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Abstract 

This study had the aim of finding out what currently active teachers of social science perceive 

as the digitalization of their institution, and what associations were connected to it. 

Furthermore, this essay sought to understand how these perceptions and thus the application 

of digitalization could be analyzed, based on Vygotsky and his theory of learning – the 

sociocultural. Using data obtained by interviewing six teachers this study found that teachers´ 

perceptions of digitalization primarily focused on the aspect of digital competence, but that 

teachers also perceived the digitalization of education as an increased importance of 

democratic and social competencies. The current surge of information available to the 

students resulted in an educational context where students are perceived to have difficulty 

maintaining a critical evaluation of information. They lack the fundamental ability to restrain 

themselves from the vast amount of information, and also lack the knowledge to ask the right 

questions. The perception of what this institutional change signifies is varied, highlighting the 

importance of teachers actively questioning what digitalization actually means. Schools also 

need to cooperate in order to produce a long-term plan, because without this, schools can be 

applying methods and strategies which are difficult to change at a later time. Moreover, this 

study shows that the way in which these teachers apply digitalization in education is largely 

supported by the analytical framework of sociocultural teaching theory. When technology is 

applied in a way that does not enhance learning by appropriation, digitalization in the 

classroom becomes a useless venture in terms of improving learning. 
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1. Introduktion 

Under de senaste decennierna har det svenska skolväsendet kommit att digitaliserats alltmer, 

och det råder höga förväntningar på skolan ska fortsätta denna utveckling. Fler och fler lärare 

inkluderarar diverse aspekter av digitalisering i sitt klassrum, allt från digitala verktyg som 

läsplattor till mer avancerad teknik som Förstärkt Verklighet (AR) (Chen, Chou & Huang 

2016; Cheng 2017; Hung, Chen & Huang 2017). Fokus har kommit att flyttas från om 

verktygen bör appliceras i klassrummen till hur de ska appliceras för att skapa god 

förutsättningar för elevers lärande (Sofkova Hashemi & Spante 2016, 9). Alla lärare inom 

svenskt skolväsende, oavsett ämne, ska ”…främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande…”, samt ”…främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (SFS 2010:800, §3 kap 1). Den 

snabbt utvecklande digitaliserade världen ställer kontinuerligt nya krav på lärare för att uppnå 

dessa krav som presenteras av Skollagen (2010:800) 

 

För att bemöta den problematik och de möjligheter som utvecklingen av samhället bidrar med 

skapade EU åtta grundläggande principer för hur utbildning ska föras inom medlemsländerna, 

även kallade de åtta nyckelkompetenserna (2006/962/EC). Införandet av nyckelkompetenser 

innebar bland annat att de nationella skolverksamheterna inom unionen behövde utveckla 

elevers kunskaper inom sociala och medborgerliga kompetenser (Nyckelkompetens 6). Av 

avgörande vikt för digitaliseringen är nyckelkompetens nummer fyra, digital kompetens. 

Digital kompetens innebär dels en förmåga att använda verktygen, men även en djupgående 

förståelse av vilken roll digitala verktyg spelar i vår vardag och hur de fungerar (ibid.).1 Som 

Fors (2018) framför tycks alltmer tyda på att många lärare saknar kunskapen om digitala 

hjälpmedel för att skapa en undervisning som skapar goda förutsättningar för elevers lärande.  

 

Digitaliseringen är däremot inte något som enskilt är kopplat till digitala hjälpmedel. EU:s 

riktlinjer om de åtta nyckelkompetenserna är framförda med syftet att utbildningen i varje 

medlemsland ska förse eleverna med den kunskap de behöver för att framgångsrikt navigera 

sig i ett komplext globaliserat samhälle (Diaz 2012, 55).  

                                                      
 

1 Resterande kompetenser behandlar 1. Kommunikation på modersmålet, 2. Kommunikation på främmande 

språk, 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, 5. Lära att lära, 7. 

Initiativförmåga och företagaranda, samt 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Diaz 2012, 

55). 
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1.1 Problembild  

Som presenterades i det tidigare kapitlet är det lätt att fokus kring digitalisering hamnar på 

den fjärde nyckelkompetensen framlagd av EU. Nyckelkompetenserna har tagits i dess helhet 

för att gemensamt fastställa ett ramverk som stärker elevers förmåga att navigera sig i en 

digital era (2006/962/EC). Detta innebär som förlängning att förståelsen av digitalisering 

behöver fokusera fler nyckelkompetenser än digital kompetens. Flertal rapporter framför ett 

behov av att utöka lärares digitala kompetens (Skolverket 2018), men digitaliseringen kan 

innebära mycket mer än just digital kompetens. Detta för att, om en digitalisering av skolan 

koncentreras till att endast behandla förmågor relaterade till den digitala världen 

uppmärksammas inte eventuell problematik som uppstår utanför ramen för digital kompetens. 

Risken med detta är att förmågor som är kopplade till social kompetens och demokratisk 

kompetens exkluderas från skolans framtida utveckling. I ett sådant skede finns även risken 

att lärare inte är redo och rustade för att tillföra kunskap till eleverna som är avgörande för 

deras förmåga att leva i en digitaliserad värld.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Denna studie avser att undersöka hur lärare i samhällskunskap på gymnasienivå, inom svenskt 

skolväsende, uppfattar digitaliseringen av sin undervisning. Frågorna som studien avser att 

besvara är följande:  

- Vad uppfattar gymnasielärare att digitalisering av sin undervisning innebär? 

- Vilka utmaningar uppfattar gymnasielärare som centrala för skolans digitalisering? 

- Hur kan dessa uppfattningar kopplas till den sociokulturella lärandeteorin? 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att behandla ämnet digitalisering med de ovanstående 

frågeställningarna som genomsyrande fokus. Som förlängning av begreppet digitalisering 

kommer uppsatsen att behöva inkludera begrepp som IKT, en förkortning av Informations- 

och kommunikationsteknik, som behandlar digital teknik och lärares applicering av dessa 

(Sofkova Hashemi & Spante 2016, 9). Utöver IKT inkluderas även digital kompetens, men 

dessa begrepp är inte avgörande för studiens syfte. Detta innebär att ingen djupare analys 

kommer att föras angående dessa begrepp, utan de kommer endast att presenteras och 

förklaras kort. Utöver detta syftar uppsatsen inte till att visa hur digitaliseringen konkret kan 
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appliceras i undervisningen för att uppnå goda resultat bland elever, utan söker endast 

uppfattningar och hur dessa skiljer sig åt hos lärare 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrund till digitaliseringen att presenteras, vad det innebär och var 

begreppet ”digitalisering” kommer ifrån. Avsnittet kommer även behandla hur historiken till 

skolans digitalisering har sett ut, och även koppla till resultat som utförts av tidigare forskning 

med liknande frågeställning till den som presenterats i tidigare kapitel. 

 

2.1 Digitaliseringens bakgrund 

Utformningen av den digitala verklighet som idag påverkar samhällsförhållandena till att 

implementera ny praxis skulle kunna kopplas till den första industriella revolutionen som 

ägde rum ca 1760–1840. Denna omvandlade förändring av mekanisk produktion som 

resulterade i ångmaskinen, resulterade i att samhället snabbt behövde utvecklas och anpassas 

till nya förhållanden. Liknande resultat och effekter skapades av revolutionerande teknologi 

som elektricitet och massproduktion, samt utvecklandet av datorer och IT, vilka kom att 

utgöra den andra respektive den tredje industriella revolutionen. Alla dessa industriella 

revolutioner och de framsteg som de har resulterats i menar Schwab (2017, 6) skapade 

förutsättningarna för det som han kallar för den fjärde industriella revolutionen. Denna 

revolution menar han drivs på av sammankopplingen mellan olika digitala plattformar och en 

ekonomi som sätter ökad vikt på ”on-demand” tjänster (Ibid., 20). Kopplingen till det digitala, 

och i förlängningen digitaliseringen, är något går i linje med Parida (2018, 24) då han 

hänvisar till vikten av data. Han menar att digitaliseringen till viss del handlar om 

automatisering och komplexa operativsystem som leder dessa, men detta är endast en del av 

digitalisering. Digitalisering handlar snarare om vikten av stora mängder data och behovet att 

organisera, kontrollera och hantera datan då själva datan är det som kommer skapa grunden 

för framtidens samhälle och industri.  

 

Idén bakom den fjärde industriella revolutionen är baserat på en konkret plan som 

presenterades flera år sedan. Under industrimässan i Hannover 2011 lanserade den tyska 

regeringen ett koncept som de kallade för ”Industry 4.0” och inkluderade avancerad teknik 

som adaptiva robotar, artificiell intelligens (och därmed en möjlighet att effektivt analysera 

stora mängder data) m.m. (Salkin et al. 2018, 5–6). Grundläggande idén bakom en 
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omskakande förändring av industrin har även kommit att sprida sig globalt. År 2016 

presenterade den dåvarande svenska regeringen och näringsministern Mikael Damberg 

”Industri 4.0”. Denna reformplan fokuserade på tre olika områden: hållbar produktion, ökad 

kompetens bland arbetskraften, och även ökad innovationskraft med en satsning på forskning 

som gynnar företagsutveckling (Gröning 2018, 24).  

 

2.2 Digitaliseringen av skolan 

Skolans digitalisering mot den digitala verksamhet som råder idag hade sitt startskott i 1970-

talet och införandet av elektroniska miniräknare i svenska klassrum (Skolverket 2018). 

Diskussioner fördes vi dess införande huruvida det hade en negativ effekt på elevernas 

inlärning, men digitaliseringen fortsatte. Under 1980-talet såg skolan utvecklingen av 

persondatorer (PC) och ett inslag av dessa i klassrummet blev alltmer vanligt. Diverse andra 

verktyg etablerades även under samma period som persondatorn började bli mer 

förekommande, som till exempel personliga digitala assistenter (ibid.). Dessa kan liknas till 

den mobilteknik som finns idag med dess trådlösa och hållna karaktär. Skolverket (ibid.) 

menar även att i takt med att persondatorer blev prismässigt tillgänglig för en större mängd av 

befolkningen blev de även en större del av skolan. Detta är en idé som Selwyn (2017, 11) 

stärker och hänvisar till den exponentiellt ökande processorkraften i datorer. Han menar även 

att det finns en större utvecklingen som också har varit avgörande för skolans digitalisering, 

utbyggnaden av internet och mobiltelefoni. I kombination med tekniska hjälpmedlens 

framgång som plattor och smart-telefoner har kommunikation och mediekonsumtion ökat. 

Utvecklingen av nätverken är något som även Skolverket (2018) menar på har skapat 

förutsättningarna för utvecklingen av Learning management systems (LMS), även kalla 

läroplattformar  

 

Den utveckling av skolan som presenterades ovan berör skolverksamheten, men 

digitaliseringen av skolan har även påverkat elevers förutsättningar att tillägna sig 

information. Som Selwyn (2017, 11) uttrycker det använder sig miljontals elever av 

Wikipedia och Google som källor för ny information som de inhämtar, vilket har haft en 

avgörande betydelse på hur kunskap produceras och sprids. Skolan har som förlängning 

behövt anpassa sig till denna utökade tillgång på kunskap och stora delar av 

utbildningssektorn är nu digitaliserade. Selwyn 2017, 12) menar även att detta resulterat i att 
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onlinekurser och virtuella klassrum har blivit konkurrenter till den fysiska skolmiljön, och 

därmed inte bara komplement till densamma. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Stora delar av forskningsområdet som har undersökt lärares uppfattningar om en digitalisering 

av skolan har huvudsakligen bestått av magisteruppsatser och diverse avhandlingar, som ofta 

har ett fokus på digital kompetens (Hermansson 2019; Wirback 2018; Skoglund 2018). De 

studier som har utförts i Sverige angående lärares attityd gentemot en inkludering av IT i sin 

undervisning har visat att lärare upplever att deras kompetens i behandlingen av dessa verktyg 

inte skiljer sig åt från andra EU-länder. Trots detta råder det en misstro kring de möjligheter 

som IT kan bidra med (Hylén 2013, 28–29). Detta tycks inte ligga i linje med det som 

Skolverket (2018) presenterar i den rapport som nämndes i förra delkapitlet. De menar istället 

att medan det råder en viss säkerhet bland förskolelärare om hur de ska använda digitala 

verktyg för att stärka undervisningen råder det ett stort behov i de högre nivåerna av att stärka 

deras digitala kompetens. Själva begreppet ”digital kompetens” inkluderar ett flertal 

kunskaper, men sammanfattat innebär begreppet den kunskap som lärare behöver för att 

använda IKT till sin fördel i det vardagliga arbetet (Fors 2018). 

 

Digital kompetens är något som vidare hamnat i fokus, men det är inte enbart kopplat till de 

digitala verktygen och IKT (Ibid.). Lärare behöver även få en utökad kunskap om hur 

digitaliseringens fördelar kan utnyttjas i klassrummet genom att skapa kunskapsbas där 

pedagogisk kunskap, teknisk kunskap och ämneskunskaper syntetiseras. Detta ramverk, 

ursprungligen framfört av Shulman (1986), kom att senare modifieras av flertal forskare 

(Koehler et al. 2007; Koehler et al. 2008). Den pedagogiska ämneskunskapen är något som 

Shulman (1986) benämnde som kunskaper vars syfte överskrider rena ämneskunskaper, och 

förflyttas till appliceringen av dessa ämneskunskaper för lärande. Denna modell inkluderade 

delvis tekniska verktyg i sin analys i form av Curricular knowledge – lärandeverktyg och 

program som har utformats i enlighet med läroplan och undervisningsbehov. Trots att digitala 

verktyg inkluderats till en viss mån menar Angeli och Valanides (2009) att modellen behövde 

anpassas efter ett modernt klassrum med digitala verktyg. Detta synsätt delades av Koehler et 

al. (2007), och på grund av den rådande komplexiteten som existerar mellan teknologi, 

pedagogik och ämneskunskaper utvecklade sin modell för Teknisk-Pedagogiska 

ämneskunskaper (TPCK).  
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3. Teori 

Intresset för Vygotskys teori om lärande utvecklades redan på 1920-talet, men intresset för 

teorin växte fram så sent som 1980-talet (Säljö 2014, 306–307). Vidare menar Säljö (ibid.) att 

teorin har haft inflytande i läroplanernas utformning, då behovet av det sociala samspelet är 

av ökad vikt – något som visar på relevansen att förstå hur klassrummets nya förutsättningar 

kan förstås utifrån denna teori.  Lärandeteorin kommer förklaras och tolkas från ett 

digitaliseringsperspektiv och dess relevans till just digitalisering kommer presenteras.  

 

3.1 Den sociokulturella lärandeteorin 

Ett av de koncept som är avgörande i att skapa förståelse för teorin är begreppet ”den 

proximala utvecklingszonen” (ZPD – Zone of proximal development) (Säljö 2014, 305; Säljö 

2011, 179–180). Teorin uppmärksammar alltså den möjlighet för utveckling som den lärande 

individen besitter, men som Arevik och Hartzell (2014, 174) tydlig redogör utgörs själva 

utvecklingszonen av skillnaden mellan ”vad ett barn kan själv och vad [den lärande individen] 

kan klara av med hjälp av någon som kan mer”. För att barn ska få de möjligheter som de 

behöver för att nå en proximal utvecklingszon krävs stödstrukturer som främjar elevers 

lärande, en process som kallas för ”scaffolding”. Scaffolding innebär att den som besitter 

större kunskaper om ett visst ämne eller område agerar som en guide för den som finner att 

delar av inlärningsprocessen ligger bortom dennes förmågor. Det kan även ske med hjälp av 

instruktioner som tjänar samma syfte (Wood, Bruner & Ross 1976).  

 

Ytterligare ett centralt begrepp för att skapa en förståelse om den sociokulturella teorin är 

mediering. Begreppet mediering innebär användandet av materiella och språkliga verktyg för 

att skapa förståelse om omvärlden. Materiella verktyg består av fysiska redskap som finns 

tillgängliga och appliceras, som till exempel läsplattor, medan språkliga verktyg snarare berör 

de byggstenar som utgör kommunikation till exempel symboler bokstäver osv. När dessa 

verktyg appliceras för att skapa en förståelse av verkligheten och den lärande individen har 

uppnått en fundamental förståelse för dessa verktygs roll i världen ”approprieras” lärande. 

Den lärande individen har skapat en förståelse om verktygen och hur verktygen fungerar 

(Säljö 2014, 298–302). För att förstå processen till appropiering krävs en förståelse av 

distinktionen mellan spontan och vetenskaplig begreppsutveckling. Den spontana 

begreppsutvecklingen sker i mötet med vardagliga ting, när den lärande individen bemöter 

begreppet i ett konkret sammanhang och har en rudimentär förståelse av begreppet. 
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Begreppen och användandet av dessa behandlar en låg abstraktionsnivå och begränsad 

komplexitet. När den lärande individen besitter kunskap om de kulturella verktygen och söker 

en komplex förståelse av de begrepp som tidigare var ”vardagliga” förflyttas förståelsen av ett 

begrepp från det spontana till det vetenskapliga. Endast när denna nivå har uppnåtts uppfattar 

den lärande individen en kunskapsnivå av hög abstraktionsnivå (Arevik & Hartzell 2014, 

174). Genom ett bemästrande av ett kulturellt verktyg kan eleverna skapa en abstrakt 

förståelse, som till exempel grammatiska regler. Endast när denna nivå har uppnåtts uppfattar 

den lärande individen en kunskapsnivå av hög abstraktionsnivå (ibid.). 

 

3.2 Teorins relevans för studien 

Centrala faktorer av vad som formar lärande presenteras av Säljö (2014, 307) som en 

mångfald av föreställningsvärldar, samt vikten av det sociala samspelet för lärande och 

utveckling. I takt med att samhället har digitaliserats och en ökad mängd information har 

blivit tillgänglig har även relevansen av en mångfald av föreställningsvinklar ökat. Utöver 

detta har skolväsendet och samhället som helhet sett en utökad tillgång till de materiella 

kulturella redskapen, som till exempel tillgången till avancerade läsplattor (Skolverket 2018). 

Den sociokulturella teorin visar på relevansen av att införskaffa sig kunskap både om och av 

de kulturella verktyg som finns tillgängliga om den lärande individens begreppsförståelse ska 

uppnå en högre abstraktionsnivå. Applicerat på digitalisering sammanfaller en möjlig 

koppling, för att förstå digitalisering behöver den lärande individen förstå de materiella 

redskapen – vad det innebär och hur de fungerar. För att det ska skapas en möjlighet att 

utveckla den vetenskapliga begreppsförståelsen behöver lärares förståelse av vilka de 

materiella redskapen som finns är kartläggas. I ett syfte att stärka och utveckla kopplingen 

mellan digitaliseringen och den dominerande lärandeteorin har denna studien ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

4. Metod  

Frågeställningen som denna uppsats arbetar med kommer att undersökas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, via en innehållsanalys. I arbetet med att fånga olika uppfattningar 

om vad digitaliseringen av skolan innebär kommer materialet att kategoriseras baserat på en 

analysmodell som presenteras av Dahlgren och Johansson (2015). Dessa kategorier utgjorde 

sedan grunden för den följande innehållsanalysen av materialet.  
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4.1 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer; ett val av 

insamlingsmetod baserat på möjligheten att kunna fråga lärare att utveckla, ifall en viss 

problematik tydliggörs. Frågor som skulle ställas till deltagarna skulle basera sig på vissa 

centrala aspekter av den frågeställning som framgått i studiens syfte. Fördelen med en metod 

likt denna är att forskaren kan formulera frågor för att undersöka ett visst tema, vilket tillåter 

denna deltagare att utveckla i mer i detalj angående temat (David & Sutton 2016, 114). Detta 

argument kan även förlängas, då följdfrågor kommer att utgöra en essentiell vikt av 

datainsamlingen, i och med dess effekt i att få så uttömmande svar som möjligt. Denna teknik 

kallas även för ”probing” (Dahlgren & Johansson 2015, 166). 

 

Tabell 1. En sammanställning av studiens deltagare 

 

Urvalet till de lärare som har inkluderats ovan i Tabell 1 grundade sig i bekvämlighetsurval 

baserat på de kontakter som jag besitter efter tidigare verksamhetsförlagda utbildningar.2 De 

lärare som jag hade tillgång till kontaktades om deltagande, samt att vid intervjun av en av 

dessa lärare hänvisades jag till fler lärare som läraren ifråga hade tillgång. Ursprungligen 

grundade sig därmed studien i bekvämlighetsurval och kom senare att ske via snöbollsurval. 

När jag fått tillgång till dessa lärare skrev jag ett mail till alla möjliga kandidater där jag 

förklarade vem jag var, var jag fått tillgång till deras mail och vad studien syfte var. För 

vidare tydlighet bifogades ett samtyckesformulär där relevant information för potentiella 

                                                      
 

2 De namn eller den nationalitet som dessa kan uppleves representera har ingen koppling till den faktiska 

intervjupersonen. Deltagarna har tillgivits dessa namn för att säkerställa konfidentialitet utan att potentiellt 

destruktivt reproducera en svensk nationell normalitet. 

Fiktivt namn Verksamhet Ämnen Typ av intervju 

Arne Kommunal 

verksamhet 

Samhällskunskap Personlig intervju 

Ali Kommunal 

verksamhet 

Samhällskunskap Personlig intervju 

Marco Kommunal 

verksamhet  

Samhällskunskap Personlig intervju 

Johanna Kommunal 

verksamhet 

Samhällskunskap Personlig intervju 

Alexandra Kommunal 

Verksamhet 

Samhällskunskap Personlig intervju 

Peter Kommunal 

verksamhet 

Samhällskunskap Telefonintervju 
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deltagare fanns tillgänglig. Utöver denna urvalsprocess skedde även ett urval baserat på en 

rekommendation från en medstudent och denna medstudents handledare. 

 

När dessa lärare samtyckt till ett deltagande i studien bokades datum in för intervju på den 

skola som läraren var verksam vid. För de lärare som är verksamma på skolor där jag utfört 

VFU utfördes intervjuerna i ett grupprum där jag hade kunskap om hur väl lämpat 

arbetsrummet var för inspelning. I de sammanhang då kunskapen om grupprummens 

lämplighet inte var existerande valdes ett grupprum av deltagaren. I ett av dessa sammanhang 

skedde intervjun i deltagarens arbetsrum, vilket resulterade i att en av intervjuerna kom att bli 

delvis avbruten. Kollegan till deltagaren kom in i arbetsrummet vilket kan ha skapat en viss 

ängslighet kring uttalanden, men huvudsakligen skedde intervjuerna i grupprum på skolan. 

 

4.2 Bearbetning och tolkning av empirin 

Det empiriska materialet kommer att analyseras baserat på en kvalitativ fenomenografisk 

analys. Fördelen med en analysmetod som denna är att det empiriska materialet kan 

kategoriseras och därmed tydliggöra avgörande aspekter som genomsyrar lärares olika 

uppfattningar. Kopplat till studiens frågeställning är denna metod därmed väldigt passande för 

att förstå hur lärares uppfattningar skiljer sig, men även hur de är lika i flertal aspekter. Den 

specifika fenomenografiska analysmodellen som kommer användas är den som presenteras av 

Dahlgren och Johansson (2015). Med hjälp av deras modell kommer analysen i denna uppsats 

att ske baserat på sju olika steg: 

 

1. Att bekanta sig med materialet – Efter att ha lyssnat igenom de inspelade intervjuerna 

och därefter transkriberat dessa läste jag det transkriberade materialet flertal gånger. 

Första gången materialet lästes igenom var två dagar efter att intervjun transkriberats, 

och andra gången var samma dag som steg 2 skulle utföras. 

 

2. Kondensation – Då alla intervjuer hade transkriberats och lästs igenom två gånger 

enligt den struktur som presenterats ovan placerades alla relevanta transkriberade 

uttalanden i ett Word-dokument. Relevans bedömdes baserat på vilken nivå som 

uttalandet berör digitaliseringen av skolan och dess effekter. Uttalanden som inte 

berörde detta område exkluderades. 
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3. Jämförelse – När dessa uttalanden överförts i ett Word-dokument och var samlade 

lästes dessa igen i syftet att jämföra de mot varandra. Jag avsåg att undersöka huruvida 

dessa uttalanden berörde ett liknande tema och ställde dem mot varandra för att 

tydliggöra hur dem skiljde sig åt, samt att undersöka om vissa uttalanden hade något 

gemensamt.  

 

4. Gruppering – De samlade uttalandena kom att placeras i ett nytt Word-dokument där 

dessa uttalades placerades i grupper baserat på vilket tema/ämne som det bearbetade. 

Behandlade ett uttalande ett liknande tema som ett föregående placerades dessa i 

samma grupp och i de sammanhang då ett uttalande behandlade ett nytt ämne 

skapades en ny grupp.  

 

5. Artikulera kategorierna – Efter det att uttalandena hade placerats i grupper 

uppmärksammades det att dessa grupperingar hade tydliga kopplingar till EU:s 

nyckelkompetenser. När detta mönster uppmärksammades kom de grupperingar som 

skett i tidigare steg att placeras under kategorier som utgjorde essensen av 

grupperingarna. De olika grupperna som skapades hade alltså en gemensam ”essens”, 

och placerades därmed under samma kategori. 

 

6. Namnge kategorierna – Tack vare att kopplingen till nyckelkompetenserna 

uppmärksammats i det tidigare steget innebar detta steg att namnge de kategorier som 

var närvarande enligt EU:s nyckelkompetenser. 

 

7. Kontrastiv fas – När alla ovanstående steg hade utförts granskades de existerande 

kategorierna och de uttalanden som var närvarande under denna kategori. De 

uttalanden som upplevdes behandla flera olika kategorier i samma uttalande delades 

upp, förutsatt att det inte hade en avgörande effekt på uttalandets betydelse. 

Kategorierna ska vara exklusiva och genom att ha arbetat på detta sätt säkerställdes att 

varje uttalande inom var kategori reflekterade kategorins ”essens”.  

 

Urvalet av bearbetningsmetoden grundade sig i dess koppling till fenomenografins 

forskningsobjekt, som presenterades i tidigare delkapitel. Via kategorisering kommer 

essentiella aspekter av erfarande att placeras i ett sammanhang som övergripande förklarar 

hur dessa skiljer sig åt. Analysmetoden som appliceras för att tolka och förstå empirin 
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kommer därmed att utgå från ett första ordningens perspektiv inom fenomenografin, enligt 

Martons (2009, 155) beskrivning. De former av erfarande som uppmärksammas i studien 

kommer att vägas mot varandra, snarare än att hamna i bakgrunden. För det material som har 

inhämtats via telefonintervju kommer anteckningarna som förts under intervjun att vägas mot 

de uttalanden som samlas i Word dokumentet.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Detta kapitel kommer att behandla de etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med denna 

uppsats, samt framställa ett tydligt ramverk på vilket denna studie bygger. Information som 

presenteras i detta delkapitel kommer även att behandla etisk problematik i de sammanhang 

de kan uppstå. I dess helhet grundar sig forskningen och forskaren i de etiska principer som 

framställts av Bryman (2018, 170–171), samt uppdelningen av forskarens etik å ena sidan och 

forskningens etik å den andra (Vetenskapsrådet 2017).  

 

4.3.1 Forskningens etik 

Behandlandet av ämnet digitaliseringen är inte nödvändigtvis något som kan bidra med 

obehag till de deltagande, men att diskutera lärares undervisningsmetoder skapar större 

sannolikhet för obehag, eller potentiellt skada. I syfte med att undvika detta etablerar studien 

att fokus är på att undersöka uppfattningar, utan ett existerande ramverk som uppfattningarna 

jämförs till vid ett senare skede. Strukturen på studien innebär att forskaren ”går in blind” för 

att undersöka, snarare än att visa på ett koncept eller en metod som är ”rätt”. Samtycke för att 

delta i studien kommer att insamlas i form av ett samtyckesformulär (Bilaga 1). Detta 

samtyckesformulär har noggrant formulerats för att redovisa studiens syfte och vad deltagaren 

går med på, samt tydligt presenterat att deltagande är frivilligt och de har möjlighet att avsluta 

sitt deltagande när det önskas. Utöver detta kommer den information som presenteras i 

studien att genomgå full konfidentialitet och information om, samt från en specifik deltagare 

kommer inte kunna kopplas till dess källa av utomstående parter. Om syftet med studien 

skulle ändras kommer ett nytt samtyckesformulär att tilldelas deltagarna, varpå de har 

möjlighet att avsluta sitt tidigare deltagande. Forskningens etik har alltså grundat sig i fyra 

huvudprinciper som presenteras av Bryman (2018, 170): Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. 
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Alla dessa har behandlats med omsorg i det samtyckesformulär som deltagarna skrivit under, 

och i detta har de även skrivit under att frivilligt delta att bli inspelade. Inspelningarna syftar 

till att säkerställa att ingen feltolkning av den information som framförs sker, eller att 

deltagarnas presenterande svar inte stämmer överens med de faktiska svaren. För att 

säkerställa konfidentialitet kommer inspelningarna att bevaras på en mobil plattform till det 

tillfälle då de inte längre är relevanta för forskningen eller forskningsprojektet är avslutat. Om 

informationen skulle behövas flyttas över till en alternativ plattform kommer forskaren se till 

att den information som finns sparade på inspelningsfilerna inte blir tillgängliga för någon 

annan än forskaren.  

 

4.3.2 Forskarens etik  

Det största etiska dilemmat för forskaren i detta sammanhang är hur jag kommer hantera de 

sammanhang då deltagaren upplever att följdfrågorna som ställs orsakar skada. Som David 

och Sutton (2016, 56) menar behöver forskaren noggrant överväga vikten av den kunskap 

som en följdfråga kommer producera, kopplat till risken av att deltagaren upplever emotionell 

skada. Utöver detta är ett etiskt dilemma hur jag som forskare förhåller mig till ämnet, vilket 

jag som forskare är mycket kunnig inom. Det finns en risk för att de följdfrågorna som ställs 

blir ledande, något som bör undvikas, då forskaren bäddar för en viss respons hos deltagaren 

(Bryman 2018, 325). Som nämndes i tidigare delkapitel ligger studiens fokus på 

uppfattningar, snarare än konkreta sammanhang, för att motverka den potentiella effekt som 

ifrågasättandet av lärares arbetssätt kan medföra. Detta utesluter dock inte möjligheten att 

forskarens förhållningssätt kan karaktäriseras av ett skeptisk och kritiserande förhållningssätt 

till deltagarnas uppfattningar, via till exempel icke-verbal kommunikation – något som 

forskaren är medveten om och kommer arbeta för att motverka.  

 

4.4 Intervjuguide 

För att fastställa att studiens frågeställningar kom att bli besvarade under intervjuerna på en 

nivå som forskaren och deltagarna upplevde vara tillfredsställande skapades en intervjuguide. 

Under de första två intervjuerna applicerades en intervjuguide baserad på David och Sutton 

(2016) och den uppdelningen av frågor som där presenteras – kärnfrågor och följdfrågor. Vid 

dessa intervjuer kom deltagarna att presentera mycket relevant information, men efter att ha 

transkriberat materialet uppmärksammades att mer material hade varit gynnsamt för studien. 

Detta eftersom det begränsade material som framgått med hjälp av den ursprungliga 
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intervjuguiden inte nödvändigtvis tydliggjort den djupgående problematiken som lärarna 

uppfattade med skolans digitalisering. Den ursprungliga intervjuguiden (Bilaga 2) kom 

därmed att modifieras och mer ingående frågeställningar om skolans digitalisering kom att 

skapas enligt den kategorisering som Bryman (2018, 568–570) framför. Intervjufrågorna kom 

att kategoriseras enligt följande frågekategorierna: Inledande, uppföljande, sondering, 

preciserande, direkta, indirekta, tolkande. Den modifierade intervjuguiden kom därmed att 

innehålla fler potentiella frågor, men också frågor av klargörande karaktär (Bilaga 3).  

 

I de sammanhang då deltagarna förde ett resonemang som hade en tydlig koppling till de 

direkta frågorna, vilka har en tydlig koppling till studiens frågeställning, gjordes ett aktivt val 

inte följa intervjuguiden. Istället ställdes följdfrågor baserat på den information som 

deltagarna presenterat, förutsatt att det var relevant för det studien undersöker.  

 

4.5 Metodkritik 

Studien behandlar flertal associationer till digitalisering och söker att finna hur lärare 

uppfattar digitalisering. Som presenterades tidigare är inte fokus på ett finna någon ”essens” i 

vad digitalisering är, då detta är ett mycket brett begrepp och innehåller många aspekter. 

Försök att finna någon ”essens” i ett så pass brett fenomen skulle därmed endast resultera i en 

essens som inte passar in på fenomenet i dess helhet, utan enbart till de lärare som har deltagit 

i denna studie. Baserat på dessa resonemang inkluderas inte fenomenologin som en lämplig 

metodansats, utan då medförde fenomenografin ett mer övergreppande perspektiv då denna 

metodansats syftar till att finna kunskap om ”…variationen mellan människor i sätt att 

uppfatta omvärlden” (Dahlgren & Johansson 2015, 162).  

 

I särskiljande mellan de olika uppfattningarna kommer forskarens subjektivitet onekligen att 

påverka tolkningen av resultatet. Intervjumetoden i sig är även detta något som kan medföra 

en form av bias, genom att ”probing” sker via frågor som grundar sig i forskarens kunskap, 

snarare än den empiriska information som produceras av studiens deltagare.  Forskaren är 

medveten om detta, och har därmed förankrat frågorna i intervjuguiden med en tydlig 

koppling till studiens frågeställning. Flertal frågor är snarlika till hur de är framförda i 

frågeställningen, och exempel på uppföljningsfrågor har formulerats grundade i dess koppling 

till de centrala direkta frågorna.  

 



 

 

                  18 
                     

 

5. Resultat 

I linje med den information som presenteras i kapitel 4.2 kommer detta kapitel att presentera 

vilka kategorier av EU:s nyckelkompetenser som framträdde i det empiriska materialet och 

vilka grupperingar som delade essensen av kategorin. Av de nyckelkompetenser som EU 

presenterar var tre av dessa närvarande: Digital kompetens, Social och demokratisk 

kompetens, samt ”läran att lära”. Under var och en av dessa tre kategorier visade vissa 

uttalanden på en specifik del av kategorin, och alla dessa gruppers specifika del presenteras i 

en egen underrubrik.  

 

5.1 Digital kompetens 

Under arbetets gång förekom det tydligt att vad som klassas som digital kompetens, enligt den 

ursprungliga idén presenterad av EU (2006/962/EG) var den mest förekommande aspekten av 

vad verksamma lärare uppfattade som digitalisering. Digital kompetens definieras här som 

förmågan att söka, samla och processa information och att även använda denna information 

på ett kritiskt och systematiskt sätt där reflektera kring dess relevans (ibid.).  

 

5.1.1 Digitala verktyg (IKT) 

Den mest frekvent förekommande aspekten av den digitala kompetensen kom att beröra 

digitala verktyg och dess breda tolkning. Med hjälp av digitala verktyg framförde de 

intervjuade lärarna att utförandet av prov underlättas med hjälp av diverse digitala program, 

till exempel Digiexam:  

 

Ja förutom Digiexam där man gör prov i så att eleverna inte kommer åt andra grejer på datorn 

exempelvis det är en sån sak som inledde mitt, ja, provsätt. Men annars så finns det ju, med hjälp 

av internet, UR play eller sånna […] Verktyg som finns upplagda på NE. Det finns ju färdiga 

lektionsmaterial och temamaterial på nätet, det har ju underlättat en del förstås. Mest det att jag 

slipper planera själv [..] Kan ta någon bara och lägga ut. (Ali) 

 

Det uppfattningen ovan visar på är att de digitala verktygen även kan råda som ett 

underlättande hjälpmedel för lärares planering och detta stärkes även av andra lärare som 

menade att tillgången till dessa är mer lättillgängliga än någonsin. Ett exempel på 

lektionsmaterial och temamaterial som har gjorts tillgänglig och även nämnts av andra lärare 

är det material som finns tillgängligt på olika hemsidor: 
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Man kan använda inspirationssamtal från TED talks och man kan titta på gapminder och du kan 

använda liksom alla de här jättefina hemsidor som finns med Globalis och landguiden och FN:s 

hemsida, så nae men det, ja. De här Globala målen och så liksom jobba, så det finns där så att säga, 

man behöver inte uppfinna allting själv. (Arne) 

 

Ja mycket hemsidor, alltså riksdag och regering. Alltså, många myndigheters hemsidor, och ibland 

så finns det ju spel där, på riksdagens hemsida. Sådana gör det ju. Inte så mycket spel kanske, som 

jag använder. (Johanna) 

 

Det framträder en dominerande syn i de transkriberade uttalandena att de digitala verktygen 

existerar för att snarare underlätta lärares uppgifter än att agera som ett verktyg i 

undervisningen. Idén bakom att de digitala verktygen underlättar uppfattades dock inte 

exklusivt inriktat till lärare. Som intervjuade lärare menade på tjänar digitala verktyg även en 

underlättande funktion för eleverna: 

 

Ja, alltså. Alla verktyg som finns kring digitalisering, vi pratar elever med lässvårigheter som kan 

få det uppläst eller folk med olika andra typer av LPF, funktionsnedsättningar som kan ha verktyg i 

sina. I sina datorer, läsplattor, det är ju också en form av digitalisering. Det fanns ju inte förr. Så det 

är ju också en form av digitalisering. Verktygen som finns runtomkring, som underlättar med 

arbeten exempelvis. (Ali) 

 

Medan Ali lyfter de program som elever med lässvårigheter kan använda sig av för att 

underlätta i skolarbetet menar Marco att verktygen kan underlätta för alla elever, då de har 

alla sina uppgifter på samma ställe: 

 

Och det blir ju, ja, det blir ju väldigt enkelt att alltid, du måste alltid ha med dig din dator. Det är 

där det finns allt du ska göra liksom. Det är väl rent praktiskt underlättande. (Marco) 

 

I de två citat som har presenterats ovan framgår det även att uppfattningen kring digitala 

hjälpmedel som stöd för elever inkluderar två olika typer av elever. De digitala verktygen 

underlättar för varje elev tack vare hur praktiskt det blir att hantera undervisningsmoment, 

samt att det underlättar för elever med funktionsnedsättningar. Programmen som stödjer 

elever med funktionsnedsättningar i deras lärande är dock något som Ali menar ofta ligger 
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utanför lärares kontroll. Johanna menar att det även går ett steg längre, att arbeta med digitala 

verktyg skapar jämlikhet i skolan på ett sätt som avsaknaden av dessa verktyg inte kan:  

 

Så jag skulle säga att jag har en elev, som, hade varit bara papper och penna så skulle nog han inte 

klarat gymnasiet, för han får inte ihop en text på den tiden det tar för honom att skriva. Men det gör 

det, han fixar det här för han har en dator. Så på det sättet är det mera, det är mera demokratiskt 

kanske då. Inkluderande och jämställt. (Johanna) 

 

Det råder därmed en uppfattning att digitala verktyg underlättar både för lärare i form av till 

exempel planering, samt att det har en praktiskt underlättande och vissa fall stödjande 

funktion. Med detta sagt var inte de digitala verktygens funktion exkluderad till en 

underlättande och inkluderande funktion, då det empiriska materialet visade på att det fanns 

en tydlig koppling till dess digital teknik som undervisningsmetod. Primärt behandlade 

uttalandena den audiovisuella tekniken och dess utveckling. I denna grupperingar menade 

flera lärare att den audiovisuella tekniken som projektorer skapar goda förutsättningar för att 

illustrera och visualisera, men också som ett interaktivt verktyg för lärande. Marco är en av 

dessa lärare som menar att projektorn har underlättat till skillnad från tidigare teknik som 

overhead: 

 

Jag är tillräckligt gammal för att ha haft overhead liksom, och då måste ju den ritas upp liksom. 

Förberedas. Det är ju mycket lättare att ha en projektor och en dator liksom. Mycket lättare. Och då 

blir det gjort. (Marco) 

 

Samtidigt som Marco lyfter fram ett historiskt perspektiv och jämför projektorn med overhead 

lyfter Alexandra fram hur detta skifte i teknik även har skapat bättre förutsättningarna för att 

visa filmklipp för att illustrera det ämne som undervisningen har bearbetat: 

 

När det kommer till själva undervisningen…  för man har ju fortfarande många, en genomgång har 

man ju ofta. Ja, det kanske är att man har lättare att visa en liten filmsnutt på det man pratat om då. 

Så kan det ju va. Ja. Man använder det väl mer interaktivt då. (Alexandra) 

 

Det perspektiv som Alexandra lyfter fram är även något som Arne delar, men han menar även 

att de förbättrade möjligheterna att visa filmklipp är av stor vikt eftersom det skapar goda 

förutsättningar för lärande – då eleverna kan visualisera information som tidigare inhämtats:  
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Tittar man på, till exempel hållbart samhällsbyggande så kan du ta upp, ja men forskningsrapporter 

eller, man kan visa till exempel nu då hur, hur man liksom planerar och strukturerar till exempel. 

Ta flytten av Kiruna, till exempel. Du kan ju prata med eleverna, säga såhär att man håller på att 

flytta hela staden. Ja, vad innebär det at flytta en stad, liksom. Men där finns det ju till exempel då, 

man har ju gjort filmer och dokumentärer om flytten där man faktiskt visar på vad det innebär att 

flytta hela hus till nya områden liksom. Så att den typen utav hjälp där man kan visualisera det man 

har gått igenom teoretiskt. (Arne) 

 

Likt det som det förstnämnda citatet av de ovan visar har tekniken för att illustrera visualisera 

varit en del av skolvärlden under en lång period. Skillnaden som råder är tekniken som detta 

sker via, verktygen har helt enkelt bytts ut. Som Johanna menar är detta utbyte även en del av 

vad som klassas som digitalisering, men för att fullt ut förstå vilken avgörande effekt som 

digitala verktyg har behöver synen kring digitala verktyg förändras: 

 

Digitaliseringen av skolan innebär dels att man har en förändrad pedagogik där man utnyttjar 

digitala resurser för att nå längre än vad man kanske hade gjort med traditionella resurser – böcker 

och så vidare. Det är digitalisering av skolan för mig, men sen kan det också vara att man, i vissa 

fall ersätter man bara papper och penna mot ordbehandlare, så. Det kan också vara digitalisering, 

alltså att man byter verktyg, men i grund och botten tycker jag att det handlar om ett förändrat 

handlingssätt som är digitalisering för mig. Och det är ju det som är den stora utmaningen för mig 

som lärare, att hitta, och att våga släppa kontrollen ibland. (Johanna) 

 

Uppfattningen är att lärare måste våga släppa kontrollen i vissa sammanhang och snarare ge 

eleverna verktygen för att navigera bland dessa verktyg. I intervjun med Johanna lyfte hon 

fram användningen av digitala databaser som ett digitalt verktyg. Detta digitala verktyg, 

menar Johanna, utgör en grundläggande förändring i hur eleverna arbetar med och bemöter ny 

information och kunskap:  

 

…så jag jobbar mycket med databaser, alltså där man får hämta rådata som man får sen analysera 

så man ser att det är ju ett digitalt. Då använder man ju digitalisering, ja då använder man ju 

digitala verktyget så som jag tycker att det borde användas. Inte bara, du har frågorna här i boken, 

svara på datorn och skicka in. Det är ju något helt annat. (Johanna) 

 

Arbetsmetoden kan appliceras på flertal områden, och i den uppgift som presenterades under 

intervjun arbetade eleverna med svensk vapenexport och använde sig då av en databas som 
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gjorts tillgänglig av SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute. I arbetet med 

materialet fick eleverna till uppgift att undersöka vilka länder som Sverige sålt vapen till 

under en specifikt avgränsad period. Deltagares uppfattning kring digitalisering inkluderar 

onekligen digitala verktyg, men vad som är digitala verktyg och hur de används på bäst sätt 

skiljer sig åt lärare emellan. 

 

5.1.2. Läroplattformar 

Bland de intervjuade lärare uppfattande samtliga av dessa att digitaliseringen av skolan är 

tydligt sammanlänkat med användningen av digitala läroplattformar. Det kunde handla om att 

de digitala läroplattformarna underlättade i det dagliga arbetet, att kommunikationen med 

elever har förbättrats, att undervisningens syfte och mål kan tydliggöras för elever m.m. I det 

transkriberade materialet benämns sällan läroplattformar som detsamma, utan benämns enligt 

den plattform som används av samtliga lärare – Google Classroom. Alexandra sätter ett stort 

fokus på kommunikationen med eleverna som en stor fördel för undervisningen: 

 

Att, ja i kommunikationen med elever är jätteenkelt tack vare Classroom. Det är jättebra på det 

sättet, man får ju all information och så. Man slipper att kopiera stenciler som man gjorde förut, 

utan man kan lägga ut allting där. Så det underlättar väldigt mycket på det sättet. (Alexandra) 

 

Vikten av kommunikationen med eleverna är även något som andra lärare i studien även 

instämmer på. Marco menar att den förbättrade kommunikationen av information till eleverna 

underlättar för utformningen av uppgifter och kan tydliggöra vilken information som är 

relevant för uppgiften: 

 

Ja det mest uppenbara är ju att faktiskt jag använder mig av lärarplattformer, när jag lägger ut 

uppgifter och så vidare och då bifogar man ju, då är det ju lätt liksom att bifoga då allt material om 

det handlar om statistik eller bilder och sådana saker, att lätt att förmedla det till eleverna. (Marco) 

 

Detta resonemang stärks även av Arne som menar att denna kommunikationsmöjlighet är 

extra viktig i en tid då skolan digitaliseras och tillgången till information utökas alltmer. 

Uppfattningen är att med hjälp av läroplattformar, i linje med Marcos uttalande ovan, kan 

läraren tydligt bifoga relevant material till uppgiften. Detta minskar risken för att eleverna 

inhämtar information som är irrelevant och därmed tappar syftet med uppgiften: 
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…om du vill att dom ska hålla sig inom ramarna så måste man vara tydligare nu än förr. Förr fanns 

inte möjligheten att hamna så offside som man kan göra nu. Så du får man tala om liksom, att det 

är det här materialet nu. De här länkarna i, ja, Classroom, eller vad man nu använder för plattform 

då. Det är det här materialet som vi ska jobba med just nu, liksom […] Sen kanske ni kan hitta 

någon källa också och så, men vi tänker oss att vi jobbar inom dom här […] Det här är det som jag 

förväntar mig att ni ska läsa igenom och kunna. (Arne) 

 

Uppfattningen som råder kring läroplattformar fokuserar till stor del på kommunikationen och 

hur det underlättade i arbetet med elever, men kommunikationen som uppstod tack var dessa 

plattformar förlängdes även till kommunikationen mellan lärare. Peter menade på att det 

existerar en delningskultur bland lärare, både när det gäller information om eleverna och 

lektionsplaneringar. Med hjälp av Classroom och andra läroplattformar kan det skapas 

utrymmen för lärare att på ett enkelt sätt dela med sig av sina idéer och planeringar. 

Digitaliseringen kommer i detta sammanhang att alltså skapa nya förutsättningar för lärare i 

framtiden och ställer nya krav på en viss öppenhet bland verksamma lärare att ta del av andras 

planeringar och dela med sig av deras egna.  

 

Vidare tycks det råda en uppfattning om att de digitala läroplattformarna snarare agerar som 

ett verktyg för att uppnå en papperslös skolverksamhet än att skapa goda förutsättningar i 

undervisningen. En av de lärare som framförde denna uppfattning var Arne, som menade att 

de digitala läroplattformarna implementerats med detta mål i åtanke: 

 

…och visst man kan hålla på och skriva ut, men vi är också ombedda att spara på papper. Genom 

kommunal verksamhet så är ju tanken att vi inte ska använda papper i samma omfattning, helt 

enkelt. Så att måste vi inte skriva ut försöker vi att låta bli. Är ju tanken. Och en som vi använder 

nu, det här med Google Suite och det, det är ju också då att, gjord för att vara papperslös liksom. 

(Arne) 

 

Denna uppfattningen delades till vis del med Alexandra. Hon framförde inte att det 

grundläggande syftet bakom läroplattformar var för att skapa en papperslös skola, men 

menade att användningen av papper reducerades avsevärt. I de sammanhang då material har 

kopierats upp och läraren inser att det har blivit något fel i instruktionerna eller att till 

exempel sidnummer inte är inkluderat kan detta snabbt ändras i läroplattformar och innebär 

att nytt material inte behöver kopieras upp. Uppfattningen kring läroplattformar skiljer sig åt i 
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mångt och mycket, men att de tjänar en underlättande funktion är något som framgår tydligt. 

 

5.1.3 Källkritik 

En digitalisering av skolan innebär nya metoder att undervisa och nya metoder att hantera de 

dagliga arbetsuppgifter, detta har framgått. Skolans värld har dock kommit att ändras 

fundamentalt när tillgång till information har ökat i takt med internets utveckling. 

Informationen finns överallt och detta kräver att det behövs kunskaper i hur de samlar in och 

hur de bearbetar information. Detta är ett syn på digitalisering som lyfts av flera lärare. Som 

bland annat Ali menar på besitter inte eleverna tillräckligt goda förmågor för att utvärdera och 

använda information på ett sätt som genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt: 

 

Dom har ju, det är ju så stort och de tror jag har det svårt att hantera det på ett vettigt sätt. Med 

källor och så, de är aldrig källkritiska eller de har svårt att hitta fakta för det finns så mycket 

information att få reda på, vilken är sann och vilken är inte sann. Så det tycker jag är problematiskt, 

då skulle man behöva jobba mycket mer med källkritik i skolan tror jag. (Ali) 

Det perspektiv som Ali lyfter fram här berör både elevernas förmåga att söka och samla 

kunskap som att utvärdera den. Vid ett senare tillfälle i intervjun lyfter han även fram att 

information ofta kommer paketerad för eleverna, och att de har en tendens att ta till sig 

kunskapen utan att reflektera mycket kring den. Detta är ett mer frekvent problem bland 

elever som saknar motivation till att studera och menar att det även kan handla om en 

bekvämlighetsprincip. De saknar ork för att sålla bland information och leta upp annan 

information än den som algoritmer på sociala medier rekommenderar. Arne framför även ett 

liknande resonemang och menar att detta är ett resultat av att information ofta kommer 

paketerad, men även att detta är ett resultat av en mer individualiserad uppkoppling till nätet:  

 

Digitaliseringen i samhället är väl mer det här med att du får en mer och mer, så att säga, 

individanpassad liksom, uppkoppling mot internet… Skulle jag säga. Där du hela tiden kan gå 

omkring och hämta information om det som du själv är intresserad av liksom. (Arne) 

 

Fokus i dessa uttalanden berör en svårighet att inte bara utvärdera och arbeta med 

information, utan också att samla in den. Vid ett senare tillfälle vid intervjun menar Arne att 

denna individualiserade uppkoppling till nätet leder till en tendens hos eleverna att söka upp 

information som de redan är intresserade av. De vet vilka kanaler de kan använda sig av och 
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hur de ska inhämta relevant information, men när eleverna ska arbeta med information som 

existerar bortom den information som de är intresserade av vet de inte hur de ska gå tillväga. 

Alexandra och Peter är två av de lärare som trots detta menar att eleverna redan besitter en 

god kompetens att söka ny information, och att problemet snarare ligger i elevernas förmåga 

att utvärdera informationen. Trots denna splittring är samtliga lärare överens om att tillgång 

till internet har låst upp mycket information och att den stora mängden information lätt blir 

oöverskådlig.  

 

5.1.4 Spel och interaktiva aktiviteter 

En mindre frekvent aspekt av digitaliseringen bland de samlade uttalandena är den interaktiva 

aspekten av digitaliseringen vilken inkluderar spel och diverse andra interaktiva aktiviteter. 

Alla lärare berättade att de vet vilka spel som finns och var de kan finna dessa, men att de inte 

inkluderade dessa i sin undervisning. Det tycks råda en samsyn om att dessa spel och 

interaktiva aktiviteter har ett värde i undervisningen, men att de kan ersättas av andra 

metoder. Trots detta lyfte Marco fram att själva strukturen bakom spel har ofta 

belöningsfunktioner som driver på dess värde för användaren. Genom att belöna den som 

spelar skapas det ett intresse för deltagarna att fortsätta spela, och om denna struktur skulle 

appliceras till lärande kan det finnas ett visst värde för dessa i undervisningen. I det empiriska 

materialet byggs inte relevansen av spel vidare på i någon större utsträckning, men vissa 

uttalanden visar att det onekligen finns ett värde i interaktiva aktiviteter, då det skapar ett ökat 

intresse för undervisningsmaterialet. 

 

5.2 Social och medborgerlig kompetens 

Dessa kompetenser som framförs av EU (2006/962/EG) kan förefalla som något bortkopplat 

från digitaliseringens värld och digitaliseringen och allt det som digitaliseringen innebär, men 

det empiriska materialet visar att detta inte är fallet. Dessa kompetenser kommer att delas upp 

i följande kapitel och behandlas var för sig, men dessa två kompetenser är onekligen tätt 

sammanvävda.  

 

5.2.1 Social kompetens  

I framställningen av denna kompetens beskrivs den och förklaras som ”…förmågan att 

kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika miljöer, att visa tolerans, att uttrycka och förstå 

olika åsikter, att förhandla med förmåga att skapa förtroende och känna empati” 
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(2006/962/EG). I min intervju med Arne presenterades en uppfattning att den utökade 

digitaliseringen av skolan har haft tydliga effekter på samhällsutvecklingen i form av 

mänsklig kontakt: 

 

Ja, jag tycker någonstans att det har blivit lite, lite så. Det man, att man har tappat en del och man 

kan ju säga då med att mer ungdomar har fått svårare med den här sociala kompetensen liksom […] 

Det räcker ju att gå runt på skolan och titta. Mm. Det sitter fyra runt ett bord med varsin mobil. 

Backa 15 år så satt man och prata med varandra. (Arne) 

 

Med detta resonemang var Arne snabb på att påpeka att det inte handlar om att romantisera 

det förflutna. Syftet med detta uttalande var snarare att påvisa hans uppfattning om att de 

negativa konsekvenserna som digitaliseringen bidrar med ofta uppmärksammas i form av 

sociala interaktioner. Enligt denna uppfattning har intresset för att prata med varandra 

reducerats massivt, och som Arne vidareutvecklar kommer den direkta 

behovstillfredsställningen som existerar på mobiltelefonerna att hamna i fokus istället. Detta 

synsätt på elevernas lärande delas av Ali som bland annat menar att elever gärna accepterar 

åsikter som de inte har förmåga att reflektera kring, och som inte är deras egna:  

 

Dom har ju, jag tycker dom är fruktansvärt dåliga på att källkritiskt granska saker och ting. Snabba 

på att plocka upp åsikter som de inte har granskat eller har någon faktagrund för. (Ali) 

 

Denna uppfattning berör mer än paketerad information; denna uppfattning berör även elevers 

åsiktsbildning och deras sociala kompetens. I de klasser som Ali undervisar i söker inte 

eleverna att förstå skillnader mellan olika åsikter, och inte heller besitter de faktabaserade 

kunskaperna som åsikten grundar sig på. Det empiriska materialet visar med andra ord att 

lärarnas uppfattning av digitalisering är att elever inte bara själva har bristande kunskap i att 

förmedla sin egen åsikt – de har också svårt att skapa förståelse kring och på ett konstruktivt 

sätt bemöta andras. Detta är något som Johanna menar kan öva på genom att arbeta med olika 

databaser där eleverna måste föra sina egna analyser. I sitt arbete med vapenexport 

uppmärksammar hon att det sätt som analyser sker på skapar ett stort intresse och skapar 

möjligheter för eleverna att uttrycka sin åsikt: 

 

Den funkar bra med eleverna och de blir väldigt nyfikna, och det väcker ett engagemang hos 

eleverna, för de, ofta har man elever som, i klassrummet som kommer från Mellanöstern kanske 

där vi vet att Sverige har sålt mycket vapen eller har mycket vapen exporterat till. Och då skapar 
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det ibland en upprördhet, eller alltså indignation på nått sätt, att vad fasen. Och det, eller så är det 

bara, det är väl jättebra att vi säljer vapen, annars skulle någon annan göra det. Nu vet ju vi i alla 

fall vilka, ja alltså, det finns ju olika dem aspekterna på vapenexport. Och då får man också en 

diskussion kring vad som är rätt. Vad tycker man liksom, en argumentation. (Johanna) 

 

Det Johannas uppfattning i citatet ovan visar är inte enbart vikten av att elever själva får 

analysera, utan även att denna arbetsmetod är viktig om eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sina egna åsikter. I linje med den definition som EU framför av detta begrepp visar 

denna uppfattning, i kombination med de som nämnts i detta kapitel, på att digitaliseringen av 

skolan har kommit att öka behovet av social kompetens. 

 

5.2.2. Medborgerlig kompetens 

I den upplevda svårigheten att bemöta åsikter och skapa förståelse av densamma uppstår ett 

upplevt problem kring medborgerlig kompetens. Medborgerlig kompetens är något som EU 

menar innefattar förmågan att ”på ett effektivt sätt samverka med andra på det offentliga 

planet, visa solidaritet och ett intresse för att lösa olika problem på det lokala planet och i 

samhället i stort” (2006/962/EG). Uppfattningen att digitaliseringen kan leda till en att den 

medborgerliga kompetensen är något som det empiriska materialet visar vara närvarande 

bland verksamma lärare i samhällskunskap. I ett uttalande uttryckte Ali problematiken med 

att elever inte är rätt informerade, de är informerade men mycket av den kunskap som de har 

hämtat in har sitt ursprung i desinformation:  

 

Ja men alltså, man använder information, eller desinformation. På ett sätt i informations- och 

faktasyfte och man använder källor och fakta som att om man granskar dem de stämmer ju inte då. 

Och alltså invandringsfrågan är en typisk sådan, hur mycket pengar det kostar eller hur mycket 

pengar de får. Och så sprider man den faktan själv och har den som någon form av egen sanning 

och då, det är ju ett problem. Det blir ju ett demokratiskt problem i förlängningen det urholkar ju 

demokratin. (Ali) 

 

Problematiken ligger inte enbart i att eleverna inhämtar desinformation utan att de även 

sprider densamma. Ali utvecklar med att påpeka att det inte handlar om att vara informerad, 

utan snarare att vara rätt informerad, då elever ofta är ”informerade” men baserat på 

information som är gjord för att vilseleda eller är felaktig. Denna uppfattningen råder trots att 
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det även råder en uppfattning att distansen mellan olika myndigheter har krympt när skolan 

och samhället har digitaliserats, enligt Arnes uttalande nedan:  

 

Nej, men det är väl som sagt var att vi har tillgång till nästan alla vardagstjänster vi behöver och all 

kontakt liksom med myndigheter, föreningar, organisationer. Allting finns tillgängligt liksom i, via 

en smartphone liksom. Du har en liten apparat i handen och via den så når du egentligen allting i 

hela världen. (Arne) 

 

Trots att det alltså råder en uppfattning att distansen till myndigheter har krympt råder det 

även en uppfattning i det empiriska materialet att tillgången till information har även utökat 

tillgången till desinformation. Denna desinformation uppfattas även utgöra ett problem för 

demokratins framtid; att eleverna inte besitter en den medborgerliga kompetensen som 

demokratin är uppbyggd på. De samlade uppfattningarna visar att kunskapen om hur de kan 

effektivt utnyttja den förbättrade tillgången till myndigheter, föreningar och organisationer 

inte är något som eleverna besitter – de besitter istället desinformation. 

 

5.3 Läran att lära 

I sin framställning av vad denna nyckelkompetens innebär beskriver EU kompetensen som en 

förmåga att inte bara ha redskapen för att inhämta ny kunskap, som till exempel att läsa och 

skriva, utan att också hantera sina inlärningsmönster, karriärmönster och arbetsmönster. 

Nyckelkompetensen berör även inlärningsstrategier som att klara av att koncentrera sig under 

långa stunder och att kunna göra en kritiskt bedömning av vad syftet och målen med en viss 

aktivitet är (2006/962/EG). Detta avsnitt kommer att dels behandla elevers förmåga till 

självdisciplin, samt elevernas förmåga förstå och strukturera sin egen inlärning. 

 

5.3.1 Ett behov av självdisciplin  

En överväldigande majoritet av studiens deltagare uppfattade att skolans digitalisering har 

skapat problem med hur eleverna arbetar med de olika digitala hjälpmedlen. De samlade 

uttalandena visar att det existerar en tydlig tendens för elever att bli distraherade när datorer är 

en del av den formella klassrumskontexten. Vad det är som driver denna distraktion råder det 

en viss oenighet inom. Alexandra lyfter fram den effekt som dataspel har för eleverna: 

 

Ja, det tror jag i och för sig att de blir, problemet är ju också när de har datorer och ska anteckna på 

datorn att det finns säkert vissa som spelar spel istället, eller, det blir en kontroll då. Så det beror ju 
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på elevgruppen och eleverna, att de måste ju ha eget självdisciplin på det sättet. Eller att läraren får 

kontrollera. (Alexandra) 

 

Tillgången till nätet har onekligen skapat en större tillgång av spel, men som Johanna 

uttryckte det handlar det kanske snarare om ett informationsberoende. Som individer, lärare 

och elever likt, finns det ett driv att ständigt vara informerade om det som händer inom det 

fält som är intressant för var person. Vad som är intressant och vad individen kommer söka 

information baseras i denna individs intresse, men oavsett intresse kan beroendet finnas där. 

Som Johanna uttryckte det: 

 

Informationsberoende tror jag är, alltså det här med att man ja, på olika kanaler vill känna sig hela 

tiden uppdaterad om vad som hänt. Som samhällskunskapslärare blir man ju lite arbetsskadad 

genom att man vill följa nyhetsflödet hela tiden. […] Jag tror det är mer ett informations, eller ett 

beroende av att vara uppdaterad och att ha koll på läget och sen i mitt fall så handlar det om 

världspolitik, min fotbollselev Kalle, för hans del handlar det om alltså hur gick det i matcherna 

liksom. (Johanna) 

 

I viss enighet med Johanna delar Arne synen på ett informationsberoende, men väljer att 

beskriva detta från ett perspektiv av behovstillfredsställelse. Han lyfter bland annat vikten av 

de intryck som eleverna utsätts för i en digital värld och hur dessa har konsekvenser för hur 

eleverna bemöter diverse problem och finner lösningar på densamma. Uppfattningen är den 

att eleverna, i sitt sökande efter behovstillfredsställning, aldrig behöver ha tråkigt – något som 

i sin tur leder till att eleverna aldrig behöver öva på problemlösning. Denna ständiga strävan 

skapar inte enbart problem för undervisningen i form av att eleverna inte får möjlighet att öva 

på problemlösning. Arne vidareutvecklar detta resonemang genom att lyfta hur eleverna 

omringar sig med den typen av information och som ger snabb tillgång till den information 

som de är intresserade av:  

 

 Så det är liksom in och skriva i det ena och sen växla till nästa och svara på frågan där och. Där 

är vi inne på nästa där, så. Nu så ska jag bara göra den och sen ska jag göra den, så. Så att hur de 

överhuvudtaget ska kunna fokusera på det som är undervisningen det går ju inte, du kan inte ha 

så många saker i huvudet samtidigt. (Arne)  

 

Det citatet visar utöver att eleverna saknar förmågan för att distansera sig från 

distraherande aktiviteter är att undervisningen lider som ett resultat. Johanna delar denna 
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uppfattning och menar att eleverna kan gynnas av ett system där läraren aktivt lär eleverna 

att hantera den information som de omringar sig av. Hennes uppfattning är att med hjälp av 

olika tillägg i webbläsaren Google Chrome och arbetsmetoder som Pomodoro-modellen – 

arbeta effektivt 25 minuter och ta en paus på 5 minuter – kan undervisningen ske effektivt. 

Detta trots närvaron av potentiella distraktionsmoment som Youtube. Hon menar att källor 

som Youtube har ett stort pedagogiskt värde med all dess information, men eleverna 

behöver lära sig att använda denna källa och information på ett effektivt sätt. 

 

5.3.2 Konsten att ställa rätt frågor 

En frekvent förekommande uppfattning om digitalisering fokuserade på elevernas förmåga att 

förstå ny information, vilka frågor de ska ställa. Som etablerats i ett tidigare kapitel finns det 

en uppfattning att elever har god förmåga att söka kunskap via kanaler de är vana att använda, 

och som lärare finns det ett behov att ge eleverna kunskapen att navigera bland ny kunskap. 

De samlade uppfattningarna av lärarna visar att trots lärarnas vilja att hänvisa eleverna rätt, att 

bidra med källor och information som de kan använda, besitter de inte kunskapen att ställa de 

relevanta frågorna. Johanna är en av de lärare som uppmärksammade denna problematik:  

 

Det är ju det absolut svåraste. För att, ställer man för stora frågor, för generaliserande, då kommer man 

ingenstans. Det blir bara ordbajseri i slutändan. Och man kan inte få något konkret resultat, så blir man 

frustrerad och, ja men det säger ju absolut ingenting. Men med riktade frågor, när jag hjälper eleverna att 

med fråga, då hjälper jag dem också att se hur en väl formulerad fråga kan se ut, som hjälper dem att ställa 

egna frågor i framtiden. (Johanna) 

 

Förmågan att ställa den rätta frågan är avgörande enligt denna uppfattning. Utan förmågan att 

ställa rätt fråga menar Johanna att eleverna inte kommer skapa sig en förståelse kring den 

information som presenteras för eleverna. Vidare menar Johanna att digitaliseringen av skolan 

och den tillgång till information som därmed möjliggör gör att lärare behöver ge eleverna 

kunskapen att ställa rätt frågor för deras framtida kunskapsinhämtning. Hon menar även att 

det är av största vikt att de instruktioner som eleverna tillges vid en ny uppgift kommer vara 

avgörande för elevernas framgång. Detta är en uppfattning som delas av samtliga lärare i 

studien, och uppfattas även vara viktigare nu än förr, enligt Arne. Risken för eleverna att 

hamna ”offside” har aldrig varit så hög, och lärare behöver därmed tydligt presentera för 

eleverna vilket material som eleverna ska arbeta med – i symbios med tydliga 

frågeställningar. 
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6. Analys och Diskussion 

I detta kapitel kommer det material som presenterats i tidigare kapitel att analyseras utifrån 

den sociokulturella lärandeteorin. Analysen kommer att fokusera på begrepp som scaffolding, 

mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen. Kapitlet kommer att arbeta 

med dessa begrepp var för sig i ett isolerat delkapitel, för att sedan samlas till en helhet i ett 

avslutande delkapitel.  

 

6.1 Applicerad sociokulturell lärandeteori 

Verksamma lärare i samhällskunskap visar tydligt i föregående avsnitt att skolans 

digitalisering karaktäriseras av digitala verktyg och dess användning. Vidare används detta 

verktyg i vissa sammanhang med ett tydligt mål, en tydlig kunskap som läraren eftersträvar 

att lära eleverna. I arbetet med databaser användes dessa som digitala verktyg där eleverna 

fick använda densamma för att uppnå en viss kunskap, samt att kunskapen som eftersträvades 

hade en tydlig koppling till det digitala verktyg som används. 

. 

 

6.1.1 Verktygen och undervisningen 

I linje med denna lärandeteori visar resultatet att lärare använder det kulturella redskap som är 

digitala verktyg för att mediera kunskap, samt att appropriera kunskap. Det vill säga, lärarna 

använder verktygen på ett sätt som ger eleverna möjligheten att skapa förståelse om komplexa 

sammanhang – de hjälper eleverna att appropriera kunskap. Ett koncept som svensk 

vapenexport kan befinna sig på en abstraktionsnivå som är för hög för eleverna, vilka parter 

finns med och vad det innebär för svensk vapenindustri. Med hjälp av en genomtänkt 

applicering av språkliga och materiella redskap – i form av siffror och databaser – blir 

kunskapen däremot hanterbar. I denna process behöver eleverna inte bara bruka de kulturella 

redskapen, utan de behöver också utveckla en förtrogenhet med dessa och som förlängning 

även lära sig hur verktygen är en del av dem själva (Säljö 2011, 178). Detta är grunden för 

kunskap och i den undervisningskontext som tidigare presenterats, med databaser som digitalt 

verktyg använder eleverna inte bara verktyget för att förstå, men också skapa egna 

resonemang. 

 

Det förefaller därmed problematiskt, baserat på den sociokulturella lärandeteorin, att digital 

teknik även appliceras av lärare på ett sätt som inte underbyggs av denna fundamentala 
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lärandeprocess. Ingenstans är detta mera närvarande än uppfattningen om den audiovisuella 

tekniken och applikationen av projektorer. I linje med uppfattningarna om audiovisuell teknik 

har utveckling av dessa verktyg underlättat dess applicering i klassrummet avsevärt, vilket 

kan vara anledningen till att dessa verktyg har blivit allt mer frekvent i en formell 

klassrumskontext. Detta är inte problematiskt, utan det som är problematiskt är att verktygen 

agerar för att mediera, dvs. för att förmedla information, men inte appropriera, dvs. förstå 

informationen. Lärare använder verktyget enligt samma metod som utdaterad teknologi som 

overhead användes. Detta resulterar i att läraren inte har rustat sig med kulturella verktyg som 

stödjer lärande om en elev till exempel upplever ett begrepp vara för abstrakt och komplext. 

Enligt lärandeteorin har lärare en central uppgift i att underlätta processens gång från spontan 

till abstrakt kunskap, men likaså har undervisningen (Säljö 2014, 304).  

 

Detta innebär att projektorerna bör inte enbart ses som ett verktyg vars syfte är att underlätta 

för lärare att hålla föreläsningar, utan behöver tjäna ett syfte som har en tydlig koppling till 

undervisningens mål. En av uppfattningarna som bearbetar detta är då lärare kan med hjälp av 

projektorerna tydligt illustrera för eleverna hur abstrakta koncept kan tydliggöras med hjälp 

av interaktiva kartor. Dessa interaktiva kartor kan göra att eleverna kan appropriera kunskap – 

lära sig förstå hur dessa medierar världen – förstå världen utanför den egna kunskapen (ibid.). 

Verktygets främsta styrka blir dess interaktivitet, då verktyget snabbt kan tydliggöra en 

koppling som den lärande individen upplever vara för komplex. I dess förlängning innebär 

detta att verktyget hjälper den lärande individen att fortgå i lärandeprocessen, vilket skapar ett 

sammanhang där verktyget i sig scaffoldar. Likt Wood, Bruner och Ross (1976) resonemang 

om hur instruktioner och strukturer kan agera för att scaffolda, kan även de digitala verktygen 

i sig agera för att åstadkomma detta. 

 

6.1.2 Läraren och stödstrukturer 

I arbetet med att uppnå appropriering är de kulturella verktygen essentiella för att lärare ska 

skapa en förståelse om begrepp som ligger bortom elevernas abstraktionsnivå. De digitala 

verktygen behöver användas på ett sätt som stödjer en appropriering av kunskap, men det 

behövs mer. Lärare behöver guida eleverna i att även använda kulturella redskap och få dem 

att förstå vad som kan göras med dessa – läraren måste använda sig av scaffolding (Wood, 

Bruner & Ross 1976). I det sociala utrymmet ger den kunniga stöttning med hur lärandet kan 

stärkas, hur eleven kan gå vidare och uppmärksamma kunskap som de redan besitter (Säljö 

2011, 180). Scaffolding kan se genom två olika metoder, antingen stöttning i den sociala 
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sfären eller genom instruktioner som skapar tydlighet för den lärande individen (Wood, 

Bruner & Ross 1976).  

 

Uppfattningen bland lärare är att digitaliseringen av skolan har skapat en utökad möjlighet för 

båda dessa former av scaffolding. Läroplattformar har gjort det möjligt för att förbättrad 

kommunikation generellt, men också kommunikationen av instruktioner – vilket uppfattades 

vara extra viktigt när tillgång till information har expanderat. I linje med sociokulturell 

lärandeteori innebär detta att Google Classroom och diverse andra läroplattformar har skapat 

förbättrade möjligheter för scaffolding. Den praktiska aspekten av dessa Learning 

Management Systems (LMS) kan därmed potentiellt skapa godare förutsättningar för lärande, 

även om detta inte nödvändigtvis gäller för audiovisuell teknik. Dessa LMS system kan även 

inkludera program och funktioner som gör det lättare för lärare att skapa förutsättningar för 

scaffolding. I min intervju med Ali berättade han om ett verktyg som han använder – 

draftback – där det fanns en möjlighet för honom att uppmärksamma de förändringar som har 

skett till ett dokument; när eleverna skrivit, vad de skrivit och hur mycket de skrivit.3 Den 

uppfattning som råder om att dessa verktyg förenklar kommunikationen och gör det lättare för 

eleverna att åter läsa det som de behöver förbättra kan på god grund stödjas av lärandeteorin. I 

linje med Wood, Bruner och Ross (1976) stödjer denna arbetsform scaffolding, då eleverna 

inte bara kan scaffoldas under tiden de skriver, utan de kan också scaffoldas genom att 

använda feedback som redan presenterats av lärare i ett tidigare skede. 

 

Goda förutsättningar för scaffolding är lika essentiellt för lärandeprocessen som 

förutsättningarna för appropriering. Som Säljö (2014, 306) menar: ”Genom scaffolding inom 

ramen för utvecklingszonen kan man appropriera kunskaper som [den kunnige] hade.” Med 

andra ord, kombinationen av att skapa goda möjligheter för appropriering och goda 

möjligheter för scaffolding skapar nytt lärande inom den proximala utvecklingszonen. Ett 

exempel på detta är då Arne berättar om flytten av Kiruna och hur den teoretiska kunskapen 

den lärande individen tidigare inhämtat görs möjlig att förstå. Med hjälp av det filmklipp som 

han visade kunde lärandet fortgå – och förflyttas från något som låg bortom den proximala 

utvecklingszonen till att befinna sig inom densamma. Detta resonemang bidrar 

förhoppningsvis inte med mycket revolutionerande för verksamma lärare, men det 

                                                      
 

3 Google Drive funktionen som används i Classroom kan även användas för att kommentera på texter i realtid. 
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uppmärksammar vikten av de digitala verktygen i undervisningen. Det uppmärksammar även 

vikten av att lärare kombinerar verktyg på ett sätt som skapar appropriering, samtidigt som 

läraren skapar goda förutsättningar för scaffolding.  

 

6.2 Digitalisering och dess effekt på skolväsendet 

I denna studie förefaller en sak tydlig, lärare upplever att skolan har påverkats till stor grad av 

digitalisering, och uppfattningarna av vad det innebär för skolan var spridda. I kapitel 1.1 

berättade jag om hur det potentiellt kan vara problematiskt att diskutera en digitalisering av 

skolan enbart från ett perspektiv av digital kompetens. Vidare uppmärksammade jag att 

tidigare forskning fokuserat på digital kompetens när de diskuterar digitaliseringen av skolan, 

och som resultatet visar inrymmer digitalisering av skolan betydligt mer än digital kompetens. 

Digitaliseringen av skolan innebär även att lärare behöver stärka elevernas förmåga att delta i 

samhället på ett konstruktivt sätt, att bemöta andras åsikter och även forma sin egen. Eleverna 

uppfattas acceptera det förhållningssätt som har tilldelats densamma enligt den lärande 

individens intresse. Lärare behöver därmed vara de som leder eleverna till att inte bara 

inhämta information, utan också hur den lärande individen använder informationen och 

formar sina egna åsikter. I arbetet med det empiriska materialet blev det tydligt att digital 

kompetens utgör den största delen av vad skolans digitalisering innebär och den klassificering 

som har gjorts i denna studie har fokuserat på den definitionerna som EU presenterat 

(2006/962/EG). Denna syn på digitalisering går i linje med den som skolverket presenterar i 

Gy11 där de menar att: 

 

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala 

kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna 

värdera information. (Skolverket 2011a) 

 

Detta är det regelverk som råder för varje verksam lärare inom den svenska gymnasieskolan, 

men som lärare i samhällskunskap finns det fler undervisningsmål som är avgörande. Som 

verksamma lärare i samhällskunskap finns det ett krav på undervisningen att utveckla 

förutsättningarna för aktivt deltagande i samhällslivet. Utöver detta skriver även Skolverket 

att ett samhälle med stor förändringstakt och som innebär stora mängder information kräver 
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att eleverna utvecklar förmågor att förhålla sig till densamma (Skolverket 2011b). Taget 

tillsammans innebär detta att eleverna behöver inhämta kunskap om samhällsutvecklingen 

och vad det har för effekt på samhället som helhet för att skapa en goda demokratiska 

förutsättningar. Detta synsätt återspeglas även i nyckelkompetens nummer sex, att eleverna 

behöver utveckla förmågor att ”på ett effektivt sätt samverka med andra på det offentliga 

planet, visa solidaritet och ett intresse för att lösa problem på det lokala planet och i samhället 

i stort” (2006/962/EG).  

 

Resultatet i denna studie visar att det råder en uppfattning kring detta som har en tydlig 

koppling till digitalisering, att denna medborgerliga kompetens blir alltmer relevant. Ali var 

en av dessa exempel som menade att digitalisering och dess tillgång till information kan 

utgöra ett demokratiskt problem då elever inhämtar och sprider desinformation. Ali var inte 

ensam om detta perspektiv, då Johanna uttryckte att det fanns ett tydligt behov att diskutera 

hur digitaliseringen påverkar demokratin i form av till exempel hackers. Hackers har skapat 

en stor möjlighet att diskutera demokrati, och skapar stora möjligheter i hur lärare undervisar 

om demokrati – då ämneskunskaperna får en tydlig koppling till digitaliseringen och tekniska 

kunskap. Sofkova Hashemi och Spante (2016, 13) menar att denna form av ämneskunskaper, 

när läraren även använder IKT från ett perspektiv som påverkar ämneskunskaperna – något 

som tycks likna TPCK-modellen som Koehler och Mishra (2007) presenterar – har läraren 

inkluderat digital kompetens i sin helhet. Endast när lärarna har inkluderat pedagogisk 

kunskap, ämneskunskaper och teknisk kunskap har digitaliseringens komplexitet framgått. 

Den medborgerliga kompetens är alltså tydligt sammanlänkat med den digitala kompetensen, 

även om den koppling som Sofkova Hashemi och Spante (2016) gör är något långdraget då 

digital kompetens inte längre förblir exklusivt till digitala kompetenser.  

 

I linje med EU:s nyckelkompetens 6 (2006/962/EG), finns det en tydlig koppling mellan 

uppfattningen som behandlar medborgerlig kompetens och den som behandlar den sociala. 

Elever uppfattades inte vara villiga att söka nya åsikter, utan valde att bli ”matade” med 

information som har skräddarsytts för dem. Denna företeelse kan till visserligen tolkas som ett 

nytt fenomen i den nivå som den appliceras, men som Selwyn (2017, 64–65) menar på är 

detta snarare ”ett symptom på en mer allmän kulturell och samhällelig utveckling.” Han 

menar att det sedan 1980-talet har blivit allt mer vanligt att varor och tjänster personanpassats, 

men att det idag har blivit en del av det vardagliga livet. Detta är grundläggande för de nya 

konsumtions- och produktionsförhållanden som dagens marknad drivs av och detta menar han 
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även är närvarande med konsumtionen av nyheter – en utveckling som grundas på 

behovstillfredsställelse. Detta fenomen var även närvarande i denna studie då bland annat 

Arne menade att eleverna endast reflekterar inom ramarna som är givna till dem enligt den 

ram som de fått informationen serverad via. Selwyn (ibid.) menar att detta dock inte enbart är 

ett resultat av att det individanpassade behov, utan även att det berör individanpassade 

valmöjligheter. Det råder därmed en problematik i att de val som eleverna har tillgång till är 

val som redan är baserat på information som kommer bidra med behovstillfredsställning. Om 

de inte aktivt söker kunskap från nya perspektiv behöver de inte göra det för att vara 

informerade – och det finns inget incitament att söka ny kunskap. Dels på grund av detta är 

det avgörande att skolans digitalisering inte blott begränsas till att innehålla digitala 

kompetenser 

 

Studiens deltagare menade även att det finns ett behov för eleverna att arbeta med 

självdisciplin – något som Hylén (2013, 19) instämmer i. Detta tycks gå i linje med det 

resonemang som Selwyn (2017, 64–65) förde ovan och hur individanpassat som samhället har 

blivit, under de senaste decennierna. Detta är onekligen ett problem för undervisning, men 

som Hylén (2013, 19) även menar på skapar applicering av digitala verktyg en ökad 

motivation hos eleverna. Det förblir därmed paradoxalt, digitala verktygen leder till att fler 

potentiella distraktioner vilket kan vara ett resultat av att samhället har blivit mer 

individanpassat och behovsdrivet. I en ny digital era kommer det därmed vara avgörande att 

eleverna utrustas med verktygen för att nyttja dessa verktyg till sin fördel, och lärare behöver 

hjälpa eleverna med detta. Som nämndes i avsnitt 5.3.2 lyfte Johanna upp hur viktigt det är 

för eleverna att ha tydliga strategier i hur de arbetar med och utnyttjar den stora 

informationsbank som digitaliseringen har möjliggjort. Genom att uppmärksamma eleverna 

om Pomodoro metoden lyfter Johanna en av de metoder som kan användas av eleverna och hur de 

begränsar sig på ett sätt som skapar goda förutsättningar för lärande. 

 

Den strategi som Johanna nämner är dock enbart en av de många strategier som går att 

använda, men kopplat till digital kompetens och läran att lära (2006/962/EG) är det 

nödvändigt för verksamma lärare att detta är ett inslag i undervisningen. I linje med Gy11 ska 

eleverna få tillgång till kunskap som hjälper dem att navigera i det digitala landskapet och det 

är därmed avgörande att lärare arbetar mot detta mål (Skolverket 2011a). Som Sofkova 

Hashemi och Spante (2016, 9–10) menar handlar lärares applicering av digitalisering inte om 

skolan ska använda digital teknik, utan hur. 
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7. Slutsats 

Denna uppsats avsåg att delvis kartlägga, men också uppmärksamma hur lärare uppfattar 

digitalisering av skolan och vad det är som de associerar med densamma. Uppsatsen har även 

bidragit med att utveckla förståelsen av hur dessa synsätt kan förstås från en sociokulturell 

lärandeteori, samt hur digitaliseringen kan inkluderas i lärandeteorin.  

 

7.1 Studiens resultat 

I den data som denna studie bearbetat finner författaren att det råder en viss spridning i hur 

lärare uppfattar digitaliseringen av skolan, men att det huvudsakligen råder enighet om vad 

digitaliseringen innebär. Uppfattningar om vad det innebär behandlar huvudsakligen digital 

kompetens, men inkluderar även andra nyckelkompetenser. Bland de åtta nyckelkompetenser 

som EU presenterar (2006/962/EG) finner denna studie att uppfattningar kring skolans 

digitalisering även berör medborgerlig och social kompetens, samt läran att lära. Studien visar 

även hur en syn på digitalisering som enbart digital kompetens kan leda till att eleverna 

saknar den kunskap som Gy11 (Skolverket 2011a) menar att eleverna ska förses med i 

undervisningen. Vidare visar denna studie hur lärarnas roll i att guida eleverna i den 

information som görs tillgänglig blir avgörande om digitaliseringens möjligheter ska skapa 

goda förutsättningar för lärande – tekniken i sig leder inte nödvändigtvis till lärande. 

 

7.2 Vidare forskning  

I denna studie har uppfattningarna grundats i den data som framgått av utförda intervjuer med 

sex verksamma lärare i samhällskunskap. Vidare studier behöver föras inom detta ämne med 

en större urval av verksamma lärare i samhällskunskap, dels för att se om de kategorier som 

denna studie presenterar överensstämmer med lärarkåren som helhet. Eftersom alla 

verksamma lärare, oavsett ämne, även ska inkludera digitalisering i som undervisning behövs 

forskning som inte har en avgränsning till verksamma lärare i samhällskunskap på 

gymnasieskolan. Vidare behövs fler studier om hur digitalisering kan analyseras baserat på ett 

teoretiskt ramverk av andra lärandeteorier än den sociokulturella, då lärande är en avancerad 

process och kan tolkas olika. Exempel på lärandeteorier som kan vara relevant för detta ämne 

är kognitivism och hur förflyttning av kunskap mellan olika former av minne påverkas av en 

kontinuerlig strömning av stimuli. Förståelse kring vad digitaliseringen av skolan innebär, 

samt hur det påverkar skolans uppdrag är avgörande om skolväsendet ska fortsätta skapa goda 

förutsättningar för lärande – både hos elever och lärare.  
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Bilaga 1 – Samtyckesformulär 

 

Information och tillstånd att delta i studie om digitalisering 

 

Mitt namn är Pontus Jansén och jag är en lärarstudent på Linköpings Universitet. Som en 

examinerande del av min utbildning på lärarprogrammet har jag valt att undersöka hur 

verksamma samhällskunskapslärare erfar digitalisering. Syftet med studien är att skapa en 

tydligare förståelse av vad digitalisering innebär för verksamma lärare i samhällskunskap. 

 

För att genomföra studien behöver jag verksamma lärare i samhällskunskap som kan tänka sig 

att frivilligt delta i studien. Deltagande innebär att du deltar i en intervju med forskaren som 

genomför studien, där frågor om digitalisering kommer att diskuteras. Samtalet som förs 

kommer att spelas in, för att sedan beskrivas i text. Texten är det material som kommer 

presenteras i studien.  

 

Inga verkliga namn, namn på skolan, ortnamn eller andra avslöjande uppgifter kommer att 

användas när resultaten redovisas och all information och data som samlas in kommer enbart 

användas i forskningssyfte. Studien kommer ske inom ramen för mitt examensarbete som 

äger rum t.om. vecka 23. Inspelningarna, samt all persondata kommer att raderas vid det 

tillfälle som studien är avslutad. All data kommer, fram till att den raderas, förvaras på ett 

säkert sätt där enbart jag kan nå den. Medverkan i undersökningen är frivillig och du har rätt 

att avbryta ditt deltagande när du vill. 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor eller funderingar angående intervjun eller studien i 

helhet! 

 

Pontus Jansén (Ponja499@student.liu.se) 

Handledare: Per-Olof Hansson 

E-post: Per-olof.hansson@liu.se 

 

Jag kan tänka mig att delta i studien:  

 

 Ja  

 Nej 

 

________________________________                      ________________________________ 

(Namnteckning)                                                             (Namnförtydligande) 

  

________________________________  

(Ort och datum) 

mailto:Per-olof.hansson@liu.se
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Bilaga 2 – Ursprungliga intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

• Kan du berätta lite om vem du är och vad din arbetsuppgift är på skolan? 

 

Kärnfrågor:  

• Vad innebär digitalisering, enligt dig?  

• Hur använder du dig av digitalisering i din undervisning?   

• Finner du att det finns ett sammanhang då digitalisering är som mest relevant?  

• Vad anser du är digitaliseringens mest centrala kvaliteter?  

  

Möjliga följdfrågor  

• Skulle du kunna nämna några exempel på hur du använder dig av digitalisering?   

• Varför anser du att digitalisering är mest relevant när det kommer till [möjligt utfall]?  

• Finns det några centrala kvaliteter som du skulle anse inte utgör digitalisering?  

• Vad menar du när du säger [central kvalitet]?  
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Bilaga 3 – Modifierad intervjuguide 

 

 

Inledande frågor: 

- Kan du berätta lite om vem du är och vad din arbetsuppgift på [skola] är?  

- Vilka elevgrupper undervisar du i? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Direkta frågor: 

- Vad innebär en digitalisering av skolan, enligt dig? 

- Hur använder du dig av digitalisering i din roll som lärare?  

- Vilka är digitaliserings centrala aspekter, enligt dig? 

- På vilket sätt har digitaliseringen påverkat din roll som lärare? 

 

Preciserande frågor:  

- Vad hade implementeringen av [aspekt av digitalisering] för effekt på din 

undervisning? 

 

Uppföljningsfrågor: 

- Vad menar du när du säger [central aspekt av digitalisering]? 

- Skulle du kunna utveckla på hur [central aspekt av digitalisering] har påverkat din roll 

som lärare? 

 

Avslutande frågor:  

- Hur tyckte du att intervjun gick? 

- Vad tyckte du om intervjufrågorna som diskussionerna fokuserade på?  

 

 

 

 


