervisningen i samhällskunskapsämnet? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar innebär digitaliseringen för undervisningen i ämnet? 

1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i uppsatsen och den studie som genomförts rör valet av 

skolstadie, målgrupp samt skolämne. Studien kunde gjorts betydligt bredare och därmed 

inkluderat till exempel högstadiet, alla de elever som studeras samhällskunskapsämnet på 

gymnasienivå eller alla de ämnen som eleverna faktiskt studerar i skolan med tanke på att 

digitaliseringen av skolan rör hela skolan, inte endast samhällskunskapsämnet i 

gymnasieskolan. Valet att avgränsa studien till endast gymnasienivå som skolstadie samt till 

endast samhällskunskap som ämne beror främst på att studien annars hade blivit för bred. Att 

valet föll på just samhällskunskap är att forskningen inom digitaliseringen av skolan brister i 

att inrikta sig på enskilda skolämnen. Gällande det skolstadie som studien berör, gjordes 

denna avgränsning helt enkelt av eget intresse. 
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1.4 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel kan man läsa om bakgrunden till digitaliseringen av skolan. Vidare 

handlar kapitel tre om relevanta studier inom området samt varför just denna studie är 

relevanta för området. Kapitel fyra berör den vetenskapliga teori som appliceras på studiens 

resultat, vilket är aktör-nätverksteori. Man kan sedan i kapitel fem läsa om den metod som 

använts för datainsamling vilken är aktionsforskningsbaserade observationer och informella 

samtal, hur urvalet av skolor och lärare samt studiens genomförande skett och så vidare. 

Kapitel sex tar upp studiens resultat som kommit fram genom datainsamlingen. Resultatet har 

delats in i olika kategorier för att göras så tydligt som möjligt. I uppsatsens sista kapitel, det 

vill säga kapitel sju, kan man läsa en diskussion av studiens resultat vilket inkluderar bland 

annat fortsatt forskning inom området. 

 

2. Bakgrund 
Trots att begreppet digitalisering skrevs in i läroplanerna så sent som år 2017, är 

digitaliseringen en process som pågått i ca 30 år. Till en början gick det inte särskilt fort, men 

i samband med internets inträdande i mitten av 1990-talet tog den fart. Digitaliseringens 

påverkan kan idag ses i alla delar av skolan vare sig det handlar om den administrativa delen 

som att till exempel informera elevers föräldrar om olika saker eller hur man planerar och 

genomför undervisning (Hylén, 2010, s. 5). För att kunna förstå vad digitaliseringen av skolan 

innebär, måste man förstå vad begreppet i sig betyder. Enligt en av de utredningar som 

Näringsdepartementet genomfört (SOU 2014:13) har begreppet två betydelser. Å ena sidan 

betyder det informationsdigitalisering, vilket innebär en slags omvandling av information från 

analog form till en digital sådan. Å andra sidan syftar begreppet på en samhällelig 

digitaliseringen, vilket innebär en ökad användning av informationsteknik (IT) på en bredare 

samhällelig front, där den samhälleliga fronten bland annat består av skolan. 

Men hur och varför uppkom idén om att skolan skulle digitaliseras? Redan på 1980-talet 

nämnde Skolöverstyrelsen (SÖ) i sina texter att det fanns samhällsekonomiskt inriktade 

argument för att IT1 skulle införas i skolan. Ofta användes detta argument i kombination med 

förklaringen att elever behövde lära sig hur datorer fungerade för att aktivt kunna delta i och 

påverka ett med datortätt samhälle. Att eleverna skulle kunna ha inflytande över sin 

arbetsmiljö, närmare bestämt hur datorerna användes var ytterligare anledningar till att datorer 

skulle introduceras i skolan (Hylén, 2010, s. 11–12). 

Då landets ekonomi inte längre huvudsakligen byggde på jordbruk eller tung industri, talades 

det om att Sverige var på väg in i det så kallade ”kunskapssamhället”. Nu fanns det istället 

kunskapsintensiva företag som tog plats i landets ekonomiska system och därför ansåg staten 

att skolorna var tvungna att se till att eleverna skulle utveckla kunskaper som gjorde det 

möjligt för dem att aktivt delta i den nya ekonomin och därmed i det nya samhället (Hylén, 

2010, s. 12). Det ekonomiska argumentet vägde tyngst redan när idén om införandet av IT i 

skolan uppkom, men det blev ännu tydligare med de satsningar och uttalanden som EU 

gjorde. År 2000 enades de europeiska stats- och regeringscheferna på ett möte i Lissabon om 

ett antal gemensamma mål som 10 år fram i tiden skulle göra EU till världens mest dynamiska 

                                                           
1 står för informationsteknik, begreppet digitalisering användes inte ännu därför används förkortningen IT 
istället här 
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kunskapsbaserade och konkurrenskraftiga ekonomi. Det första målet vilket handlade om att 

en bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemet i EU skulle utvecklas fanns fem 

mindre delmål där ett av dem var att medlemsländerna skulle se till att alla medborgare skulle 

få tillgång till IT (Hylén, 2010, s. 12–13). 

Att införa IT i skolan lät bra, men hur skulle man gå till väga? Det räckte väl inte med att 

varje skola ”bara skulle ha” en eller flera datorer för att man skulle kunna säga att IT faktiskt 

införts? En mer konkret förklaring till hur IT skulle införas i skolan är att IT skulle fungera 

som ett verktyg för att höja effektiviteten i skolan. Problemet med begreppet effektivt är att 

det kan innebära många olika saker beroende på som ska effektiviseras. Det kan betyda en sak 

ur ett samhälleligt perspektiv till exempel att det på längre sikt kan sänka kostnaderna för 

bland annat skollokaler eller lärartimmar, medan det ur ett individperspektiv kan innebära 

något helt annat, till exempel att man har större chans att nå målen i skolan eller nå en djupare 

förståelse för något. Det var dock inte förrän på 1990-talet som det individbaserade 

argumentet började att användas. Att IT skulle ses som ett verktyg för hur skolan kunde få 

hjälp att nå en högre måluppfyllelse fanns, däremot fanns det inga konkreta exempel på hur 

det skulle gå till (Hylén, 2010, s. 14–15). I september år 2015 gav regeringen Skolverket i 

uppdrag att lämna förslag på olika metoder som skulle stärka och tydliggöra styrdokumenten 

med syftet att stärka elevers digitala kompetens samt deras innovativa förmåga. IT skulle 

alltså fungera som ett slags verktyg för att elever skulle utveckla den digitala kompetens som 

Skolverket år 2017 skrev in i läroplanerna, efter att regeringen samma år godkände förslaget 

(Skolverket, 2019). Men vad innebär då digital kompetens? Begreppet syftar på den 

utsträckning som en individ är bekant med digitala verktyg, vilka bland annat utgörs av 

smartphones, datorer och så vidare. Själva kompetensen utgörs även av individens förmåga att 

hänga med i den digitala utvecklingen och hur den i sin tur påverkar individens liv (SOU 

2015:28). 

Riksdagen skriver i sin rapport om digitaliseringen av skolan och dess påverkan på bland 

annat kvalitet, likvärdighet och resultat (2015/16:RFR18) om att användningen av digitala 

verktyg i undervisningen har gett positiva effekter på elevers resultat, dock att detta bygger på 

ett fåtal undersökningar och att det finns ett fortsatt behov av fler studier inom området, för att 

man med en annan slags säkerhet ska kunna lyfta fram effekterna som kommer av att skolan 

digitaliseras. 

Ytterligare argument för att satsa på IT i skolan var och är fortfarande att alla barn oavsett 

vilken familjebakgrund de kommer ifrån ska få möjligheten att lära sig att använda 

informationstekniken genom att bland annat utnyttja den i sitt lärande. Detta ligger nära 

skollagens krav vilket säger att alla elever sak ges en likvärdig skolgång (Hylén, 2015, s. 13–

14). Att ge alla elever en så kallad grundläggande digital kompetens bidrar då till den 

medborgerliga bildningen som skolan enligt Skolverket (2018) har i uppdrag att genomföra. 

 

3. Relevanta studier 
Det finns en del svensk forskning inom digitaliseringen av skolan. Ett exempel är Unos Uno 

projektet (2014, s. 3) vilket gick ut på att undersöka de utmaningar som 1-till-1-projekt stöter 

på. 1-till-1-projekt avser projekt där varje elev får ett individuellt digitalt verktyg att använda 

sig av i skolan, till exempel en egen dator. Studiens resultat visar på att digitaliseringen av 
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skolan inte handlar om att se till att varje elev har en dator. Den handlar snarare om att ta reda 

på hur man på bästa sätt (i varje skola och inom varje kommun) utnyttjar det som 

digitaliseringen möjliggör för att uppnå det som uppnås skall. Unos Uno projektet (Grönlund, 

Andersson & Wiklund, 2014, s. 3) visar att man måste tänka bortom 1-till-1-satsningar för att 

man verkligen ska kunna förändra skolan med den teknik som finns idag. 

Men Sverige är långt ifrån det enda landet i världen som forskat och digitalisering av skolan 

och dess påverkan på skolan. Ett exempel på en för området relevant internationell studie som 

genomförts handlar om effekterna av att integrera mobil utrustning i undervisningen och 

inlärningen samt hur den påverkar elevers lärandeförmåga, vilken genomfördes år 2015 av de 

taiwanesiska forskarna Sung, Chang och Liu. Studien som genomförts är relevant för området 

digitaliseringen av skolan framförallt på grund av att den tittat på vad för mobil utrustning 

som används i undervisningen men även vilka för- respektive nackdelar användandet medför. 

Har digitaliseringen en sådan stor positiv inverkan på undervisningen och elevers 

lärandeförmåga som man tror? 

I den studie som de genomfört förklarar de begreppet mobil utrustning som bland annat 

laptops och mobiltelefoner. De beskriver dessa exempel på mobil utrustning som ett 

lärandeverktyg med stor potential i både klassrummet men även för utomhuspedagogiken. 

Den studie som de genomfört består av att de kodat och analyserat relevanta vetenskapliga 

tidningsartiklar vilka berör användandet av mobil utrustning i skolan som publicerades mellan 

år 1993–2013. Totalt sett visade studiens resultat på att undervisningen förbättras och att 

elevernas inlärning och lärandeförmåga ökar med en genomsnittlig effekt på 0,523 vid 

användning av mobil utrusning i skolan till skillnad från när ingen sådan används (Sung, 

Chang & Liu, 2015, s. 252). 

Syftet med studien var bland annat att ge en överblick av hur användandet av mobil utrustning 

i skolan ser ut, vilket inkluderar att undersöka vem som använder utrustningen, vilken slags 

mobil utrusning och programvara som används samt hur utrustningen används i 

undervisningen. Att fastställa kvantiteten av den övergripande effektiviteten av att införa 

mobil teknologi i skolan för elevernas lärandeförmåga är ytterligare ett syfte med studien 

(Sung, Chang & Liu, 2015, s. 254). Att Sung, Chang och Lius studie är ett bra exempel på 

relevant forskning för studien som genomförts i denna uppsats beror på att de undersökt hur 

digitaliseringen av undervisningen i skolan går till. 

Ytterligare exempel på internationell forskning som genomförts inom området är den 

australiensiska forskaren Neil Selwyn studie om skolans digitalisering. Han ledde en 

forskningsgrupp vilken genomförde betydande etnografiska studier på gymnasieskolor (high 

schools) med så kallade 1-till-1-satsningar. Med 1-till-1-satsningar menas att eleverna på 

skolan hade tillgång till individuella digitala verktyg, till exempel en dator eller läsplatta per 

elev. Selwyn betonar i sin forskning att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt mot 

digitaliseringen av skolan för att man ska kunna göra den så bra som möjligt. Om man inte 

har ett kritiskt förhållningssätt finns inget rum för utveckling av digitala verktyg i skolan, då 

kan de användas fel och till och med få negativa konsekvenser (Selwyn, 2016, s. 30–31). 

Digitaliseringen av skolan kan med andra ord få både positiva och negativa konsekvenser för 

skolan och elevernas lärande beroende på hur den genomförs. Studien som genomförts i 

denna uppsats har gjort det möjligt att samla in data om på vilka sätt digitaliseringen av 

undervisningen (i detta fall inom samhällskunskapsämnet) sker. När sådana studier genomförs 



5 
 

får man även en chans att se eventuella för- samt nackdelar med användningen av digitala 

verktyg och det är framförallt då man kan lära sig att digitalisera skolan ”på rätt sätt”. 

Selwyn har forskat länge inom området och har utöver ovannämnd studie även genomfört 

annan forskning där han tittat analyserat undersökningsdata som samlats in som en del av en 

större studie som handlar om IKT på universitetet, detta tillsammans med Michael Henderson 

och Rachel Aston. I denna studie tittade forskarna på vilka digitala verktyg som enligt 

studenter underlättar deras studier samt vad som karaktäriserar dessa verktyg (Henderson, 

Selwyn & Aston, 2015, s. 1568). 

Även detta exempel på tidigare forskning är högst relevant för digitaliseringen av skolan. En 

skillnad mellan Selwyn, Hendersons och Astons studie (2015) och studien som genomförs i 

denna uppsats, är att målgruppen där är studenterna, inte lärarna. Att målgrupperna skiljer sig 

åt är en anledning till att just studien i denna uppsats riktar in sig på lärarna. 

Ovan nämnda exempel på relevanta studier inom området syftar alltså till att undersöka till 

viss del samma saker som studien i denna uppsats gör. Så varför göra en helt ny studie om 

man genom att kombinera resultatet av andra olika studier inom området, kan få svar på 

nästan samma frågor? Vad motiverar studien som genomförs i just denna uppsats då? Inget av 

exemplen ovan har gjort samma avgränsningar som denna studie. De är med andra ord för 

breda och där är en brist med aktuell forskning vilken då motiverar studien i denna uppsats. 

Att undersöka digitaliseringen av skolan (genom de ovan nämnda studiernas syften och 

frågeställningar) utifrån ett bredare perspektiv är intressant, men att gå in på digitaliseringen 

av undervisningen i ämne för ämne ger ett mer konkret svar om på vilka sätt lärare (i detta fall 

gymnasielärare) faktiskt digitaliserar undervisningen i ett visst ämne (samhällskunskap). Vad 

som skiljer digitaliseringen åt mellan olika ämnen, vilket i sin tur kan leda till att lärare lär sig 

att använda olika digitala verktyg genom att observera kollegor som undervisar i andra 

ämnen. Kanske finns det digitala verktyg som kan användas i flera ämnen respektive vissa 

digitala verktyg som endast fungerar inom ett annat? 

Genom att titta på de exempel av internationella studier som finns om digitaliseringen av 

skolan får man en bild av hur forskningsläget faktiskt ser ut. Att säga att det finns en hel del 

forskning inom digitaliseringen av skolan stämmer, men det är viktigt att betona att det finns 

många olika delar som ingår i att digitalisera skolan. Ovannämnda internationella studier 

handlar om just det, men de har tittat på olika delar utav själva digitaliseringen. Detta är 

ytterligare exempel på något som motiverar studien som genomförts i denna uppsats. 

Digitaliseringen av skolan är ett enormt område där många olika delar ingår och att studera på 

vilket sätt gymnasielärare digitaliserar sin undervisning i samhällskunskapsämnet täcker en 

liten del av området. Att studera vilka för- respektive nackdelar digitaliseringen innebär för 

undervisningen av samhällskunskapsämnet i gymnasieskolan täcker i sin tur en annan. 

 

4. Teori 
Den vetenskapsteori som appliceras på studien är ANT, vilket står för Aktör-nätverksteori. 

Till skillnad från till exempel hermeneutiken och diskursanalys passar teorin som 

utgångspunkt för de frågeställningar vilka uppsatsen syftar till att besvara. Att hermeneutiken 

inte passar att appliceras på just studien i denna uppsats beror på att fokus där ligger på att 

hitta den rätta tolkningen av till exempel en text (Bryman, 2016, s. 52). Det är viktigt att 
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betona att det finns olika former av diskursanalys, men den förklaring av begreppet som utgör 

grunden för motiveringen till att den inte passar att appliceras på denna studie är den som 

Bryman (2016, s. 640) tar upp: i en diskursanalys ska språket förstås som något som utgör 

eller producerar den sociala verkligheten – inte bara som den används som i de flesta 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderna, det vill säga som endast som ett slags 

verktyg för att förstå verkligheten. Studien som genomförts i denna uppsats syftar ju inte till 

att studera språket som de deltagande lärarna använder sig av i sin undervisning. 

Det vardagliga livet och de olika verksamheter som finns där, till exempel skolan är omöjliga 

utan vissa saker. Livet handlar med andra ord inte enbart om relationer mellan människor utan 

även om relationen mellan människor och dessa saker. Aktör-nätverksteorin handlar om 

samspelet mellan människor och det materiella, men även om konsekvenserna av dessa 

relationer (Ahn, 2015, s. 115). 

ANT passar när en verksamhet ska studeras utifrån ett fokus på sociomaterialitet, till exempel 

när följderna av att ett nytt arbetssätt introducerats i en verksamhet ska undersökas. Teorin 

passar även i frågor som rör vilken typ av kunskap det är som produceras när en viss teknik 

introduceras i en pedagogisk verksamhet (Ahn, 2015, s. 121). I detta fall utgör digitaliseringen 

det nya arbetssättet som introducerats i en verksamhet, där gymnasielärarens 

samhällsundervisning i sin tur utgör den undersökta verksamheten. Denna vetenskapsteori gör 

det möjligt för forskaren som använder sig av den att se vilka aktörer som är i kontakt med 

varandra i det nätverk som studeras, vad aktörerna gör och vilka följder denna kontakt får 

(Ahn, 2015, s. 123). I denna uppsats ligger fokus på att undersöka på vilka sätt 

digitaliseringen kommer i uttryck, det vill säga vad aktörerna gör (hur) men även dess fördelar 

och nackdelar vilka då utgör följderna av kontakten mellan aktörerna. 

En av de hörnstenar som utgör grunden inom aktör-nätverksteorin är det materiellas inverkan, 

alltså dessa saker vilket det vardagliga livet med tillhörande verksamheter skulle vara 

omöjligt utan, ett exempel på detta är den teknik som ständigt utvecklas. Inom ANT talar man 

om icke-mänskliga aktörer vilket kopplat till studien som gjorts i denna uppsats, innebär 

digitaliseringen i sig samt de digitala verktyg som används. Enligt denna teori kan inte 

människans tillvaro förstås utan att man tar hänsyn till det materiella som finns runt omkring. 

Detta innebär till exempel att det sociala förstås som något socio-materiellt. Människor, 

materiella ting och abstrakta företeelser (till exempel skolan) betraktas som aktörer, det vill 

säga ”något som gör något”. Att tänka på det här sättet innebär att icke-mänskliga aktörer som 

till exempel digitaliseringen i sig kan både delta i och utföra diverse olika handlingar. Det 

materiella ska inte enbart ses som något passivt, utan är enligt denna teori högst aktivt i det 

vardagliga livet (Ahn, 2015, s. 118). 

En annan viktig hörnsten inom ANT är att inga aktörer, oavsett om det handlar om mänskliga 

eller icke-mänskliga sådana, agerar ensamma. Handlingar sker med andra ord alltid i 

förbindelse med andra. Dessa handlingar kan ske mänskliga aktörer emellan, icke-mänskliga 

aktörer emellan eller mellan en/flera mänskliga aktörer och icke-mänskliga sådana. Enligt 

ANT finns det heller ingen mening med att försöka skilja aktörer från nätverk, då nätverk inte 

kan existera utan aktörer som ingår i dem. Inte heller kan aktörer existera utan att vara bundna 

till andra aktörer i nätverk av olika relationer. Man talar inom aktör-nätverksteorin om en så 

kallad materiell semiotik vilket innebär att varje aktör får sina egna egenskaper, roller och 

funktioner genom relationer med andra aktörer. Detta kan förklaras som att ett objekt (oavsett 
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dess form) alltid är en slags effekt av de olika samband den ingår i samt att en handling aldrig 

sker isolerad från andra aktörer (Ahn, 2015, s. 119). 

När det gäller datainsamling inom ANT ska forskaren alltid utgå från grundprincipen att följa 

aktörerna. Detta på grund av att forskaren alltid ska fokusera på vad människor faktiskt gör, 

inte vad de påstår att de gör. Att aktionsforskning används som metod under studiens 

datainsamling är på grund av att metoden passar den grundprincip som ANT har. Rönneman 

(2012, s. 21) förklarar aktionsforskning som en metod där forskaren och en aktör som 

befinner sig i det studerade nätverket samarbetar mot en lösning på det problem som i början 

av studien identifierats. I detta fall handlar det om på vilka sätt gymnasielärare digitaliserar 

sin undervisning i samhällskunskapsämnet. Metoden är problembaserad och fokuserar således 

på att genom till exempel observationer samla in relevant data för att forskaren och aktören i 

detta fall ska utveckla en fördjupad förståelse för på vilka olika sätt lärare faktiskt digitaliserar 

sin undervisning i ämnet och därefter kunna förändra verksamheten genom att till exempel 

förbättra de metoder av digitalisering som används eller förändra dem helt och hållet. Genom 

att forskaren med hjälp av aktionsforskning (närmare bestämt de observationerna som denne 

genomför) följer aktören vilken är läraren, stödjs ANT grundprincip om att alltid följa 

aktörerna.  

ANT utmärker sig från andra metodansatser genom att fokus ska ligga på en noggrann 

undersökning av hur det materiella organiseras i det vardagliga livet (till exempel skolan, i 

detta fall gymnasielärarens undervisning i samhällskunskap) och på aktörers görande (Ahn, 

2015, s. 122). I studien som genomförs i uppsatsen avser dessa aktörer gymnasielärarna som 

undervisar i samhällskunskap och eleverna som studerar ämnet (mänskliga aktörer) samt 

digitaliseringen i sig och de digitala verktyg som används (icke-mänskliga aktörer). 

När den insamlade data ska analyseras är det första steget att bekanta sig med det insamlade 

materialet. Detta är inte unikt för ANT, utan innebär det första steget inom de flesta 

kvalitativa analysmetoder som finns. Inom aktör-nätverksteori handlar det sedan om att 

forskaren ska få den insamlade data att ”tala” genom att organisera en slags berättelse om 

själva forskningsobjektet. Dessa berättelser handlar huvudsakligen om vilka aktörer som ingår 

i relationer med varandra i det nätverk som studeras, vad de faktiskt gör samt vad som uppstår 

som en effekt av dessa relationer (Ahn, 2015, s. 123). I denna studie avser det studerade 

nätverket de lektioner i samhällskunskap som observerats, medan aktörerna utgörs av lärarna, 

eleverna samt digitaliseringen i sig (inkluderat de digitala verktyg som används). 

Inom ANT talar man även om den så kallade symmetriregeln vilken grundas på att allt kan 

och ska beskrivas och förklaras inom samma termer. Här ifrågasätts med andra ord den 

allmänt rådande uppdelningen av subjekt och tekniska eller naturliga objekt. Denna 

uppdelning gör att människor beskrivs som de som utgör handlingarna medan objekt beskrivs 

som något som endast används av människor när de ska utföra diverse handlingar. Men då 

man inom ANT inte bara vill förstå vad människan gör med objektet utan även vad själva 

objektet gör med människan och andra objekt fungerar inte denna uppdelning mellan vad som 

räknas som en aktör och inte (Ahn, 2015, s. 123–124). På grund av detta används 

symmetriregeln inom aktörnätverks-teorin. 

De berättelser som skapas när en forskare med hjälp av ANT får den insamlade data att ”tala” 

skiljer sig från vad man kan kalla för de traditionella samhällsvetenskapliga berättelserna på 

grund av att det inte alls är säkert att människan har huvudrollen. När saker i det vardagliga 
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livet helt plötsligt ses som aktörer (icke-mänskliga sådana) kan även dessa inneha huvudrollen 

i berättelserna. De analyser som utgår från ANT söker hela tiden efter relationer mellan 

människor och det materiella, men även efter vardagliga handlingar och olika effekter som 

både skapar och skapas av det så kallade socio-materiella (Ahn, 2015, s. 128). 

 

5. Metod 
I detta kapitel tas urval av metod för datainsamling upp, hur urvalet av skolor och lärare gick 

till samt genomförandet av själva studien. De forskningsetiska ”måsten och bör” som finns 

inför genomförandet av en studie av detta slag samt metodkritik är ytterligare delar man kan 

läsa om i kapitlet.  

5.1 Metodval  
För att samla data inför studien användes metoden aktionsforskning. Aktionsforskning kan 

handla om att samla in både kvantitativa och kvalitativa data, i denna uppsats rör det sig om 

kvalitativa data. Det finns flera olika slags sätt att använda metoden på, men rent allmänt 

brukar den definieras som ett tillvägagångsätt för att samla in data vilket går ut på att 

forskaren och den som/en av de som deltar i studien samarbetar vid prognosen av ett problem, 

men även när en lösning på problemet ska tas fram. I formuleringen av prognosen och vid 

bedömningen av själva problemet ingår insamlingen av den data som behövs (Bryman, 2016, 

s. 469). 

Anledningen till att just denna metod för datainsamling använts i studien är att metoden 

representerar ett angreppssätt som i grund och botten har en praktisk och problemlösande 

inriktning (Rönnerman, 2012, s. 24). Metoden passar de frågeställningar som utformats och 

som vilka studien är menad att undersöka. Aktionsforskning kan förklaras som ett slags 

förhållningssätt vars syfte är att förbättra det som ska studeras, i detta fall observeras. På 

grund av detta är passar metoden för studien i denna uppsats. 

Aktionsforskning gör det möjligt för forskaren att se vad människor ”faktiskt gör” med syftet 

att förbättra det som ”görs”. Genom de observationer som genomförs inom bland annat 

aktionsforskning får forskaren verkligen se vad deltagarna gör (på vilka sätt) inte bara vad de 

säger att de gör eller vad de till exempel skulle göra i artificiella situationer. Att genomföra 

observationer gör det alltså möjligt att se hur de som observeras gör, vad som händer, hur de 

beter sig och så vidare (Rönneman, 2012, s. 30). I detta fall utgörs aktionsforskningen av 

observationer vilket då ger forskaren en chans att konkret se den digitalisering som 

gymnasielärarna faktiskt använder i sin samhällsundervisning (hur lärarna gör, vad som 

händer, hur de beter sig och så vidare). En fördel med denna metod är att de gymnasielärare 

som observeras under aktionsforskningen inte kan överdriva digitaliserandet av sin 

undervisning i ämnet då forskaren är på plats och ser om läraren faktiskt digitaliserar sin 

undervisning samt på vilka sätt. 

När man samlar in data med hjälp av aktionsforskning använder man sig av många olika sätt. 

Man gör detta genom att betrakta, handla, lyssna, läsa, ställa frågor och tänka. Informella 

samtal utgör också en del av aktionsforskningen, vilket till exempel (som i detta fall) kan ske 

mellan forskaren och läraren som undervisar vid de lektioner i samhällskunskap som 

observeras. En kombination av observationer och informella samtal utgör viktiga verktyg som 

bidrar till att öka medvetenheten om vad som faktiskt händer i den verksamhet där studiens 
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målgrupp befinner sig (Rönneman, 2012, s. 30–31). I studien som genomförts i denna uppsats 

skedde de informella samtalen via mejl då de deltagande lärarna inte hade möjlighet att 

besvara ett antal frågor i direkt anslutning till genomförd observation på grund av olika skäl. 

5.1.1 Förslag på andra datainsamlingsmetoder 

Exempel på annan en metod för datainsamling som skulle kunnat ha använts är kvalitativa 

intervjuer, vilka kan se ut på många olika sätt. Om metoden hade använts i denna studie, hade 

de varit ostrukturerade sådana med standardiserade frågor. Att genomföra dessa skulle 

innebära att intervjupersonerna besvarar frågorna utifrån sina egna erfarenheter, det vill säga 

ger öppna svar (David & Sutton, 2011, s. 113). En nackdel med detta är dock att de olika 

intervjupersonerna kan förstå begreppet digitalisering och dess innebörd på olika sätt – vilket i 

denna studies fall inte är något önskvärt. Det skulle kunna leda till att alla intervjupersoner 

menar på att de digitaliserar sin undervisning fastän fallet kanske inte alls är sådant. För att 

lösa detta skulle forskaren kunna läsa upp en definition av begreppet och därefter be 

intervjupersonen att besvara frågorna efter just denna definition. Detta hindrar dock inte 

intervjupersonen från att eventuella överdriva digitaliseringen av sin undervisning. 

Ytterligare en metod som kunde ha använts för datainsamling är enkätundersökningar, vilka 

går till så att intervjupersonen skriftligt besvarar ett antal frågor anonymt. Fördelen med en 

enkätundersökning är att man kan använda sig av både öppna och slutna frågor, så att 

intervjupersonen kan svara mer utförligt på vissa frågor. Ytterligare en fördel med detta val av 

metod är att intervjuaren inte kan påverka intervjupersonens svar genom sättet att till exempel 

betona vissa ord eller ställa frågor på (David & Sutton, 2011, s. 204). 

En nackdel med enkäter som datainsamlingsmetod är däremot oförmågan att kontrollera i 

vilket sammanhang som frågorna blir besvarade. Ofta ställer man upp frågorna på ett visst 

sätt, för att man vill att frågorna ska besvaras i en viss ordning. Då det är svårt att kontrollera 

detta, finns en risk att intervjupersonen till exempel hoppar mellan frågorna och inte alls 

besvarar dem i den avsedda ordningen, vilket kan påverka svaren och enkätens resultat (David 

& Sutton, 2011, s. 205). Ytterligare nackdelar är att intervjupersonerna kan överdriva 

digitaliseringen av deras undervisning, vilket gör att felaktiga data samlas in. Att 

intervjupersonerna inte definierar begreppet digitalisering på samma sätt bidrar också till att 

eventuellt felaktiga data samlas in. 

5.2 Urval av skolor och lärare  
Till en början kontaktades samhällskunskapslärare som arbetade på gymnasieskolor inom den 

kommunala verksamheten via mejl. Att endast kommunala gymnasieskolor kontaktades 

berodde framförallt på att lärarnas kontaktinformation var lätt att nå via respektive skolas 

hemsida. Målgruppen som skulle ingå i studien var given redan när frågeställningarna 

formulerades. Eftersom studien berör just gymnasielärare i samhällskunskapsämnet är det 

alltså de som utgör målgruppen, det vill säga de som ska observeras. Studiens målgrupp 

valdes ut med hjälp av ett så kallat kriteriestyrt urval. Det innebär att man väljer ut de 

individer som uppfyller ett eller flera kriterier (Bryman, 2016, s. 497). Inför denna studie 

utgörs detta av att man som deltagare ska vara en gymnasielärare som undervisar i 

samhällskunskap. Vidare följde ett slags urval av de skolor som kom att delta i studien, man 

skulle dock kunna beskriva studien som att urvalet av skolor helt enkelt berodde på vilka 

gymnasielärare i samhällskunskap som hade tid och möjlighet att delta i studien. 
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Samtliga gymnasielärare som undervisade i samhällskunskapsämnet inom kommunala 

gymnasieskolor kontaktades, vilket skedde via mejl. De lärare som var de enda som hade tid 

och möjlighet att ställa upp var från olika skolor, två från samma kommun samt en från 

grannkommunen. Att en skola i en grannkommun kontaktades berodde framförallt på att en 

redan etablerad kontakt med skolan fanns. Den skolan kontaktades dock efter att det blev 

tydligt att endast två gymnasielärare i ämnet inom den ena kommunen kunde delta i studien. 

Att samla in data från endast fyra lektionstillfällen (två per lärare) hade genererat för lite data 

för studien, därför kontaktades den tredje läraren i ämnet. Alla tre gymnasielärare som deltog 

i studien är män som undervisar i samhällskunskapsämnet, dock i olika åldrar och med olika 

antal år som yrkesverksamma. Därför går det knappat att tala om att ett särskilt urval gjordes 

bland lärarna i samhällskunskapsämnet på skolorna vilka hade möjligheten att delta i studien. 

 

5.3 Genomförande 
Först och främst valdes en lämplig metod för datainsamling ut, vilket för denna uppsats och 

studie blev aktionsforskning genom observation. Redan från början av arbetet applicerades 

även ANT på hela processen då den används som både teori och metodansats. Aktör-

nätverksteori har alltså varit högst relevant i själva designen av det genomförda arbetet. 

Lärare i samhällskunskap på kommunala gymnasieskolor inom Linköpings kommun 

kontaktades via mejl, varav två lärare hade möjlighet att ställa upp. Då studien krävde att 

observationer vid två lektionstillfällen hos en tredje gymnasielärare i samhällskunskap skulle 

genomföras (för att kunna samla in nog med data inför studien) kontaktades även en lärare i 

ämnet på en gymnasieskola i en grannkommun. Även denne hade möjlighet att delta i studien. 

De var endast lärarna som deltog i studien och som då observerades under de lektionstillfällen 

som datainsamlingen skedde, men även de elever som närvarade vid dessa lektioner 

informerades om vad studien syftade till. Eleverna informerades även om att inga uppgifter 

om dem skulle samlas in eftersom det endast var läraren som deltog i studien. Lärarna blev 

informerade om att deras uppgifter inte skulle komma att användas till något annat än som 

data inför produktionsuppsatsen. Både lärarna och de närvarande eleverna blev även 

informerade om att de kunde välja att avsluta deras deltagande i studien närsomhelst, eleverna 

kunde till exempel välja att sätta sig i ett grupprum istället för att sitta kvar i klassrummet om 

de på något sätt blev störda av att lektionerna observerades. 

Då insamlingen av data skedde genom aktionsforskning och då med hjälp av observation, 

utformades en observationsguide (se avsnitt 5.5). Denna utformades innan datainsamlingen 

genomfördes och fungerade som en slags guide för hur varje observation skulle gå till, vad 

som skulle observeras, vad fokus skulle ligga på i observationerna, hur insamlade data skulle 

kategoriseras och så vidare. Den miljö som studerades utgörs av de deltagande 

gymnasielärarnas klassrum. 

Lärare  Kön Ålder Yrkesverksam, 

antal år 

Fiktivt namn Antal 

observerade 

lektionstillfällen  

1 Man 52 år 24 år Ulf 2 

2 Man 58 år 12 år Lars 2 

2 Man 34 år 5 år Björn 2 
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Vidare ställdes en definition av begreppen digitalisering och digitala verktyg upp. Detta 

skedde innan datainsamlingen ägde rum på grund av att alla observationer skulle ske på lika 

villkor samt för att frågeställningen som handlar om på vilka sätt gymnasielärare konkret 

digitaliserar sin undervisning i samhällskunskapsämnet skulle bli möjlig att besvara. Den 

definition som har utgjort grunden för att aktionsforskningen varit möjlig att genomföra på 

lika villkor är tagen från en av Näringsdepartementets utredningar (SOU 2014:13). Viktigt att 

betona är dock att begreppet digitalisering kan betyda olika saker för olika personer, vilket i 

sig inte är fel. Men för att studien skulle kunna utföras med samma förutsättningar och på lika 

villkor ställdes en tydlig definition av begreppet upp för att underlätta arbetet med 

frågeställningarna i studien. 

Viktigt att tänka på när man använder sig av aktionsforskning och tillhörande observationer 

som datainsamlingsmetod (egentligen alla observationer) är att man som observatör, även om 

man väljer att vara icke-deltagande, ändå alltid deltar. Detta är oundvikligt då man (i denna 

studie) sitter med och observerar samt för anteckningar – något man annars inte skulle göra, 

det kallas för att man som forskare är strikt passiv. På detta sätt ”stör” man den ”vanliga” 

miljön i det klassrum och för den lärare som observeras samt eleverna som närvarar vid det/de 

lektionstillfällen som observeras, oavsett om man endast observerar läraren och/eller eleverna 

(Bryman, 2016, s. 530). 

Varje observation genomfördes på samma sätt. Då jag genomfört observationerna 

presenterade jag mig genom att säga vad jag hette, vilken utbildning jag studerar, vad jag 

gjorde där samt varför. De berörda parterna informerades om vad och vem som skulle 

observeras, alltså informerades både läraren och de elever som närvarade vid de 

lektionstillfällen som ingick i observationerna. De gav sitt samtycke till att delta i studien 

genom de aktionsforskningsbaserade observationer som genomfördes. Lärarna informerades 

även om vilka personuppgifter som var relevanta för studien, vilka var ålder, kön samt antalet 

år inom yrket, samt att de när som helst kunde välja att avsluta observationerna och/eller att 

inte längre delta i studien. Under de lektionstillfällena som observerades utbyttes inga ord, på 

grund av att lärarna under varje lektionstillfälle skulle observeras och att detta skulle ske 

genom ett slags icke-deltagande av mig som forskare. Då informella samtal är en del av 

aktionsforskning och tillhörande observationer som datainsamlingsmetod, skedde som 

tidigare nämnt även sådana. Informella samtal sker oftast muntligt i direkt anslutning till att 

en observation genomförts, men då det inte fanns tid att direkt efter de observerade 

lektionstillfällena (på grund av diverse olika anledningar) föra dessa samtal, skedde de via 

mejlkontakt. Alla tre lärare fick till en början ett varsitt mejl med olika frågor som uppkommit 

under och/eller efter varje observerat lektionstillfälle och som på något sätt berörde 

uppsatsens frågeställningar och studiens syfte. Efter att dessa frågor besvarats skickades fler 

mejl till dem om följdfrågor eller nya frågor dykt upp angående det som studien syftade till att 

undersöka. Detta pågick till samtliga frågor blivit besvarade. 

Kortare anteckningar fördes under hela lektionstillfällena för att senare samma dag som 

observationerna genomförts antecknas ner på nytt, dock mer detaljerade denna gång. Detta 

skedde samma dag, vilket är viktigt för att forskaren ska komma ihåg eventuella specifika 

händelser som skett under observationerna, vilken ordning de skett i och så vidare 

(Rönneman, 2015, s. 31). För att alla observationer av samtliga gymnasielärares 

lektionstillfällen skulle gå till på samma sätt, följdes en observationsguide vilken utformats 

innan observationerna ägde rum, se avsnitt 5.5. 
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5.4 Analysprocess 
Under analysprocessen av data och de resultat som nåtts genom den, analyserades resultaten i 

olika steg samt kategoriserades där efter. Detta görs i tre steg. Det första steget i 

analysprocessen handlar om att ta ut de olika aktörer som agerar i det studerade nätverket 

(Ahn, 2015, s. 126). Det innebär att de lärare som deltagit i studien, digitaliseringen i sig 

vilket inkluderar de digitala verktyg som observerats men även de elever som närvarat vid de 

lektionstillfällen som observerats utgör kategorin ”aktörer”. Vidare delas dessa in i 

underkategorierna mänsklig aktör respektive icke-mänsklig aktör. 

 

Mänskliga aktörer Icke-mänskliga aktörer 

Ulf Datorer 

Lars Smartphone 

Björn Powerpointpresentationer 

Eleverna Prezi-presentationer  

 Länkade hemsidor i ovan nämnda 

presentationer: 

www.kronofogden.se 

www.kassakollen.se  

www.ekonomifakta.se 

 Google Classroom (lärplattform) 

 Google drive (molnlagringstjänst) 

 Microsoft Word   

 Kahoot 

 Projektor 

Tabell 1: steg ett i analysprocessen 

Efter att deltagande aktörer delats in i mänskliga respektive icke-mänskliga aktörer, är nästa 

steg i analysprocessen att identifiera vad de olika aktörerna gör samt vilka roller de spelade i 

de processer de deltog i (Ahn, 2015, s. 126), se Bilaga 1 Tabell 2. 

Processens tredje steg går ut på att ta reda på effekten av aktörernas olika handlingar och 

relationerna dem emellan (Ahn, 2015, s. 127). Viktigt att betona här är att inga aktörer agerar 

ensamma, det innebär att handlingar alltid sker i förbindelse med andra (Ahn, 2015, s. 119), 

se Bilaga 1 Tabell 3.   

5.5 Observationsguide 
Inför aktionsforskningen och de observationer vilken datainsamlingen skedde genom 

utformades en slags observationsguide som tog upp var fokus skulle ligga så att data som var 

relevant för studien samlades in. Nedanstående frågorna 1–2 är frågor som ”går in” under 

uppsatsens första frågeställning vilken handlar om på vilka sätt gymnasielärare digitaliserar 

sin undervisning i samhällskunskapsämnet. Den tredje frågan går däremot in under studiens 

andra frågeställning vilken rör för- respektive nackdelar som digitaliseringen innebär för 

ämnet. Uppsatsens andra frågeställning förväntades även besvaras genom de informella 

samtal som fördes efter observationerna via mejlkontakt med de gymnasielärare som deltog i 

studien. 

1. Digitaliserar läraren sin undervisning?  

2. På vilka sätt digitaliserar läraren sin undervisning? 

http://www.kronofogden.se/
http://www.kassakollen.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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a) Använder hen själv aktivt något digitalt verktyg i sin undervisning? Vilket/vilka? 

b) Använder eleverna aktivt något digitalt verktyg under lektionen? Vilket/vilka? 

3. Finns det under det observerade lektionstillfället någon fördel/nackdel med det ev. 

användandet av digitala verktyg? 

Observationsguiden förklarade även hur insamlade data skulle kategoriseras. 

1. Vilka aktörer finns i det studerade nätverket? 

2. Vad gör dessa aktörer? 

3. Vilka är effekterna av aktörernas handlingar och relationerna dem emellan? 

5.6 Etik 
När forskning ska bedrivas och genomföras dyker ett antal forskningsetiska frågor upp. Hur 

ska man som forskare gå till väga för att forskningen man bedriver ska leva upp till de etiska 

”måsten och bör” som finns? 

5.6.1 Forskningsetiska ”måsten” 

När man talar om de forskningsetiska ”måsten” som finns, handlar det om principen om 

informerat samtycke och konfidentialitetskravet. Principen om informerat samtycke innebär 

att forskaren måste få samtycke av de som berörs av forskningen, i detta fall de 

gymnasielärare i samhällskunskap som ska delta i aktionsforskningen. De måste alltså själva 

besluta om de vill medverka eller ej och därefter meddela forskaren. Forskaren måste förutom 

att få samtycke av alla berörda, även informera alla om forskningsuppgiftens syfte (detta 

kallas informationskravet) (David & Sutton, 2011, s. 51–53). 

Konfidentialitetskravet är ytterligare ett forskningsetiskt ”måste”. Det kravet handlar om att 

de uppgifter som samlas in om dem som deltar i studien, ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan 

komma åt dem. Vidare får forskaren inte heller använda de uppgifter som samlats in om 

enskilda personer för andra ändamål än de som rör studien vilken aktionsforskningen fungerar 

som datainsamlingsmetod för. Detta kallas för nyttjandekravet (David & Sutton, 2011, s. 54–

55). 

5.6.2 Forskningsetiska ”bör” 

Som forskare måste man se till att informera alla berörda parter, att få samtycke av dem innan 

man påbörjar forskningen (insamlandet av material till exempel intervjuer och observationer) 

samt att endast använda resultaten för forskningsändamål – ingen annat (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 15). Det är den som leder projektet som ansvarar för att alla som arbetar med det har 

kunskap om de forskningsetiska principerna samt för att insamlingen och lagringen av 

uppgifter sker på ett säkert sätt – alltså forskaren (Vetenskapsrådet, 2002, s. 16). När det 

gäller de forskningsetiska ”bör” som finns handlar det till exempel om att forskaren som utför 

till exempel intervjuerna eller genomför observationerna bör ge undersökningsdeltagarna och 

andra som berörs av forskningen en chans att ta del av exempelvis eventuella etiskt känsliga 

avsnitt, omstridda tolkningar etcetera som finns i undersökningsrapporten innan den 

publiceras. 

När informationen om de parter som deltar i forskningen som bedrivs samlas in, väcks en del 

etiska frågor gällande vad man väljer att fokusera på, vilka metoder man väljer att använda sig 

av samt hur man ska använda sig av de forskningsresultat man kommit fram till (David & 

Sutton, 2017, s. 42). Då metoden för datainsamling i denna studie sker genom 
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aktionsforskningsbaserade observationer och informella samtal är det av yttersta vikt att 

forskaren handlar som det i etikprövningslagen står att denne ska handla. I denna studie är det 

gymnasielärarna som deltar i studien som ska få ta del av all information om som berör 

studien och därmed de observationer och informella samtal som utgör den data som ska 

samlas in, men även de elever som närvarar vid de lektionstillfällen som observeras bör bli 

informerade om vad forskaren gör där. 

Om även elever skulle observerats i denna studie hade läget varit ett annat. Enligt 

etikprövningslagen gäller det att elever som fyllt 15 år och inser vad forskningen skulle 

innebär för hens del, ska informeras om forskningen och samtycka till den för att 

observationerna ska få genomföras (Quennestedt, Harcourt & Sargeant, 2014, s. 81). Om det 

däremot skulle gälla elever som till exempel hoppat över en klass och som vid 

forskningstillfället endast fyllt 14 år, säger etikprövningslagen att elevens vårdnadshavare 

måste informeras. Skulle eleven inse vad forskningen innebär och inte vilja medverka måste 

hens beslut respekteras. Elevens beslut väger då alltid tyngre än vårdnadshavarnas, även om 

vårdnadshavarna hade beslutat att eleven skulle deltagit (Quennestedt, Harcourt & Sargeant, 

2014, s. 81). 

De risker och därmed även forskningsetiska problem som finns här rör samtyckeskravet, 

vilket innebär att man måste få samtycke av alla berörda om deras medverkan. Exempel på 

detta skulle kunna vara att läraren inte alls förstår vad det innebär att delta i studien, till 

exempel att denne inte alls vill vara med som en del av den insamlade data inför denna 

uppsats. Om även gymnasieelever som studerar samhällskunskap skulle ingå i studien skulle 

ett forskningsetiskt problem kunna vara om en av eleverna faktiskt inte alls förstår vad det 

innebär att gå med på forskningen som kanske är skadlig eller exploaterande. Ytterligare 

exempel på ett forskningsetiskt problem som skulle kunna uppstå inför datainsamlingen rör de 

elever som ej fyllt 15 år än vid forskningstillfället. Om vårdnadshavarna till de eleverna 

godkänner elevens medverkan i forskningen, finns risken att man som forskare glömmer bort 

att fråga eleven om hen vill medverka eller ej, trots att man ska göra det (Quennestedt, 

Harcourt & Sargeant, 2014, s. 81). 

5.7 Metodkritik 
Oftast finns det flera olika slags datainsamlingsmetoder som fungerar när data inför en viss 

studie ska inhämtas. Som med alla andra datainsamlingsmetoder, finns det brister i att välja 

just aktionsforskning som metod. En vanlig kritik mot aktionsforskning (vilket är metoden för 

datainsamling i denna studie), är att den av många anses vara på tok för normativ. Med detta 

menas att de kvalitativa resultat man genom forskningen får fram många gånger bygger på 

forskarens ofta arroganta uppfattning om vad som är viktigt. Då en kvalitativ forskare oftast 

startar sin forskning på ett relativt öppet sätt och preciserar sina frågeställningar efter hand så 

kan den som läser forskningsrapporten få en ganska dålig bild eller förklaring av varför man 

valt ett specifikt område över ett annat (Bryman, 2016, s. 484). 

Rönneman (2012, s. 38) tar upp ett exempel på en brist med metoden vilken handlar om 

analysen av den insamlade när data analyseras. Hur hanterar man de nya kunskaper och de 

nya insikterna man skaffat om den egna praktiken? Nya kunskaper och nya insikter inom den 

egna praktiken skulle i detta fall kunna handla om de nya sätten att digitalisera sin 

undervisning i samhällskunskap man upptäcker efter att studien i denna uppsats genomförts. 

Om deltagarna (gymnasielärarna) väljer att ”fortsätta som förut” och därmed trotsa den nya 
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kunskap som utvecklats innebär detta att aktionsforskningen minskar till att endast handla om 

teknisk metod. Om de däremot väljer att förändra den egna praktiken utifrån den analys av 

den insamlade data som gjorts möjliggör man ett fördjupat lärande genomför förändringar av 

praktiken som är grundade i vetenskap och tillförlitlig erfarenhet. 

Aktionsforskning är likt andra metoder för datainsamling vanligare på vissa områden än 

andra. Metoden förekommer oftare inom socialpolitik eller affärs- och managementforskning 

och avfärdas ofta av akademiker för att den inte är tillräckligt strikt och principfast samt för 

att den kan vara partisk i den riktning den tar. I de fall då metoden istället förespråkas, gör den 

detta med motivet att engagera människor vid en prognos av och en lösning på olika slags 

problem. Detta istället för att endast påtvinga diverse olika lösningar på problem som 

fastställts i förväg (Bryman, 2016, s. 469). 

Att genomföra en studie som baseras på aktionsforskning som i detta fall samlar in data med 

hjälp av observationer är på ett sätt problematiskt. Uppfattar forskaren den observerade 

situationen på samma sätt som undersökningspersonerna (Bryman, 2016, s. 477)? Och är det i 

sådant fall nödvändigt att forskaren gör det? Ett exempel i denna studie skulle således kunna 

vara om forskaren uppfattar att gymnasieläraren faktiskt digitaliserar sin undervisning i 

samhällskunskap när hen utför en viss handling, eller missar forskaren detta på grund av att 

hen uppfattar situationen annorlunda? Vad gör detta för studiens resultat? Detta gör vald 

metod för datainsamling problematisk eftersom det i sådant fall skulle påverka studiens 

resultat på ett sätt som inte är önsketänkande. Detta rättas dock till i denna studie på grund av 

att en definition av begreppen digitalisering och digitala verktyg ställ upp redan innan 

studiens observationer genomförs som gör det möjligt för alla berörda parter att förstå vad 

som räknas som digitalisering av undervisningen och digitala verktyg.   

Ett annat problem med vald datainsamlingsmetod och att data samlades in på endast två 

lektioner per lärare som deltog är att läraren just dessa två lektioner kanske inte alls använde 

sig av digitala verktyg. Detta gör inte studiens resultat rättvisa, då läraren annars kanske är 

positivt inställd till digitaliseringen av skolan och arbetar hårt för att varje lektion (utom just 

de två som observerats) ska innehålla någon form av digitalisering. Studiens resultat blir inte 

heller rättvist om läraren i förväg ser till att båda lektionstillfällena blir ”fulla av digitala 

verktyg” bara för att hen ska delta i en studie om digitaliseringen av skolan (förutsatt att 

läraren åtminstone några dagar innan första observationen genomförs, får reda på vad som ska 

observeras). 

Att studien genomfördes med icke-dold observation är ett annat exempel på något som kan 

påverka hur lärarna som deltar i studien väljer att lägga upp undervisningen och vilka digitala 

verktyg som används (om några sådana ens används) under de lektionstillfällen som 

observeras. Dock skriver David och Sutton (2011, s. 204) att dold forskning inte är att föredra 

då det till viss del innebär bedrägeri och att man genom att genomföra dold forskning ofta 

bryter mot de forskningsetiska ”måsten” som finns när man ska bedriva forskning. 

Ytterligare exempel på en möjlig felkälla i studien är de arbetsområden som deltagande lärare 

undervisade i under de lektionstillfällen som observerades. Två lärare arbetade med 

samhällsekonomi som arbetsområde medan den tredje ägnade sig åt privatekonomi. Vissa 

arbetsområden kanske passar bättre eller är lättare enligt de enskilda lärarna att implementera 

digitala verktyg i? Om och hur undervisningen i arbetsområdet digitaliseras och vilka 

eventuella digitala verktyg som då används vid dessa lektioner påverkas i högsta grad av om 
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läraren tycker att undervisningen i arbetsområdet ”kan” digitaliseras eller inte. På detta sätt 

kan arbetsområdet påverka studiens resultat en hel del. 

Den kritik som kan riktas mot urvalet av lärare rör främst faktumet att endast manliga 

gymnasielärare i ämnet deltog i studien. Detta berodde dock på att de tre som deltog var de 

enda som faktiskt hade tid och möjlighet att delta i studien. Men givetvis påverkar urvalet av 

lärare studiens resultat. Hade resultat kanske varit ett annat om endast kvinnliga 

gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap hade möjlighet att delta i studien? Hur 

hade resultatet sett ut om två kvinnliga respektive en manlig lärare kunde deltagit? Spelar det 

någon roll hur länge studiens deltagare varit yrkesverksamma? Hur gamla de är? Absolut, 

men för att veta vilken roll dessa faktorer faktiskt spelar måste samma studie men med 

deltagare av det kvinnliga könet, annan ålder eller annat antal yrkesverksamma år 

genomföras. Därför kan deltagande gymnasielärares kön, ålder och antal år som 

yrkesverksamma räknas som faktor som i allra högsta grad påverkat studiens resultat. 

Ännu ett exempel på kritik som kan riktas mot studien och valet av metod för datainsamling 

rör den typ av observation som använts. Data samlades in med hjälp av så kallade icke-

deltagande observationer, vilken går ut på att forskaren inte deltar i själva undervisningen 

utan endast observerar (Bryman, 2016, s. 341). Viktigt är dock att betona att trots att forskaren 

är inte deltar, deltar man till viss del ändå på grund av att man annars inte varit där. 

Visserligen kanske man inte pratar med någon, men genom att bara vara närvarande ”stör 

man” hur det vanligtvis ser ut i klassrummet. Ett exempel på hur man ”stör” utan att delta i de 

interaktioner som sker i klassrummet kan vara att man tydligt reagerar på något som sägs eller 

görs. Bryman (2016, s. 530) skriver att en strikt passiv forskare kan störa de som observeras 

eller som ingår i det studerade nätverket precis lika mycket som en forskare som är aktiv. 

Även om observation och informella samtal bidrar till att öka medvetenheten om vad som 

faktiskt händer i den verksamhet som studeras, påverkas båda metoderna av forskaren och 

dennes egna uppfattning av dem (Rönneman, 2012, s. 31). Då de informella samtal som ägt 

rum i studien skett via mejl kan forskaren ha läst innehållet i mejlen som deltagande lärare har 

skickat på ett helt annat sätt än vad läraren egentligen menar. Denna nackdel med valet av 

datainsamlingsmetod kan liknas vid en av de fördelar som finns med till exempel 

enkätundersökningar som vald metod vilka David och Sutton (2011, s. 204) tar upp i sin bok 

om samhällsvetenskapliga metoder. Vid en enkätundersökning vill man inte kunna betona 

vissa ord eller frågor för att riskera att påverka vad intervjupersonen svarar, medan man i ett 

mejl kanske visst vill ställa en fråga på ett speciellt sätt eller betona ett visst ord. Detta blir 

dock svårt att göra via mejl då den som får frågorna via mejl (läraren i detta fall) förmodligen 

läser igenom mejlet ”på sitt sätt”, vilket innebär att hen betonar olika ord eller frågor på ett 

helt annat sätt än vad forskaren inte menat att göra. 

5.7.1 Valet att inte filma under observationerna  

En anledning till att observationerna inte spelades in rör framförallt de forskningsetiska 

”måsten” som dyker upp när forskning ska bedrivas. Det finns olika lagar och krav som säger 

hur forskaren ska gå till väga när forskning ska äga rum, speciellt när barn och/eller ungdomar 

på något sätt involveras. Även om det inte är eleverna som observeras i denna studie skulle de 

fortfarande spelats in då den deltagande läraren och dennes lektion ingår i studien. Detta 

skulle innebära en hel del extra arbete för forskaren då etiksprövningslagen säger att om 

datainsamlingen som berör elever som ännu inte fyllt 15 år än ska genomföras, måste 
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elevernas vårdnadshavare kontaktas för att informeras och samtycka till att eleverna deltar. 

Om eleven inte fyllt 15 år, förstår vad studien går ut på men ändå inte vill delta väger hens 

beslut tyngre än vårdnadshavarnas (Quennestedt, Harcourt & Sargeant, 2014, s. 81). Innan 

observationerna skulle kunna genomföras skulle vårdnasahavarna till varje elev som ännu inte 

fyllt 15 år kontaktas och informeras om studien. Vidare skulle forskaren behöva vänta på svar 

från berörda vårdnadshavare vilket antingen skulle kunna dra ut på tiden eller så skulle inte 

tillräckligt många elever vilja närvara vilket i sin tur skulle göra att det lektionstillfälle som 

skulle observeras inte längre kan äga rum. 

Det kan även vara förbjudet att fotografera eller filma i det nätverk som ska studeras (skolan i 

detta fall) vilket är ännu en anledning till att observationerna inte spelades in. 

5.7.2 Hur påverkas studiens reliabilitet och validitet av vald metod? 

Även om forskaren under datainsamlingen genomfört icke-deltagande observationer deltar 

denne ändå genom helt enkelt närvara vid en situation där hen annars inte brukar befinna sig i 

(Bryman, 2016, s. 469). Innebär detta att läraren som deltar i studien samt de elever som 

närvarar vid de observerade lektionstillfällena förändrar sitt beteende för att de är medvetna 

om att de observeras? Ja, det är mycket möjligt. Detta kallas för reaktiv effekt och kan 

påverka studiens reliabilitet. Om de som blir observerade förändrar sitt beteende för att de vet 

att de blir observerade måste beteendet uppfattas som atypiskt (Bryman, 2016, s. 349). Men 

hur vet man att de ändrat sitt beteende just på grund av detta? Man ska dock även vara 

medveten om att människors medvetenhet om att en observatör närvarar faktiskt minskar som 

en effekt av andra faktorer runt omkring. Till exempel har både läraren och eleverna många 

saker att göra i klassrummet under lektionstillfället vilket då istället gör att effekten av 

observatörens närvaro minskar. 

När det gäller studiens validitet och hur denna påverkas av vald datainsamlingsmetod spelar 

till exempel den observationsguide (se avsnitt 5.5) som används roll. Har observationsguiden 

använts på samma sätt vid varje observationstillfälle? Hjälper observationsguiden till att 

studera det som den avser att studera? Syftet med att använda en observationsguide är att se 

till så att forskaren under alla observationer som genomförs fokuserar på samma saker. Om 

fokus ligger på olika saker vid varje observerat lektionstillfälle kan inte den data som samlats 

in under de olika tillfällena jämföras mot varandra. Då blir validiteten låg för studien. 

 

6. Resultat 
Nedan följer de resultat som nåtts genom studien och dess datainsamling. 

6.1 Olika sätt att digitalisera sin undervisning på 
Studien resulterade bland annat i att både likheter och skillnader gällande på vilka sätt 

gymnasielärare i samhällskunskap digitaliserar sin undervisning upptäcktes. Oavsett om den 

undervisande läraren själv använder digitala verktyg aktivt i sin undervisning eller inte, 

använder sig eleverna av digitala verktyg – vilket faktiskt är ett sätt som läraren digitaliserar 

sin undervisning på. De olika sätt som gymnasielärare som undervisar i 

samhällskunskapsämnet digitaliserar sin undervisning på är många. De exempel på detta som 

samlats in med hjälp av observationer (som i detta fall är en del av datainsamlingsmetoden 
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aktionsforskning) sträcker sig från enklare digitala presentationer till olika slags digitala 

frågesporter och olika lärplattformer som både lärarna och eleverna använder sig av. 

6.1.1 Digitaliserad undervisning utan digitala verktyg? 

De frågor som utgjorde observationsguiden (se avsnitt 5.5) gjorde det lätt att upptäcka de 

olika sätt som gymnasielärare i samhällskunskapsämnet faktiskt digitaliserar sin undervisning 

på. Ulf använde till exempel inte något digitalt verktyg själv aktivt under de två 

lektionstillfällen som observerats, däremot uppmanade han eleverna ständigt att föra 

anteckningar, dels genom att säga det till dem, dels genom sitt kroppsspråk där han varje gång 

han nämnde ordet anteckna rörde sina fingrar i luften som att han skrev på ett tangentbord. 

Han använda sig endast av Whiteboard-tavlan längst fram i klassrummet. Ulf uppmanade 

eleverna vid båda lektionstillfällena att gå in på sina datorer och använda dem (olika slags 

aktörer) för att söka svar på diverse olika frågor inom arbetsområdet samhällsekonomi. Att 

använda sig av datorer och olika sökmotorer, är exempel på olika sätt och olika slags digitala 

verktyg man kan använda sig av i sin undervisning. Vidare fick eleverna instruktioner om att 

använda sig av aktörer (i detta fall Google Classroom) där information om ett tidigare redan 

avklarat arbetsområde kunde hämtas. Då båda lektionstillfällena som observerades bestod av 

att eleverna i grupp skulle diskutera en antal frågor som sedan skulle redovisas framme vid 

tavlan, använde några av grupperna molnlagringstjänsten Google Drive för att skriva i 

gemensamma dokument alternativt dela olika dokument där de antecknat ned svaren på varje 

fråga med varandra, medan andra förde anteckningar i programmet Microsoft Word. Ulf är ett 

tydligt exempel på att även om läraren själv inte använder digitala verktyg i till exempel sina 

genomgångar innebär det inte att hen inte digitaliserar sin undervisning. Även om det är 

eleverna som står för användandet av olika digitala verktyg är det förmodligen läraren som 

bestämt att eleverna ska använda sig av diverse olika verktyg – vilket i sig är ett sätt för 

läraren att digitalisera sin undervisning på. 

6.1.2 Webbaserade program  

Vid de lektionstillfällen som observerades där gymnasieläraren Lars undervisade i 

samhällskunskap, skiljde sig valen av digitala verktyg till viss del åt från de som Ulf använde 

sig av. Lars använde sig framförallt av prezi-presentationer under genomgångarna under både 

lektionstillfällena. Prezi är ett webbaserat informationsprogram och ett digitalt verktyg för att 

förmedla information. Dessa presentationer hade redan innan lektionstillfällena lagts upp på 

den lärplattform (Google Classroom) som skolan använder, för att eleverna skulle kunna 

komma åt presentationerna både i skolan och hemifrån om så behövdes. Lärplattformen är ett 

digitalt verktyg vilket möjliggör digitaliseringen av undervisningen på så sätt att elever och 

lärare kan ladda upp olika uppgifter, inlämnade arbetet etcetera samt ge varandra feedback, 

ställa frågor med mera. Andra sätt som Lars digitaliserade sin undervisning på var genom att 

låta eleverna använda sig av sina datorer eller smartphones (för de elever som inte hade laddat 

sin dator, glömt laddaren till datorn eller glömt datorn hemma) för att söka svar med hjälp av 

olika sökmotorer på frågor som de arbetade med vid de lektionstillfällen som observerades. 

Kahoot är ytterligare ett exempel på ett digitalt verktyg vilket endast Lars använde sig av 

under studien. Kahoot är ett spel-baserat program som finns på internet där läraren (i detta 

fall) kan utforma olika frågesporter som eleverna sedan ska genomföra. Lars utformade ”en 

kahoot” om olika politiska ideologier som eleverna skulle genomföra. Han började med att 

koppla in en projektor vilken speglade det frågesporten som han startat på sin dator. Eleverna 

fick på in på prezi-presentationen och trycka på en länk vilken förde dem till ”kahooten”. Där 
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fick de skriva in en pinkod för att komma åt ”kahooten”, välja ett smeknamn och sedan börja 

spela. Projektorn är ytterligare ett digitalt verktyg som Lars använde. 

Vid det andra lektionstillfället där Lars undervisning observerades, använde han sig också av 

en prezi-presentation. Därefter skiljde sig lektionstillfället från det första. Eleverna delades in 

i grupper där de skulle välja en politisk ideologi att skriva ett arbete om och ladda upp det på 

lärplattformen samt redovisa i slutet av arbetsområdet. Eleverna uppmanades att använda sig 

av Google Drive (vilket Lars sedan förklarade att de gör i de flesta ämnen) där de kunde 

öppna gemensamma dokument att skriva i för att underlätta arbetets gång. För att ta reda på 

information om respektive politisk ideologi använda sig eleverna av olika sökmotorer och 

hemsidor. 

Den tredje gymnasieläraren som deltog i studien kallas för det fiktiva namnet Björn. Han 

använde sig till skillnad från de andra lärarna som deltog i studien framförallt av 

powerpointpresentationer där han på vissa ”sidor” av presentationerna länkade till relevanta 

hemsidor som eleverna kunde klicka på. Powerpointpresentationerna visade Björn för hela 

klassen på tavlan längst fram i klassrummet med hjälp av en projektor. När datainsamlingen 

skedde arbetade den klassen som Björn då undervisade i samhällskunskap med arbetsområdet 

privatekonomi. I de powerpointpresentationerna som Björn använde sig av under båda de 

observerade lektionstillfällena hade han lagt in länkar till hemsidor som skulle hjälpa eleverna 

med frågorna de skulle besvara. De skulle bland annat lära sig vad en budget är, hur man gör 

en budget, vad man ska tänka på när man gör en budget och så vidare. De länkar som eleverna 

kunde hitta i Björns powerpointpresentationer (som redan innan lektionstillfällena hade 

laddats upp på lärplattformen Google Classroom) var: 

www.kronofogden.se 

www.kassakollen.se  

www.ekonomifakta.se 

Under detta arbetsområde skulle eleverna arbeta enskilt med att utforma en budget. De skulle 

efter avslutat arbetsområde ladda upp sina budgetar på Google Classroom. När Björn sedan 

gått igenom och betygsatt inlämningsuppgiften skulle han via aktören (lärplattformen) ge 

varje enskild elev återkoppling på det inlämnade arbetet men även muntligt vid första 

lektionen efter avslutat arbetsområde. Vissa elever använde sig av Google Drive när de skrev 

sina budgetar, andra använde sig av Microsoft Word. Vid de två lektionstillfällena som 

observerades behövde eleverna själva inte leta efter någon speciell information om budgetar 

då Björn i sina powerpointpresentationer länkade till relevanta hemsidor. Även om det på 

grund av detta inte var nödvändigt för eleverna att till exempel söka information om hur man 

gör en budget och så vidare, fanns det ingenting som visade på att ingen av eleverna använde 

sig av olika sökmotorer på internet för att själva leta fram relevant information för uppgiften.   

6.1.3 Likheter och skillnader 

Att de gymnasielärare som deltog i studien digitaliserade sin undervisning rår det inga tvivel 

om. Men själva digitaliseringen i sig skiljde sig till en viss del åt, även om det också fanns en 

del likheter. De främsta likheterna var den lärplattform som användes (Google Classrom 

användes av samtliga skolor där lärarna arbetar) för att lärarna, men även deras elever skulle 

kunna lägga upp olika uppgifter, inlämningsarbetet, feedback eller ställa diverse olika frågor. 

Att eleverna till stor del använde sig av molnlagringstjänsten Google Drive och programmet 

Microsoft Word är andra exempel på digitala verktyg som de tre deltagande lärarna använder 

http://www.kronofogden.se/
http://www.kassakollen.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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sig av för att digitalisera sin undervisning. Även om det i till exempel Ulf fall var eleverna 

som aktivt använde sig av ovannämnda digitala verktyg under de lektionstillfällen som 

observerades, innebär detta inte att Ulf inte digitaliserar sin undervisning. Det är ju trots allt 

han som agerar på eleverna genom att till exempel bestämma hur dem ska gå tillväga när de 

söker information, lämnar in sina arbeten och så vidare. 

Några skillnader mellan de digitala verktyg som användes var de val av olika presentationer 

som Lars och Björn använde sig av, men också att Lars vid ett tillfälle utformade en ”kahoot” 

om politiska ideologier som eleverna skulle genomföra samt att Björn i sina presentationer 

länkade till relevanta hemsidor som eleverna kunde arbeta med sina uppgifter i 

privatekonomi. 

6.2 Fördelar med digitaliseringen av ämnet 
Då samtliga lärare på olika sätt digitaliserar sin undervisning i samhällskunskapsämnet tar 

man för givet att fördelar med digitaliseringen av ämnet finns. Men hur är det då med 

eventuella nackdelar? Finns det inga alls eller överglänser fördelarna nackdelarna så pass att 

de bortses från? En märkbar fördel, vilket både märktes under observationerna när 

lärplattformen kom på tal men även i de informella samtal som skedde efter observationerna 

var att alla elever genom läroplattformen kunde komma åt viktig information eller diverse 

olika presentationer direkt. Lärplattformen är med andra ord en aktör som möjliggör något för 

eleverna, som agerar på eleverna. Ingen av eleverna frågade var de kunde hitta en viss 

information, däremot kunde lärarna ibland nämna att aktuella presentationer eller relevant 

information fanns att hitta på lärplattformen. Ingen behövde lämna salen för att leta efter 

diverse olika papper i sitt skåp eller dylikt. Att allt finns uppladdat på lärplattformen gör att 

ingen av eleverna ens kan skylla på att de till exempel glömt pappret eller kursboken i skåpet. 

På samma sätt som lärplattformen är en aktör som möjliggör något för eleverna är sladden och 

laddaren till datorn också aktörer som gör det möjligt för eleverna att nå olika information, 

alltså agerar sladden och laddaren på eleverna, då de lever upp till kriteriet att de är ”något 

som gör något” (Ahn, 2015, s. 118).  

En annan fördel som digitaliseringen gör möjlig förklarade framförallt Lars, är att samtliga 

elever lär sig att använda digitala verktyg vilket utgör grunden för att de ska kunna skaffa sig 

den digitala kompetens som Skolverket (2018) menar på är nödvändig för att man ska kunna 

bli en demokratisk samhällsmedborgare. 

Samtliga lärare var även överens om att digitaliseringen underlättar för dem på grund av att 

”allt” finns samlat på ett enda ställe och att de med hjälp av digitaliseringen slipper springa 

fram och tillbaka för att skriva ut papper eller kopiera upp häften som ändå glöms bort eller 

kastat rakt ner i soptunnan. Att elever som missat en eller flera lektioner kan nå information 

och uppgifter hemifrån är en annan fördel med digitaliseringen och framförallt med en 

lärplattform som då gör detta möjligt, vilket utgör ett digitalt verktyg. 

6.3 Nackdelar med digitaliseringen av ämnet 
När det gäller nackdelar med digitaliseringen så blir de inte bortglömda, men samtliga lärare 

är överens om att fördelarna är större. En nackdel som två av lärarna tar upp i de informella 

samtal som genomförts via mejl är framförallt att eleverna är vana vid att ”allt går så snabbt”. 

All information är ett knapptryck bort och man förväntas få svar på sina frågor på en gång på 

grund av detta. Detta leder till ännu en nackdel, vilken rör förmågan att vara källkritisk. Med 

tanke på att elever idag lättare än innan digitaliseringen genomfördes, kan nå vilken 
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information som helst med sin dator eller smartphone har förmågan att kunna vara källkritisk 

blivit ännu viktigare. Nackdelen ligger då i att man i skolan kanske inte fokuserar lika mycket 

på lära ut källkritik som man borde, framförallt med tanke på den ständiga digitala 

utvecklingen som sker. Lars betonar att det framförallt i samhällskunskapen är viktigt att lära 

ut hur man är källkritisk med tanke på alla de forum och falska nyhetssidor som finns på 

internet. Han förklarar även att han själv varit med om elever som i sina arbeten använt sig av 

information från falska nyhetssidor eller olika forum, för att de inte förstått vad det innebär att 

vara källkritisk och förstår inte heller då faran med att använda sig av sådana källor som gör 

att eleven själv sprider falsk information om vad det nu må handla om.  

Samma lärare fortsätter dock med att förklara att nackdelarna kan ”rättas till” genom att man 

helt enkelt lägger större fokus vid att lära ut källkritik. Vidare menar en av lärarna på att 

nackdelen som rör att elever idag är ”vana att allt går så snabbt” egentligen inte går att göra 

någonting åt. Antingen lär de sig att det kan ta tid att få fram relevant information med både 

hög validitet och reliabilitet, eller så gör de inte det. Han förklarar även att han tror att det i 

framtiden förmodligen ändå kommer att utvecklas olika slags källkritiska program som ”gör 

källkritiken åt en ”. Detta gör att nackdelen som rör förmågan att kunna vara källkritisk 

försvinner i framtiden kommer att försvinna helt då individen själv inte längre behöver vara 

källkritisk. 

Att kunna nå all information när man vill vilket lärplattformen möjliggör, har både sina 

fördelar och nackdelar förklarar Lars. Nackdelarna av detta blir att eleverna nu kan skjuta upp 

att skriva och/eller lämna in sina inlämningsuppgifter på grund av att detta kan göras med 

endast ett klick i lärplattformen. Resultatet av inlämningsuppgiften kan påverkas negativt för 

att arbetet skjuts upp i sista sekund. Vidare kan eleverna bli stressade över att de skjutit upp 

sina arbeten i sista sekund, vilket också är negativ konsekvens av att allt idag är så 

lättillgängligt jämfört med när man ”förr” lämnade in sina arbeten i pappersform. 

Björn ger exempel på ytterligare en nackdel med digitaliseringen. Han menar på att ett vanligt 

digitalt verktyg som används av elever i skolan (dels för att de har datorer, dels på grund av 

att lärarna vill det) är program som de kan anteckna och skriva arbeten i, till exempel 

Microsoft Word och att detta får negativa konsekvenser. Björn förklarar att han vid några 

tillfällen bett eleverna ta med sig penna och papper till lektionerna för att de i grupp eller 

enskilt ska genomföra en uppgift som kräver att de skriver ned stödord eller kortare 

anteckningar som ska lämnas in i slutet av lektionen. När han sedan samlat in dessa papper 

visar det sig att en del elever skriver väldigt illa eller har en handstil som inte går att läsa. I 

många fall kan de inte ens stava ordentligt, vilket Björn då förklarar är 

rättstavningsprogrammens fel och därmed en negativ effekt av denne aktörs agerande på 

eleverna. Att kunna stava utan hjälp av sådana program samt att kunna skriva tydligt så att 

både en själv och andra kan läsa det som skrivits är viktigt, förklarar Björn. När man till 

exempel pluggar inför ett prov är det viktigt att använda olika metoder, då minns man det man 

pluggar på mycket bättre. Han betonar vikten av att skriva ned saker för hand för och förklarar 

då att man minns information bättre om man förutom att läsa och diskutera även ”skriver in 

informationen” i minnet med handen. 
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7. Diskussion 
Att skolan ska digitaliseras varit på tapeten men skrevs inte in i läroplanerna förrän år 2017. 

Vilka är det då som konkret ska se till att undervisningen digitaliseras? Lärarna förstås. 

Att i alla fall tre gymnasielärare digitaliserar sin undervisning i samhällskunskapsämnet kan 

studien i denna uppsats bevisa, men med tanke på den tekniska utvecklingen som ständigt 

sker är det förmodligen många flera lärare från förskolan till högskolan som digitaliserar sin 

undervisning. Skolverket (2018) skriver att digital kompetens är en nödvändighet i dagens 

moderna samhälle och att den kompetensen i grund och botten är en demokratifråga. Så att 

det anses vara viktigt att digitalisera skolan (vilket då inkluderar samhällskunskapen i 

gymnasieskolan) är svårt att missa, men blir skolan verkligen bättre med digital teknik? 

Påverkas dess innehåll och kvalitét till det bättre i sådan utsträckning att det är värt att till 

exempel genomföra 1-till-1-satsningar? Studier visar på att 1-till-1-satsningar ökar 

arbetsbelastningen för lärare (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014, s. 18). Om lärarnas 

arbetsbelastning ökar, borde ju skolans innehåll och kvalitét i det stora hela påverkas negativt 

av att digitaliseras trots de många fördelar som till exempel studien i denna uppsats belyser? 

Att digitalisera sin undervisning i samhällskunskapsämnet kan ske på många olika sätt. 

Berodde skillnaderna mellan de olika lärarnas sätt att digitalisera sin undervisning i ämnet på 

faktorer som ålder och antalet år som yrkesverksam? Det är mycket möjligt. Två av lärarna 

som deltog i studien (Ulf och Lars) är jämngamla, men deras sätt att digitalisera sin 

undervisning på skiljde sig åt mer än mellan till exempel Lars och Björn som det skiljde över 

20 år mellan (åldersmässigt) men ”endast” 7 år i antalet yrkesverksamma år. Går det att dra 

slutsatsen att lärare som inte arbetat så länge ännu är mer positivt inställda till digitaliseringen 

av ämnet (skolan) än veteranerna inom professionen? Kanske, kanske inte - det går bara att 

spekulera i frågan. Något man däremot kan förklara skillnaderna mellan vilka sätt de olika 

lärarna väljer att digitalisera sin undervisning på, är genom att titta på studiens resultat genom 

aktörnätverks-teorins glasögon. 

7.1 Vilka är aktörerna i det studerade nätverket? 
De aktörer som identifieras i resultatet är lärarna som deltar i studien, eleverna som närvara 

vid de lektionstillfällen som observeras, digitaliseringen i sig samt de digitala verktyg som 

finns. De två förstnämnda aktörerna kategoriseras enligt ANT som mänskliga sådana, medan 

de sistnämnde hamnar i kategorin icke-mänskliga sådana. Anledningen till att dessa fyra 

aktörer kategoriserats som just aktörer är att de lever upp till beskrivningen av en sådan, det 

vill säga att de utgör ”någon/något som gör något” (Ahn, 2015, s. 118). Dessa fyra ingår i det 

nätverk som studeras, vilket utgörs av de deltagande gymnasielärarnas undervisning i 

samhällskunskap. Exempel på icke-mänskliga aktörer som deltar i studien som utgör digitala 

verktyg sträcker sig från de datorer som eleverna använder i undervisningen till bland annat 

olika slags webbaserade program (till exempel rättstavningsprogram) och de lärplattformar 

som skolorna där lärarna arbetar använder sig av etcetera. 

7.2 Vad gör de? 
Med hjälp av aktörnätverks-teorin blir det möjligt för forskaren att reflektera över vad dessa 

olika aktörer faktiskt gör i undervisningen i samhällskunskap och vilken roll de spelar i de 

processer som de deltar i (Ahn, 2015, s. 126). Detta utgör det andra steget i processen att 

analysera resultatet man genom studien fått fram. Det innebär att man till exempel undersöker 

vad den deltagande läraren gör och vilken roll läraren har i den situation som denne deltar i, 
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det vill säga själva undervisningen. Här kan det dock uppstå problem vid insamlingen av data. 

Tänk om forskaren uppfattar att läraren gör något helt annat än vad denne själv anser att hen 

gör? Att de resultat som samlas in under studiens gång påverkas av en mängd olika faktorer är 

nästintill oundvikligt. Eftersom data samlats in under observationer där forskaren varit icke-

deltagande (snarare passivt deltagande) och då inte lagt sig i undervisningen genom att till 

exempel ställa frågor till läraren som observerats under datainsamlingens gång samt det 

faktum att forskaren kan ha tolkat lärarens handlingar efter sina egna erfarenheter, påverkas 

studien. Den insamlade data hade kanske sett annorlunda ut om forskaren faktiskt varit 

deltagande under observationerna? Metoden som väljs inför insamlingen av data påverkar den 

data som samlas in samt studiens resultat i sig, vilket är en faktor man alltid måste ha i åtanke 

när forskning bedrivs. Att samla in data utan att en studie på något sätt påverkas av yttre 

faktorer innebär att forskaren skulle behöva tänka bort sina egna erfarenheter av det som 

observeras samt ”stänga av” sin tolkningsförmåga, vilket är väldigt svårt om inte omöjligt. 

7.3 Vad blir effekten? 
Att ta ut och kategorisera effekter av de olika slags aktörernas relationer till varandra och de 

processer de deltar i det nätverk som studeras utgör det tredje steget i att analysera studiens 

resultat utifrån aktörnätverk-teorin. Ahn (2015, s. 117–118) skriver att materiella ting också är 

delar av det sociala livet och att de inte ska betraktas som endast instrument. Redan där kan 

man tydligt se att de olika lärarnas val av digitala verktyg i undervisningen beror på om de ser 

dessa verktyg som endast instrument eller icke-mänskliga aktörer vilken man som mänsklig 

aktör kan ha olika relation till. Om man som lärare ser digitaliseringen och de digitala verktyg 

som finns som en slags möjlighet till att underlätta för elevers lärande eller som rent av 

möjliggör elevers lärande lär man sig att som lärare arbeta med digitala verktyg på ett helt 

annat sätt om man ser verktygen som ”endast” något man ”måste” ha med i undervisningen. 

Beroende på hur man ser på de digitala verktygen blir effekterna av relationen mellan läraren 

och eleverna (de mänskliga aktörerna) och de digitaliseringen inkluderat de digitala verktygen 

(icke-mänskliga aktörer) olika.  

Det innebär att de fördelar och nackdelar som finns med digitaliseringen av undervisningen i 

samhällskunskap alltså är exempel på effekter som uppstår av relationerna mellan de 

mänskliga aktörerna (lärarna och eleverna) och de icke-mänskliga aktörerna vilket då innebär 

digitaliseringen i sig inkluderat de olika digitala verktyg som används för att digitalisera 

undervisningen i ämnet. Exempel på olika fördelar som digitaliseringen innebär för 

undervisningen i samhällskunskap (egentligen för skolan i det stora hela) var enligt de lärare 

som deltog i studien framförallt det faktum att både lärarna själva och eleverna snabbt kan 

komma åt olika uppgifter, arbeten eller annan för kurserna i ämnet relevanta information via 

den lärplattform som skolorna använder. I denna studie visade det sig att samtliga skolor som 

lärarna arbetar på använder sig av Google Classroom. Att lärplattformen tyvärr även 

möjliggör att eleverna kan skjuta upp att lämna in arbeten i sista sekund, vilket kan påverka 

resultatet negativt, är ett exempel på en nackdel som utgör en annan effekt. Detta är ett tydligt 

exempel på vad just denna icke-mänskliga aktören (den digitala tekniken) gör, det vill säga 

hur den agerar på både eleverna och lärarna. 

7.4 Arbetsområdets påverkan på valet av digitala verktyg 
Ännu en sak som kan påverka studiens resultat gällande på vilka sätt gymnasielärare inom 

samhällskunskapsämnet digitaliserar sin undervisning är det arbetsområde som lärarna vid de 

observerade lektionstillfällena arbetar med i respektive kurs. Vissa arbetsområden lämpar sig 
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kanske bättre än andra när det kommer till att faktiskt digitalisera sin undervisning. Kanske 

finns det fler utvecklade program att använda sig när man för tillfället håller en kurs i 

privatekonomi jämfört med om man arbetar med politiska ideologier? Detta beror även på 

vilken syn läraren i fråga har på digitala verktyg och vilken kompetens denne har i området – 

både arbetsområdet och området digitala verktyg. En lärare som håller i ett arbetsområde som 

denne känner sig helt säker på vågar förmodligen testa sig fram i valet av digitala verktyg 

eller så är hen kanske redan helt säker på vilka undervisningsmetoder som lämpar sig bäst för 

aktuellt arbetsområde. Har man ingen kompetens alls eller känner sig osäker i vilka digitala 

verktyg som finns (det finns ju oändligt många), hur de fungerar samt vilka som lämpar sig 

bäst för olika arbetsområden vågar man förmodligen inte använda sig av något digitala 

verktyg. Utan erfarenhet och kompetens är det svårt att veta hur man ska använda sig av 

digitala verktyg i sin undervisning. 

Oavsett om digitala verktyg passar området eller inte, påverkar detta den data som samlas in 

under de observerade lektionstillfällena som genomförs under det aktuella arbetsområdet. 

Aktörnätverks-teorin vilken används i både uppsatsens design och analys och som applicerats 

på resultaten av denna studie lämpar sig bra för de frågeställningar och den 

datainsamlingsmetod som använts. Främst på grund av att dess analysprocess sker i tre steg 

där man sammanfattningsvis ska hitta vilka aktörer (mänskliga respektive icke-mänskliga) 

som finns i det nätverk som studeras (steg 1), tar reda på vad aktörerna gör och vilken roll de 

har i de processer de deltar i (steg 2) samt tar reda på vilka effekter de olika aktörernas 

handlingar och relationer emellan har (steg 3). Beroende på vilken relation den mänskliga 

aktören läraren har till den icke-mänskliga aktören ”Kassakollen”2 (detta är endast ett 

exempel på ett digitalt verktyg) handlar läraren på olika sätt vilket i sin tur får olika effekt. 

Har läraren en ”bra” relation till verktyget ”Kassakollen” så kan denne använda sig av det på 

rätt sätt i sin undervisning, om inte så vet läraren inte hur verktyget ska användas vilket 

resulterar i att eleverna inte alls förstår vad verktyget kan användas till etcetera. 

7.5 Fördelar vs nackdelar? 
De fördelar som digitaliseringen innebär för undervisningen i samhällskunskap kan man även 

se som exempel på fördelar för skolan i det stora hela. Samtliga lärare som deltog i studien 

menar på att fördelarna är fler än nackdelar. Men när man listar upp fördelar respektive 

nackdelar med digitaliseringens innebörd för undervisningen av ämnet kan en del problem 

dyka upp. Vilka eventuella slags fördelar ställs mot de eventuella nackdelar som kan utläsas i 

studiens resultat? Handlar det om att en fördel till exempel är att alla (lärare och elever) kan 

dela dokument via molnlagringstjänsten Google Drive (eller dylikt) medan en nackdel med 

digitaliseringen exempelvis är att en del lärare helt enkelt inte är så ”tekniska” så måste man 

”väga” de olika konsekvenserna mot varandra. Vilken är värd mest? Betyder det att en fördel 

kan vara värd två nackdelar? Vem avgör vilken konsekvens som är värd mest? 

Enligt de studier som Unos Uno projektet (2013) genomfört innebär digitaliseringen av skolan 

(vilket då inkluderar samhällskunskapsämnet) en ökad arbetsbelastning för lärarna. Borde inte 

det ses som en nackdel med digitaliseringen som i alla fall är ”värd” ett par stycken fördelar? 

En ökad arbetsbelastning innebär ju att lärarna får mer och mer att göra. När detta inträffar 

innebär det att en annan del av deras arbete kommer att lida på grund av den ökade 

                                                           
2 ”Kassakollen” är en del av Försäkringskassan där man genom att fylla i sina inkomster kan räkna ut olika slags 
ersättningar till exempel föräldrapenning, bostadsbidrag etcetera.  



25 
 

arbetsbelastning som digitaliseringen innebär. Exempel på det kan vara allt från själva 

planeringen och genomförandet av undervisningen till tid för att ge feedback eller feed-

forward3 till eleverna. De sistnämnda begreppen är otroligt viktig för att eleverna ska 

utvecklas i sitt lärande och i sin kunskap. Om lärarna får mer och mer att göra kommer 

elevernas kunskaps- och lärandeutveckling till sist falla mellan stolarna – lärarna kommer till 

sist inte ha tid för att egentligen göra det de ska, vilket bland annat är att se till att eleverna 

utvecklas i både sitt lärande och sina kunskaper. Om lärarna inte längre har tid att göra detta 

tappar skolan sitt syfte. För att kunna lista upp vilka fördelar respektive nackdelar som finns 

med digitaliseringen och göra listan rättvisa måste de olika för- respektive nackdelarna 

kategoriseras efter vad de olika konsekvenserna handlar om. Det är inte förrän då det blir lätt 

att se vilka konsekvenser man kan ställa i kontrast till varandra för att vidare kunna utläsa om 

de finns fler fördelar än nackdelar (eller tvärtom) med digitaliseringen av 

samhällskunskapsämnet eller snarare av hela skolan i sig. 

7.6 Digitaliseringen av undervisningen i just samhällskunskap 
Digitaliseringen i sig är ett konkret exempel på något som har med just samhällskunskapen 

som skolämne att göra. Som namnet på ämnet visar handlar det om att utveckla kunskap om 

samt lära sig mer om samhället. Den tekniska utveckling som ständigt sker i dagens moderna 

samhälle har allt med samhällskunskapen i skolan att göra – det är ju den som är anledningen 

till att ämnet och skolan digitaliseras och utgör då en stor del av ämnet. Att digitalisera 

undervisningen i just samhällskunskap är med andra ord att konkretisera en del av ämnet i sig. 

Det är lätt att bestämma att skolan ska digitaliseras, men att säga på vilka sätt är något helt 

annat. För det första måste lärarna utveckla en kompetens i digitala verktyg – annars blir det 

svårt för dem att leva upp till de krav som Skolverket år 2017 skrev in i läroplanerna. Det är 

inte förrän lärarna fått lära sig om digitala verktyg samt hur de används som de själva kan 

införa dem i sin undervisning och därmed leva upp till det krav på digitalisering av skolan 

(respektive ämne) som Skolverket menar på bidrar till en nödvändig kompetens som varje 

elev ska få för att kunna fungera som demokratiska samhällsmedborgare i framtiden. 

7.7 Framtida forskning 
Som exempel på framtida forskning i digitaliserandet av skolan borde fler studier genomföras 

av vad lärare faktiskt gör, på vilka sätt lärarna i respektive skolämne digitaliserar sin 

undervisning och framförallt av hur digitaliseringen i sig agerar på både lärare och elever. Att 

avgränsa framtida studier på ett sådant sätt skulle bidra till en tydligare bild av hur lärarna i ett 

specifikt ämne väljer att digitalisera undervisningen i just ”sitt” ämne, men även hur 

digitaliseringen i sig faktiskt agerar på både lärare och elever. Varför använder sig till 

exempel just lärarna som undervisar i religionskunskap vissa digitala verktyg framför andra? 

Genom att titta på hur kollegor som undervisar i samma ämne digitaliserar sin undervisning 

kan man lära sig nya saker. Som nästa steg kan man observera en kollega som undervisar i ett 

helt annat ämne: kanske fungerar även dessa digitala verktyg i ens egen undervisning trots att 

ämnena skiljer sig en hel del åt? Att börja med ett slags ”förråd” av digitala verktyg som 

andra lärare använder i undervisningen av ens gemensamma ämne är en bra grund att utgå 

från. När man sedan är säker på hur man använder de digitala verktygen kan man utveckla sin 

kompetens i området genom att titta på hur lärare i andra ämnen gör. Just därför borde 

                                                           
3 Begreppet avser återkoppling som riktas framåt, det innebär att eleven ska kunna använda den återkoppling 
läraren ger hen för att kunna fortsätta att arbeta mot sitt mål.  
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framtida forskning fokusera på att avgränsa studierna till specifika skolämnen och på vilka 

sätt lärare (i alla skolstadier) digitaliserar sin undervisning i respektive ämnen. 
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Bilagor 

BILAGA 1 

Aktör Vad de gör/roller de spelar 

Ulf  undervisar, kommunicerar med eleverna, håller i 

genomgångar, styr lektionen, skriver på tavlan, innehar 

rollen att förmedla kunskap till eleverna, få dem att 

tänka själva, hjälpa dem i sin kunskapsutveckling 

Lars  undervisar, kommunicerar med eleverna, håller i 

genomgångar, styr lektionen, skriver på tavlan, innehar 

rollen att förmedla kunskap till eleverna, få dem att 

tänka själva, hjälpa dem i sin kunskapsutveckling 

Björn undervisar, kommunicerar med eleverna, håller i 

genomgångar, styr lektionen, skriver på tavlan, innehar 

rollen att förmedla kunskap till eleverna, få dem att 

tänka själva, hjälpa dem i sin kunskapsutveckling 

Eleverna Aktiva under lektionen: ställer frågor, lyssnar, läser, 

diskuterar, för anteckningar, söker efter information på 

datorer och smartphones 

Datorer Används som digitalt verktyg i undervisningen av både 

lärare och elever, icke-mänsklig aktör som gör 

digitaliseringen möjlig 

Smartphones Används som digitalt verktyg i undervisningen av vissa 

elever (främst de vars datorer inte fungerade), icke-

mänsklig aktör som gör digitaliseringen möjlig 

Powerpointpresentationer Användes av Björn för att kommunicera kunskap inom 

aktuellt arbetsområde till eleverna, dessa kunde eleverna 

sedan nå via skolans lärplattform, icke-mänsklig aktör 

som är en del av digitaliseringen samt ett digitalt 

verktyg 

Prezi-presentationer  Användes av Lars för att kommunicera kunskap inom 

aktuellt arbetsområde till eleverna, dessa kunde eleverna 

sedan nå via skolans lärplattform, icke-mänsklig aktör 

som är en del av digitaliseringen samt ett digitalt 

verktyg, webb-baserat presentationsprogram 

Länkade hemsidor (se tabell 1)  Användes av Björn som då länkade hemsidorna från de 

powerpointpresentationer han använde sig av under 

lektionstillfällena. Länkarna öppnades upp och slussade 

vidare till information som var relevanta för 

arbetsområdet 

Google Classroom  Lärplattform som användes av samtliga lärare och 

elever: icke-mänsklig aktör som är ett digitalt verktyg 

vars uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan 

lärare och elever genom att man där exempelvis kan 

lägga upp diverse uppgifter, arbetet, få feedback, ställa 

frågor och så vidare.  
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Google drive  Icke-mänsklig aktör som möjliggör digitaliseringen, 

molntjänstlagring som gör det möjligt för lärare och 

elever att kommunicera med varandra, dela diverse olika 

dokument med varandra etcetera 

Microsoft word Icke-mänsklig aktör, digitalt verktyg som gör det enkelt 

för eleverna att föra anteckningar 

Kahoot Icke-mänsklig aktör som är ett digitalt verktyg där 

läraren utformar frågesporter vilka eleverna ska 

genomföra, gör eleverna aktiva i undervisningen 

Olika sökmotorer, till exempel 

www.google.se 

Icke-mänsklig aktör, digitalt verktyg vilket möjliggör 

informationsletande för elever  

Projektor Icke-mänsklig aktör, digitalt verktyg som gör det 

möjligt för läraren att digitalisera sin undervisning och 

som involverar eleverna, gör eleverna aktiva i 

undervisningen  

Tabell 2: steg två i analysprocessen 

 

I tabellen nedan följer några exempel på hur det tredje steget i analysprocessen inom 

aktörnätverks-teori går till när studiens resultat ska analyseras med hjälp av ANT. 

Aktörer i relation till 

varandra 

Handlingar Effekter 

Ulf, Google Classroom, elev Eleven laddar upp sin 

inlämningsuppgift på 

lärplattformen för att Ulf ska 

kunna läsa igenom den och i 

sin tur ge feedback på den.  

Ulf når den uppladdade 

uppgiften även hemifrån på 

grund av att lärplattformen 

möjliggör detta, eleven kan 

arbeta med uppgiften ”ända 

in i slutet” för att 

lärplattformen kan nås 

överallt ifrån, Ulf kan läsa 

arbetet och ge feedback på 

det via lärplattformen vilken 

eleven kan nå överallt ifrån.    

Lars, Kahoot, elev Lars utformar en Kahoot om 

politiska ideologier vilka 

eleverna ska spela, eleverna 

spelar Kahoot, Kahoot utgör 

ett digitalt verktyg i 

elevernas lärande om 

politiska ideologier 

Eleverna lär sig mer om 

vilka politiska ideologier 

som finns samt vad som 

kännetecknar dem etcetera  

Björn, 

powerpointpresentation, elev 

Björn visar en 

powerpointpresentation om 

hur man utformar en budget, 

eleven lyssnar och ser de 

exempel på budgetar som 

Björn visar genom 

presentationen  

Eleven lär sig om hur man 

utformat en budget,  

Tabell 3: steg tre i analysprocessen 


