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Sammanfattning  

Denna uppsats har som syfte att undersöka om elevers motivation främjas med hjälp av 

digitala verktyg i samhällskunskapen, detta sker med hjälp av Banduras socialkognitiva 

teori. Banduras teori består av tre grundpelare Prestation och resultat, Egna influenser och 

sociala influenser.  

 

Under detta arbete har jag intervjuat sex elever från fyra olika skolor i Sverige, där svaren de 

gett varit varierande gällande användandet av digitala verktyg i skolan. Svaren som eleverna 

har delgivit mig analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, där det är indelad i tre 

stora teman: digitala verktyg och motivation samt kunskapsinhämtning.  

 

I skolan sker ideligen olika reformer som lärare och elever ska förhålla sig till, 2006 beslutade 

Europaparlamentet att Europas medlemsländer ska arbeta för en digitalisering av samhället 

och skolan. Detta ledde till att regeringen 2017 beslutade om en nationell 

digitaliseringsstrategi som ska arbetas med fram till 2022. Denna nationella riktlinje är 

anpassad efter Sveriges skola, och det svenska samhället. I digitaliseringsstrategin nämns det 

att alla ska ha likvärdig tillgång till digitaliseringen för att främja möjligheten att bli en digital 

och aktiv samhällsmedborgare. Inom skolan handlar digitaliseringen till största delen om att 

vi ska nå en högre måluppfyllelse och att skolan ska bli mer likvärdig oberoende på vart i 

landet du studerar.  

Tidigare forskning inom området har varit positiv till implementeringen och användandet av 

digitala läromedel samt digitala verktyg i undervisningen som en del i att främja elevers 

lärande, motivation och engagemang i skolarbetet.   

 

Resultatet i denna studie är att elever inte har en ökning av motivation vid digitaliseringen 

utan att det vid många tillfällen istället blir en distraktion. Elever som redan har en inre 

motivation att prestera bra har mindre problem med fokus än elever som är svagare inom de 

teoretiska ämnena.  
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1. Inledning  

Digitalisering i skolan är ett faktum och med detta så implementeras läsplattor, datorer och 

andra digitala verktyg i skolan med rasande fart. Det finns inga lätta svar på vad hur man 

digitaliserar skolan för att göra den pedagogisk och att använda det digitala verktyget fullt ut 

(Fors, 2018).  

Undervisningen i skolan ska baseras på vetenskaplig grund och prövad erfarenhet 

(Skolverket, 2019 a). Skolan ska även byggas på demokratiska arbetsformer för att utveckla 

elevernas förmåga att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 2019 a). Eleverna ska sättas i 

fokus för att utveckla deras kunskap inom samtliga områden inklusive digitalisering. Detta 

kan ske med hjälp av information- och kommunikationsteknik även kallat IKT.  

 

Men för att göra det behöver vi som lärare veta med vilka digitala verktyg som eleverna 

tillägnar sig kunskap, vilka av de digitala verktyg som eleverna anser ger bästa möjlighet att 

nå sin önskade måluppfyllelse. Revideringen av läroplanen som börjar gälla från och med 1 

juni 2019 lägger tydligare vikt vid ett digitaliserat samhälle och vikten att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de snabba förändringar som sker i samhället (Skolverket, 2019 c).  

En utmaning för lärarna är att det saknas resurser i klassrummet, såsom teknik, internet, eller 

ytterligare infrastruktur exempelvis eluttag för laddstationer. som gör digitalt lärande möjligt 

(LR, 2016). Lärarnas riksförbund (2016) gjorde en undersökning som omfattade cirka 700 

lärare. Denna undersökning visar att lärarna anser att det är viktigt för deras undervisning att 

det finns digitala verktyg, men att det finns för lite kunskap och möjlighet till utveckling av 

digitala läromedel (LR, 2016). 60 procent av lärarna anser att de behöver fortbildning för att 

kunna utveckla sin digitala kompetens, samtidigt som 40 procent av lärarna på grundskolan 

anser att infrastrukturen på skolan inte är tillräcklig för att arbeta med digitala verktyg 

(Digitaliseringsrådet, 2018).  

 

Det finns ett behov av studier som tar hänsyn till elevers uppfattning om sitt lärande med 

hjälp av digitala läromedel, speciellt studier som är ämnesspecifika såsom om 

samhällskunskap. Vilket är här denna uppsats kommer in för att sprida ett ljus över hur 

eleverna ser till det digitala lärandet som en motivationshöjande kraft. 



1. Syfte  

Syftet är att undersöka om elevers motivation främjas med hjälp av digitala verktyg i 

samhällskunskapen.  

3. Frågeställning 

1. På vilka sätt används de digitala verktygen i samhällskunskapsundervisningen? 

2. På vilka sätt främjas elevers studiemotivation med hjälp av digitala verktyg? 

3. Hur främjar digitala verktyg kunskapsutveckling enligt eleverna?   

3. Avgränsning 

Denna studie är relevant för mig som framtida lärare då jag utbildar mig till gymnasielärare i 

samhällskunskap. Andra avgränsningar som jag har valt i detta arbete syftar till 

gymnasieskolan och dess arbete med digitaliseringen i skolan utifrån ett elevperspektiv. 

Grundskolan blev bortvald då skolorna på olika stadier arbetar med olika styrdokument och 

kriterier för kunskapskrav, samt att skolan ska arbeta med digitalisering utifrån elevernas 

mognad och ålder  (Skolverket, 2019 b). Det är heller inte relevant att se till lärarens åsikt om 

elevers prestation och motivation, då detta är en studie inriktat på elevers perspektiv om 

digitalisering. De skillnader mognadsmässigt som finns mellan eleverna grundar sig i att det 

är en stor åldersskillnad och utvecklingsmässigt för elever som går i årskurs 9 på högstadiet 

och årskurs 3 på gymnasiet. Denna studie utförs bland elever på olika program där fem av sex 

informanter inte läser samhällskunskap längre då detta utfördes i årskurs 1. Detta beror på att 

elever som läser ett ämne just nu inte visar ett intresse i att delta eller inte finner tid för 

deltagande i studien.  

 

  



2. Bakgrund  

Under 1990-talet skedde flertalet reformer i den svenska skolan. Skolan decentraliserades 

1991 vilket betyder att vi gick från en statlig styrd till en kommunalt styrd skola. Det ledde till 

ett omfördelat ansvar för den svenska skolan. Argumenten som användes var att det skulle 

leda till en mer likvärdig skola och att den i större mån skulle kunna anpassa sin utbildning 

efter sina förutsättningar (Lundgren, 2012).  

 

Med millennieskiftet har förändringen gått snabbt framåt, människan skapar inte längre saker 

enbart med kroppen då mycket av kunskapen har förflyttats till datorer. Idag har vi en 

kunskapsekonomi vilket ställer högre krav på arbetarens intelligens. Antalet anställda inom 

industrin minskar stadigt och tjänster görs om till kunskapsarbete där det ställs krav på 

medarbetarna att ha kunskap om hur man utvecklar, förvaltar och förmedlar sin kunskap. För 

varje generation som kommer ökar kravet på kunskap för att kunna vara aktiv deltagare i 

samhället. Detta är speciellt påtagligt gällande digitaliseringen, när företag höjer kraven på en 

teknisk förmåga, att arbetarna måste följa med i den tekniska utvecklingen och på så vis driva 

företaget framåt (Lundgren, 2012).  

 

Lundgren (2012) argumenterar för att unga idag lever i ett ”osynligt” samhälle, där de 

använder apparater som de inte vet hur de fungerar. Pengar är inte längre något du tar på utan 

är abstrakta siffror kopplade till elektroniska kort (Lundgren, 2012).  

 

Skolan har som ansvar att följa den sociala utvecklingen för att utbilda framåt, så att vi får 

samhällsdugliga medborgare som är redo att ta sig an ett föränderligt samhälle. Det är därför 

av yttersta vikt att skolan arbetar för ett livslångt lärande med sina elever (Europaparlamentet, 

2006).  

 

Digitalisering i skolan är en bit på den vägen, för att förbereda eleverna och personerna, inför 

sin framtida yrkesroll men även sin roll som demokratiska medborgare i Sverige (SKL, 2019).  

Den digitala kompetensen är en grundfråga gällande demokratiseringsprocessen, för att alla 

ska kunna vara en del av samhället krävs det en grundläggande digital kompetens 

(Digitaliseringsrådet, 2018). 

 



Skolan ska verka för ett livslångt lärande vilket är viktigare nu än någonsin då vi lever i en 

föränderlig värld med en utveckling som snabbt rör sig snabbare än det gjort förut framåt. Det 

kommer hela tiden nya innovationer och sätt att kommunicera på (Digitaliseringsrådet, 2018).  

Detta sätter stor press på lärarna som behöver ständig kompetensutveckling och möjligheter 

till fortbildning för att ge eleverna bästa utbildningen och på så vis nå digitaliseringsmålen 

(Digitaliseringsrådet, 2018). 

 

Digital kompetens är ett brett begrepp och kan uppfattas som svårtolkat. Digitaliseringsrådet 

har dock definierat begreppet: ”Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med och 

delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar” (Digitaliseringsrådet, 2018;6). 

Digital kompetens handlar även om färdigheter att använda digitala tjänster, verktyg och om 

medie- och informationskunnighet även kallat IKT (Digitaliseringsrådet, 2018). 

 

Europaparlamentets råd framställde 2006 en rekommendation gällande digitaliseringen i 

skolan som ska ge nyckelkompetenser för att ge ett livslångt lärande, samt fungera som ett 

ramverk för globaliseringen (Europaparlamentet, 2006). En del av rådets rekommendationer 

är att alla, unga som gamla, ska få grundläggande nyckelkompetenser för att nå det livslånga 

lärandet (Lundgren, 2012). De ska också få grundläggande kunskaper för att medverka i 

vuxenlivet för att där kunna fortbildas (Europaparlamentet, 2006). Skolan ska verka för det 

livslånga lärandet och en digital kompetens och en digital kunnighet ska göra att denna 

möjlighet ges.  

 

I samhället behöver alla ha en likvärdig tillgång till digitalisering, där det finns möjligheten 

för samhällsmedborgarna att utveckla sitt digitala kunnande, detta sker med hjälp av digital 

infrastruktur så som datorer, internet eller surfplattor. Detta är en viktig start för att 

tillsammans nå målet för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitala 

möjligheter (Utbildningsdepartementet, 2017).  

 

Idag är Sverige ett framstående land inom arbetet med digitalisering, ytterligare länder som 

arbetar mycket med digitalisering är våra skandinaviska länder Norge, Danmark, Finland 

samt Nederländerna och Sydkorea (Utbildningsdepartementet, 2017). För att nå detta mål har 

regeringen 2017 utformat en nationell digitaliseringsstrategi, där det övergripande syftet är att 

Sverige ska fortsätta vara ledande när det gäller digitalisering och att medborgarna ska vara 



digitalt kompetenta. Denna strategi sträcker sig således fram till 2022 

(Utbildningsdepartementet, 2017).  

 

Digitaliseringen är enligt den nationella digitaliseringsstrategin grunden för att få en höjd 

måluppfyllelse, att eleverna ska nå högre i betygskriterierna med hjälp av digitaliseringen, 

samt att öka likvärdigheten i skolväsendet. Så som det ser ut just nu finns det stora skillnader i 

det digitala användandet där man kan se kopplingar till socioekonomisk status, kön och 

etnicitet (Utbildningsdepartementet, 2017). Digitaliseringen i skolväsendet ligger i största 

grad på Sveriges kommuner (SKL, 2019), eftersom att kommunen är skolans huvudman. SKL 

står för sveriges kommuner och landsting som har som uppgift att fungera som en mötesplats 

för kommunerna så att de kan nätverka när det gäller skolornas utveckling. SKL:s uppdrag är 

att förverkliga regeringens mål att hålla Sverige digitaliserat (Utbildningsdepartementet, 

2017). SKL:s nationella mål för skolan är att digitalisera den, dock så finns det inte riktlinjer 

om hur det ska nås dit, vilket lett till att de idag inte är likvärdiga varandra gällande 

digitalisering.  

 

Strategin innehåller tre fokusområden: (Utbildningsdepartementet, 2017) 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet – alla elever ska utveckla en adekvat digital 

kompetens. Det ska finnas en likvärdighet i svenska skolan. 

2. Likvärdig tillgång och användning – elever, barn och personal ska ha en god likvärdig 

tillgång till digitala verktyg. Detta för att förbättra elevernas utbildning samt 

effektivisera verksamheten.  

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter – det kortast 

beskrivande målet som säger att forskning och uppföljning av verksamheter och 

insatser ska genomföras för att bidra till den ökade måluppfyllelsen. 

Läget i skolan idag är kritiskt. Enligt Digitaliseringsrådet (2018) finns det få anpassningar i 

den fysiska miljön som underlättar ett digitalt lärande, fyra av tio grundskolor menar att de 

inte kan använda sig av digitala verktyg, då tillgången till digital infrastruktur såsom 

internetuppkoppling är en grundförutsättning för ett digitalt arbetssätt (Digitaliseringsrådet, 

2018).  

 



Skolan grundar för elevers framtida demokratiska medborgarskap där digitaliseringen är en 

del i det demokratiska uppdraget (Digitaliseringsrådet, 2018). När läraren saknar den digitala 

kompetensen eller infrastrukturen för att bedriva en digital undervisning, eller tar in 

digitalisering i klassrummet utan en djupare kunskap är det eleverna som sätter sin utbildning 

på spel. Därav är det av vikt att förstå elevers tankegång av digitaliseringsprocessen och deras 

upplevelser kring ett digitalt lärande.  

2.1 Tidigare forskning  

Jag har tagit del av tre internationella studier som diskuterar just digitaliseringen hos elever 

inom engelskundervisningen och om elevernas motivation ökar i samband med digitala 

verktyg och läromedel. Jag kommer i kort förklara vad studierna går ut på för att klargöra vad 

jag har tagit del av som är kopplat till uppsatsens syfte. Längre ner kommer det ske en mer 

gedigen genomgång över vad den tidigare internationella forskningen syftar till.  

 

Studierna är från Howell (2017), som har gjort en studie i New London i USA där man ser 

hur elevernas kommunikativa kunskap och färdighet ökar med hjälp av digitala hjälpmedel. 

Syftet med denna studie är att se hur elever bygger sina argument i en diskussion utifrån 

digitala hjälpmedel.  

 

Macron (2016) har gjort en studie i Australien för att undersöka om flickors motivation ökar 

inom skolarbetet med hjälp av att de får spela Minecraft, ett spel där avatarer används. 

Studien visar att flickors litterära kunskap ökar i samband med spelet samt att deras 

kommunikativa förmåga ökar.  

 

Rust (2018), är återigen en studie från USA, denna gången från Jacksonville. Denna studie 

syftar till att se hur man kan implementera nya medel och digitalt lärande i en redan 

existerande läroplan. Rapporten menar att vi har förflyttat leken utifrån naturen in till datorn 

och att elever som får vara med och bygga sin plattform och göra den personlig, blir eleverna 

mer motiverade att använda den till lärande. Studien går ut på att se hur elever blir mer 
interaktiva med materialet och därav får en ökad motivation att använda sig av materialet 
som läraren förser dem. Studien visar även att elever blir mer motiverade av att använda sig 

digitala verktyg i undervisningen. 



2.1.1 Digitalt lärande enligt tidigare forskning 

När en lärare lyckas koppla samman det digitala och lärande till ett digitalt lärande så kan 

man se att det blir en brygga mellan kunskapen och eleven. Genom att skapa avatarer i 

datorspel så kan elever få en lärande genom en digital situation. Macron (2016) skriver att 

eleverna många gånger refererar till sin avatars handlingar som sina egna, och därav blir 

spelet blir interaktivt, då det är lättare att lära av varandra online eftersom eleverna utvecklar 

sina språkliga kunskaper till och om varandra. Samtidigt som Rust (2015) säger att 

handlingarna som sker på internet gör eleverna mer engagerade i skolarbetet om dem får göra 

sina avatarer personliga.  

 

Att använda digitala verktyg i undervisningen kan vara problematiskt när man själv inte vet 

hur verktyget eller läromedlet fungerar fullt ut. Rust (2015) säger i sin artikel att eleverna 

behöver få skapa sig en person och en personlighet för att delta i lärandet, samtidigt som det 

är av yttersta vikt för eleverna att vara roliga online, och därav skapa sig ett socialt kapital 

(Rust, 2015). I Rust (2015) studie säger hon att eleverna uttryckte sig med hjälp av roliga 

profilbilder eller att starta en konversation med ett skämt.  

 

Digitaliseringen är ett stort problem i många länder då lärare har bristande kunskap och 

många gånger är det läraren själv som antingen sökt fortbildning eller att läraren har lärt sig 

eller utvecklat läromedel själva (Howell, 2017). Däremot säger även Howell (2017) att 

digitala verktyg inte behöver vara fullt förstådda av lärarkåren utan att lärare många gånger 

missar en stor chans till vidareutbildning av de digitala verktygen av sina elever. Lärare är 

rädda för att de själva inte förstår verktyget fullt ut och därav väljer att ta bort det från 

undervisningen även om det skulle öka elevernas lärande (Howell, 2017). Samtidigt har 

läraren en problem med att förstå elevernas ”twitterliknande” konversationer som sker online 

och har svårt att se hur det skulle kunna bidra till ett djupare lärande, samtidigt som dessa 

konversationer kan förvirra eleverna att skriva saker som inte är passande i skolarbeten (Rust, 

2015). Rust (2015) vill i sin studie visa att elever kan lära sig med hjälp av ”twitterliknande” 

konversationer, då detta är ett effektivt sätt för eleverna att förstå varandras åsikter. Det leder i 

sin tur till att eleverna får fler infallsvinklar i sin argumentation. I Macrons (2016) studie om 

flickors motivation vid lärande med hjälp av spelet Minecraft menar att, på internet är det 

lättare att lära varandra, vi är mer lyhörda för vad andra säger och eleverna utvecklar ett eget 

språk för att förklara för varandra de olika aspekter man behöver hjälp med.  



Läraren kan samtidigt vara mer uppmärksamma på vad eleverna gör på sina telefoner istället 

för att införa strikta mobilförbud i skolorna, och därmed använda mobiltelefonerna i större 

utsträckning under lektionstiden (Howell, 2017). Dock är det förknippat med stora svårigheter 

och det finns lite kunskap om hur man ska interagera med sociala medier i klassrummet för att 

det ska främja lärande (Rust, 2015). De digitala verktygen gör lärandet interaktivt vilket kan 

öka elevernas motivation att prestera bättre och att det är pedagogiken som behöver 

vidareutvecklas för att möta elevernas behov (Howell, 2017). 

 

Macron (2016) menar i sin studie om elevers motivation att eleverna fortsatt kände en 

motivation och driva spelet framåt för att nå sina önskade mål, trots att eleverna blev 

frustrerade när spelet inte gick bra. Eleverna fortsatte utveckla sin kunskap trots frustration 

vid övningen och tillsammans gick gruppen till framgång. Studien visade även att elever som 

vanligtvis är tystlåtna i klassrummet fick en större motivation och ett större engagemang för 

uppgiften (Macron, 2016).  

Howell (2017) säger att eleverna hade större tillit till sin egen kunskap med hjälp av det 

digitala verktyget, och att digitala verktygen hjälpte dem att organisera sina argument inför 

uppgifter, trots att slutuppgiften skulle vara muntlig. Macron (2016) menar även att använda 

sig av spel så som Minecraft är ett bra sätt att lära eleverna i en grupp, då eleverna är 

beroende av varandra för att förstå och utvecklas, samtidigt som de tillsammans gör en insats.  

Digitala verktyg gör även eleverna mer engagerade och mer effektiva i sina skolarbeten, då 

det inte enbart ger dem en större möjlighet att finna sin information på internet utan också 

hjälper dem att ha en närmare kontakt till sina lärare (Howell, 2017). Med den nära kontakten 

kommer eleverna får en känsla av samhörighet till sina lärare och blir mer sedda, därmed 

finns det ytterligare sätt för eleverna att synas i klassrummet (Howell, 2017). Eleverna får en 

större möjlighet att visa sitt engagemang i arbetet när de får ta del av digitala verktyg och 

läromedel för att visa sin sociala förmåga och utveckla den med hjälp av skolarbeten (Rust, 

2015).  Det ger även ytterligare en kanal för elever som har problem med att synas i 

klassrummet en möjlighet att ta större plats och på så vis synas av läraren och 

klasskamraterna (Macron, 2016). 

  



3. Teori – Banduras social kognitiva teori  

Teorin som ska presenteras i denna studie är Banduras socialkognitiva teori vilken är 

applicerbar på mitt syfte. Syftet är att undersöka om elevers motivation främjas med hjälp 

av digitala verktyg i samhällskunskapen. Denna teori kan appliceras då det är en teori som 

ser till olika faktorer som har en påverkan på människors motivation. Den kan appliceras 

eftersom den ser till ett socialt sammanhang, elevernas motivation med hjälp av varandra och 

läraren, men även till teknisk utrustning som motivationshöjare för elever. I denna uppsats 

kommer jag använda mig av Woolfolk (2015) som har vidareutvecklat Banduras 

socialkognitiva teori.  

 

Albert Bandura skapade en teori som kallas social Learning theory, dock fanns det flertalet 

liknande teorier sedan innan vilket gjorde att Bandura döpte om sin Teori till Social cognitive 

theory (woolfolk, 2015), på svenska heter det social kognitionsteori. Social kognitiv teori är 

ett dynamiskt system som förklarar hur mänsklig anpassning, lärande och motivation fungerar 

(Woolfolk, 2015).  

Teorin syftar till att visa hur människor reglerar sina egna liv och vad det är som motiverar 

dem, genom att förklara hur människor utvecklar sociala, emotionella, kognitiva och 

beteendemässiga egenskaper. Social kognitiv teori är ett stort verktyg som kan användas för 

att förklara hur motivationen ser ut hos elever (Woolfolk, 2015).  

Systemet i det social kognitiva teorin som kallas triarchic reciprocal casualty, som syftar till 

interaktionen mellan de tre faktorer i modellen (Woolfolk, 2015).   

 

Sociala influenser – Ser till aspekterna som ligger runt eleverna. Den syftar till att se hur 

andra influerar dem och hur jag influerar andra. Detta perspektiv ser även till hur 

konsekvenser vid ett agerande påverkar utfallet av motivationen.  

 

Egna influenser – är den personliga variabeln i denna teori som syftar till personliga mål, 

self-efficacy, ens egna förväntningar på resultatet samt själv utvärdering. Bandura menar att 

våra förutsägelser om det möjliga resultatet är kritiskt för vårt lärande, då det påverkar våra 

mål, ansträngningsgrad uthållighet och strategier. Self-efficacy är vår egen tro våra personliga 

kompetenser samt vår effektivitet i ett visst område. 

 



Prestation och resultat – Är den beteendemässigaaspekten i teorin som visar hur 

motivationen kan påverkas på grund av målprogression, motivation och lärande (Woolfolk, 

2015). 
 

 

Figur 3.1 Visar interaktionen mellan de tre beståndsdelarna Banduras Triarchic reciprocal casualty (Woolfolk, 

2015).  

 
 

Bandura menar att det kan sträcka sig än längre och på så vis påverkas människor till att göra 

saker som de inte vill göra. Social kognitiv teori är en del av moralen bland människor. Moral 

är hur vi tänker, att vi ska tänka gott, medan etik är handlingen som vi gör (Bandura, 1999). 

Vi kan bli pushade till att göra saker som egentligen är fel, det kan då förklaras genom 

ansvarsförskjutning (Bandura, 1999). Med ansvarsförskjutning menas att man lägger skulden 

för sitt betyg eller beteende under lektionstid på någon annan. Med den socialkognitiva teorin 

kan man söka elevers motivation utifrån vad andra gör och hur man påverkar varandra genom 

sitt eget beteende.  

 

 

  



4. Metod  

I metoden kommer det att bli en genomgång om varför val av metod blev intervju, samt urval, 

genomförande och den etiska aspekten av min undersökning.  

4.1  Metodval  

Vid val av metod fanns det tre tillvägagångssätt som jag hade i åtanke inför min studie om 

elevers motivation vid användandet av digitala verktyg i undervisningen. Metoden som valdes 

är den metod som ämnade sig bäst för min studie. Där det stod mellan intervjuer, enkäter och 

fokusgrupper. Nedan följer information om de tre metoderna och motivering till varför 

enkäter och fokusgrupper valdes bort.  

 

Vid denna studie söker jag efter en djup kunskap från elevers sida, om deras motivation ökar 

med hjälp av digitala verktyg. Enkäter används oftast vid stor datainsamling, dock kan det 

finnas en risk för att enbart skrapa på ytan även om det inte alltid är så. Det jag sökte var ett 

djupgående samtal för att ge mig en djupare förståelse för elevernas användande av digitala 

verktyg och hur det är kopplat till motivation. En enkät hade behövt vara väldigt långt för att 

nå det målet. Det finns också en korrelation med långa enkäter och stort svarsbortfall 

(Bryman, 2016). Detta hade kunnat ske med hjälp av fokussamtal, dock valdes detta bort i ett 

tidigt skede då det är en tidskrävande metod, samt att det kräver mer än sex stycken deltagare 

vid varje tillfälle (Bryman, 2016).  

Att hitta tillfälle och möjlighet att genomföra fokusgrupper är svårt, dels för att det ska passa 

tidsmässigt för mig som moderator, dels för att det ska finnas utrymme för eleverna att 

sammanstråla utanför lektionstid (Bryman, 2016).  

Valet av intervju blev självklart, då jag kunde använda mig av semistrukturerande intervjuer 

för att ge alla respondenter samma möjlighet. Det fick dock till följd att jag som intervjuare 

fick arbeta intensivare när det kommer till följdfrågorna som formuleras och struktureras 

under intervjuns gång. Med semistrukturerade intervjuer kan informanten tolka den på olika 

sätt, samt att jag som forskare kan följa riktningen som respondenter tar mig (Bryman, 2016). 

Som forskare var det av yttersta vikt att respondenterna kände sig bekväma med mig för att ge 

så djupgående svar som möjligt (Bryman, 2016).  

 



2. Urval  

Enligt Bryman (2016) finns det inga generella regler om hur ett urval ska ske vid en kvalitativ 

forskning. Under VFU-perioden, VFU står för verksamhetsförlagd utbildning, som var 

förlagd innan examensarbetet undervisade jag i en andraklass på gymnasiet och i den gruppen 

var det en elev som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Den eleven kallas informant 

1.   

Del två vid sökandet av respondenter skickade jag en förfrågan till en lärare som jag tidigare 

haft kontakt med som arbetar med elever från olika program som språklärare vid en skola i en 

medelstor stad i Västsverige. Vid denna gymnasieskola fanns det ytterligare fem elever som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. 

 

I Sverige har vi 18 nationella program, 12 av programmen är yrkesförberedande, 6 program är 

högskoleförberedande. (Skolverket, 2018). Mina respondenter kommer från 6 av dessa 

nationella program. Det ger svaren en större spridning då det är olika typer av elever. Dock så 

är det en jämn spridning mellan mina respondenter mellan högskoleförberedande och 

yrkesförberedande program.  

 

Respondenterna går samlat på fyra olika skolor, skola W ligger i en medelstor stad i östra 

Sverige. Det är en stadsskola med ungefär 700 elever. Skolan har elever som går 

studieförberedande program.  

Skola X är belägen i västra Sverige i en medelstor stad, skolan  har cirka 600 elever och har 

som främsta inriktning yrkesförberedande klasser.  Skola Y är belägen i en medelstor stad i 

västra Sverige och har cirka 600 elever och riktar främst in sig på studieförberedande 

naturvetenskapliga program. Skola Z är även det en skola som är belägen i västra Sverige i en 

medelstor stad, skolan har ca 700 elever och riktar in sig på studieförberedande program, med 

humanitära inriktningar. Skolan har även ett mindre antal  yrkesförberedande program, dessa 

är dock med humanistisk inriktning. 

 
Tabell 1; Är en sammanställning över respondenter  

Namn Kön Ålder Skola  Program Årskurs 



Anton Man 17 W Samhällskunskaps-

programmet med 

inriktning 

samhällskunskap 

2 

Bertil Man 19 X El och energi- 

programmet 

3 

Carl Man 19 X Fordon och transport- 

programmet  

3 

Daniella  Kvinna  18 Y Naturvetenskap- 

liga programmet 

3 

Elin Kvinna  18 Z Barn och fritid 

programmet med 

inriktning pedagogik  

3 

Fredrik  Man  18  Z Samhällskunskap med 

beteende inriktning 

3 

 

 

3.  Genomförande  

Under intervjuerna spelades samtalet in, jag bad om deras samtycke innan. Det skedde 

muntligt, tillsammans med ytterligare information om studiens innehåll och att deltagande var 

frivilligt, denna del kommer vi beröra längre ner tillsammans med etiken. Respondenter 

bestämde plats och tid för intervjuerna som skedde på tu man hand.  

 

Respondenterna som ställde upp på denna intervju är aktiva gymnasiestuderande elever, dock 

är det enbart Anton som läser en samhällskunskap kurs under intervjutillfället. Fredrik läste 

samhällskunskap åk 2, resterande av informanterna läste samhällskunskap sitt första år vilket 

är två år sedan. Därav kommer informanterna att prata i preteritum.  



 

Jag gav alla elever möjligheten att bli intervjuade över skype. Skype är en form av 

datorprogram som gör att man kan se varandra samtidigt som man för ett samtal. Jag valde att 

ge skype som en möjlighet för att eleverna inte skulle känna någon press att träffa mig som 

individ men även för att det skulle kunna öka möjligheten och flexibiliteten till tid. Dock ville 

jag kunna se respondenterna för att kunna ta del av deras kroppsspråk och då kunna snappa 

upp om jag behövde förtydliga frågor samt att de skulle kunna se mig och då veta vem de 

talade med. 

 

Respondenterna hade gott om tid på sig för att genomföra intervjun och de fick ytterligare en 

chans att utveckla sina svar när mina frågor var slut. Den längsta intervjun varade i 37 

minuter medan den kortaste varade i 10 minuter. Detta kan bero på flera aspekter, dels att jag 

är en ovan intervjuare, vilket kan göra att jag inte gav alla samma möjlighet att svara på 

frågorna, samt att de fick varierande följdfrågor som jag inte utvecklade tillräckligt. Det kan 

även ligga i att respondenter som medverkade inte kände sig bekväma med mig som individ, 

det kan ha med mitt kroppsspråk, förhållningssätt eller min kommunikation att göra (Bryman, 

2016).  

 

Innan vi påbörjade intervjun förklarade jag för samtliga respondenter om skillnaden mellan 

digitala verktyg och digitala läromedel. Detta var för att eleverna skulle särskilja på dessa två 

begrepp och då prata utifrån när de använder ett verktyg och om själva datorn skulle ge dem 

högre motivation eller om det är programmet som är på datorn som ökar motivationen hos 

eleverna. Eleverna blev under intervjun introducerade för Vygotski teori om zonen för den 

proximala utvecklingen, och där respondenterna sedan fick placera sig i teorin om var de 

ansåg att deras kunskapsutveckling var med hjälp av digitala verktyg enligt en modell. Dock 

plockades Vygotskis teori bort i ett senare skede och ersattes av Banduras Social kulturella 

teorin.  

 

En av respondenterna valde att träffas på tu man hand då det passade hans schema bättre, 

resterande av intervjuerna skedde via skype. Ett aktivt val gjordes att inte spela in samtalet via 

datorn så man kunde se respondenternas ansikte utan även här spelade in via mobiltelefonen, 

enbart ljudet, detta för att hålla det så konfidentiellt som möjligt även för mig.  

 



Av mina sex informanter var det en informant som ville ses i verkliga livet. Jag och Anton 

träffades på skolans bibliotek i ett av grupprummen för att hålla intervjun. Resterande av 

intervjuerna skedde över skype, för att ha ett videosamtal. Där det var det delade 

förutsättningar för att hålla intervjun. Alla intervjuer utom intervjun med Fredrik skedde 

ostört utan några avbrott. Fredriks intervju fick ske i två omgångar på grund av en 

familjesituation, vilket gjorde att vi fick återuppta intervjun några dagar senare. När vi 

återupptog intervjun gjorde vi en snabb översikt över vad som sagt senaste gången och han 

fick även frågan om han ville lägga till ytterligare saker i den redan färdigställda 

intervjubiten. 

4. Metodkritik 

Att ha en intervju har många kritiska aspekter. Den första kritiska aspekten är att jag som 

författare ska framställa frågor som är tillräckligt beskrivande för att respondenterna ska 

förstå vad jag menar, och att de ska förstå frågorna (Bryman, 2016). Med semistrukturerade 

intervjuer får intervjuaren arbeta hårdare med exempelvis följdfrågorna, vilket gör att den 

mänskliga faktorn kan spela in då intervjuaren kanske är trött eller har en dålig dag och på så 

vis inte har kapaciteten att följa upp frågorna på ett bra sätt (Bryman, 2016).  

Ytterligare en aspekt av den mänskliga faktorn är att respondenterna har inte träffat mig på 

riktigt, vilket kan fungera som en för- och nackdel. Fördelen är att respondenterna inte 

behöver träffa mig i verkliga livet och på så vis göra intervjun mer verklig. Den negativa 

aspekten är att de kan vara kritiska mot mig som person och på så vis inte vill öppna sig för 

mig för att ha en djupare konversation om det berörda ämnet. Skolarbete kan anses som 

känsligt beroende på vilken typ av elev man pratar med, är det elever som inte presterar bra i 

skolan kan det finnas en känsla av att inte vilja dela med sig, då respondenten kanske inte 

framställs i bästa ljuset (Bryman, 2016). Intervjuareffekten kan därav bli både större och 

mindre beroende på vilket ljus man vill se det i.  

 

Det finns även ett problem som jag stött på under mina intervjuer och det är det digitala 

samtalet, även här finns det för och nackdelar, en fördel är att det är respondenterna som 

bestämmer tid och plats för sin intervju, dem får vara där de känner sig mest bekväma samt att 

respondenten är ”skyddad” av en skärm under vårt samtal. En negativ aspekt av det digitala 

samtalet är att respondenten och intervjuaren inte träffar varandra och då får en känsla av den 

andra personen.  



5. Etik 

Vid studie av barn som är under 15 år behöver en forskare ha föräldrarnas samtycke för en 

undersökning (Vetenskapsrådet, 2018). Detta är dock inte av vikt för mig då samtliga av 

informanterna är över 15. Det betyder att jag enbart behöver deras samtycke för studien.  

Det finns regler som forskaren ska förhålla sig till. En regel som finns är att man som forskare 

ska tala sanning om sin forskning, men ska öppet redovisa metoder och resultat och du ska 

medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för studien (Vetenskapsrådet, God 

forskningsed, 2017). Vid frågan om jag fick intervjua mina respondenter så berättade jag vad 

forskningen kommer innehålla, vilka metoder som var möjliga. Jag skickade även tillbaka 

transkriberingarna till respondenterna om de ville ta del av dem. Vid slutet av denna forskning 

kommer de respondenter som vill ha uppsatsen få ta del av den.  

  

Samtycket jag fick av mina respondenter var muntligt, dels till att jag spelade in samtalet men 

även att det finns sparat tills uppsatsen är godkänd och färdig. Vidare informerade jag dem 

om att materialet kommer att raderas och transkriberingarna enbart kommer finnas för mig 

och tillgänglig för den individ som kan begära att få ta del av dem. Vid rapportens 

färdigställande finns inget som identifierar personerna som deltagit i undersökningen. Detta 

kan även kallas samtyckeskravet som ger personer som deltar i studien fullständig 

information om undersökningens syfte och upplägg (Bryman, 2016). Då det är viktigt att 

informera respondenterna om att det är konfidentiellt och vid publikation kommer deras namn 

att plockas bort och avrapporteringen kommer ske på ett sådant sätt att enskilda människor 

inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2018). I denna undersökning har jag 

valt att ge deltagarna fiktiva namn för att försvåra spårning av deltagande personer i studien.  

 

Andra förhållningssätt forskare måste förhålla sig till vid forskning av människor är att 

informera deltagarna vad deras uppgift är i undersökningen. De informeras även om att de 

kan avbryta sin medverkan i forskningen när de vill (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2018). Här är det även av största 

vikt att informanten får vetskap om att det inte behöver finnas en anledning till varför hen inte 

vill medverka längre utan att personen kan dra sig ur när som (Bryman, 2016). Även denna 

del av informationen fick respondenterna ta del av vid min förfrågan för medverkan. De fick 

även ta del av detta återigen innan jag började intervjuerna för att dem skulle ha möjligheten 

att avsluta sin medverkan. 



4.6 Kvalitativ innehållsanalys  

Analysmetoden som används i denna uppsats är kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys är till för att undersöka bakomliggande teman (Bryman, 2016). Arbetet är för 

att gestalta variationer. Detta gör att författare måste man läsa, reflektera, läsning och 

reflektion då det inte räcker med första resultatet som man kommer fram till. Utan att kritiskt 

granska de kategorier som man formulerat, vilket gör att man fler dimensioner i svaren 

(Larsson, 1995). Kärnan i analysen är jämförelsen mellan olika svar, då man ständigt söker 

likheter och olikheter och det är genom jämförandet av dessa som en uppfattning får en 

gestaltning (Larsson, 1995).  

Att tänka på när man genomför en kvalitativ innehållsanalys är att den ska vara systematisk 

och objektiv (Bryman, 2016). Vid tematisering vill författaren oftast koda texten eller 

innehållet i termer, teman och ämnesområden, då vitsen med en kvalitativ innehållsanalys är 

att kategorisera, vid kategorisering så arbetas texten flertalet gånger för att få objektiva 

kategorier (David & Sutton, 2016).  

 

Steg ett i min innehållsanalys var att få en förståelse och helhetsbild över materialet därav 

transkriberades intervjuerna efter intervjutillfället, detta för att få en helhetsbild över området 

som hade undersökts. Steg två var att noggrant läsa igenom intervjuerna flertalet gånger för 

att få en förståelse över vad som sagts, här påbörjas tematiseringen utefter de tema som har 

uppenbarat sig vid intervjutillfället.   

Steg tre innefattade att sortera bort överflödigt material som låg utanför studiens tema. 

Därefter delades resterande text in i tre huvudområden utifrån intervjuguidens huvudområden 

vid intervjun, digitala verktyg, digitala verktyg och motivation samt kunskapsinhämtning. 

Dessa tre huvudkategorier blev ytterligare sju underkategorier, Användandet av digitala 

verktyg, digitala läromedel, fokus vid användandet av digitala verktyg, gruppen, läraren, 

lärarens del vid kunskapsinhämtning och digital påverkan vid kunskapsinhämtning. Utifrån 

dessa teman kategoriserades intervjuerna för att ge svar på de ställda forskningsfrågorna 

(Bryman, 2016).  

 

  



5. Resultat  

Resultatet i studie presenteras i tre huvudteman, med sju underteman för att strukturera upp 

temana, för att ge uppsatsen en struktur. De tre stora temana kommer vara digitala verktyg, 

digitala verktyg och motivation, och kunskapsinhämtning.  

5.1 Digitala verktyg  

Vid intervjutillfället förklarade jag för informanterna skillnaden på digitala verktyg och 

digitalt läromedel. Där digitala läromedel är något som man gör på datorn/ipaden, det är ett 

program, hemsida eller liknande, medan digitala verktyg är produkten i sig, såsom en dator, 

ipad eller mobiltelefon. Att skilja på dessa två skedde var till grunden för att särskilja om det 

är datorn i sig som medför motivation eller om det är läromedlets förtjänst. Frågan gick sedan 

till informanterna om vilken typ av digitala verktyg som de använder i skolan och vilka 

digitala verktyg som skolan har försett dem med. Det var varierande svar som kom fram. 

 

Vid frågan om vilka digitala verktyg som eleverna hade tillgång till, fanns det en variation av 

svar, där digitala verktyg tycks spela en signifikant roll i elevernas kunskapsinhämtning. 

Nedan följer tre elevsvar från mina respondenter om vilka digitala verktyg det är som skolan 

har försett dem med.  

 

Vid användandet av digitala verktyg på skola W så ges eleverna en Chromebook som sedan 

används i klassrummet på det vis som läraren bestämmer hur de ska använda. Anton beskrev 

det såhär: 
Vi använder chromebooken som vi får av skola. Det är väl främst det som vi har 

använt. Alltså när vi har presentationer så använder vi projektorn och den visar på white 

boarden sedan. (Anton) 

 

Bertil och Carl är elever som går på skola X. Vid denna skola finns det en variation av vad 

man kan använda. Bertil har blivit tilldelad en dator medan Carl har fått en ipad. Eleverna vet 

heller inte vad skillnaden beror på mer än att de går på olika program, där Carl läser fordon 

och transport och Bertil el och energi. Med detta resultat i bakhuvudet så kan man se att det 

finns variationer inom skolan om vilket digitalt verktyg det är som finns och se att det kan 

vara en förvirring bland lärarkåren om hur dessa ska användas. Bertil beskrev det såhär: 



  
Vi har en dator som vi använder, som jag får ta med hem också. (Bertil) 

 

Daniella går på skolan Y där det finns olika typer av digitala verktyg som används till olika 

delar av undervisningen, antingen av lärare eller av elever. Detta är digitala verktyg som 

Daniella valt att nämna, som andra respondenter kanske har tillgång till men att de inte har 

tänkt på att de existerar då eleverna använder dessa sällan. Eller att det är en självklarhet att 

de finns tillgängliga.  

 
Eleverna hade personliga mobiler, och lånade datorer som dem skulle ha i sin under sin undervisning, 

men det var att vi hade var sin dator. Sedan fanns det projektor och högtalare i klassrummet. Det fanns 

skrivare på skolan som vi elever kunde använda oss av som fanns i biblioteket. (Daniella)  

 

Arbetet med digitala verktyg i skolan var till största möjliga mån förankrat i datoranvändande, 

fem av sex respondenter hade tillgång till en dator och den sjätte informanten hade en ipad 

som skolan försåg eleverna med. Samtliga digitala verktyg hade eleverna möjlighet att ta med 

hem och därav använda för personligt bruk hemma, med motivationen att det höjer 

jämlikheten för elever att klara skolarbetet. Ytterligare digitala verktyg som användes var 

projektor, skrivare och ljudsystem vilket samtliga användes inte enbart av elever utan i större 

utsträckning av undervisande lärare. Den digitala tätheten ligger i linje med den nationella 

digitaliseringsstrategin som syftar till att skolor ska ha en hög digital närvaro för att bygga ett 

demokratiskt samhälle där alla blir inkluderade och att alla ska ges samma möjlighet till en 

digitaliserad närvaro för att höja måluppfyllelsen i skolan (Digitaliseringsrådet, 2018),  

5.1.1 Användandet av digitala verktyg 

Under intervjuerna frågade jag respondenterna om hur de använde de digitala verktygen i 

undervisningen. Deras svar var tämligen lika varandra med snarlik tankegång från de olika 

skolorna om hur det digitala verktyget användes i undervisningen. Min fråga till mina 

respondenter löd följande ”på vilket sätt använde ni det digitala verktyget i undervisningen?” 

 

Bertil och Carl som går på samma skola har liknande åsikter om hur det digitala verktyget 

användes i undervisningen på sin skola, de hade olika lärare inom samhällskunskap då läraren 

var bunden till två olika program och undervisade i flera ämne för dessa elever. Där stoffet 



som elever inhämtade kom från olika internet hemsidor för att sedan skriva om. De beskriver 

det såhär:  

 
Skriva och hämta fakta. Det var mycket faktahämtande från olika hemsidor. (Bertil) 

 

Vi använde mest papper när vi jobbade och typ letade upp faktan på nätet och skrev i 

typ worddokument, eller på pappret, det var krångligt att använda ipaden. Jag hann 

glömma vad jag läst innan, jag fick upp ett dokument att skriva i. En dator hade varit 

bättre för mig. (Carl) 

 

I intervjun så trycker Elin på att det finns olika delar som hör till det digitala verktyget, där 

verktyget kan fungera som en utjämnare för elever med problematik att hamna på samma nivå 

som sina klasskamrater eller ha en större chans att nå ett rättvist betyg. Skolan använder sig 

här av hjälpmedel i större utsträckning än vad de gjorde för Carl som även han har dyslexi.   

 

Vi använde mycket digitala verktyg i undervisningen. Jag gillade inte när de tog fram 

böckerna, för det betydde att man skulle läsa ett kapitel eller någonting tyst. Jag hade 

uppläsningstjänst på datorn men det tog en stund för den att komma upp så under tiden 

jag tog upp den hade klasskompisarna kommit halvvägs så den hjälpte inte ändå för jag 

ändå kom efter ändå. (Elin) 

 

I grupparbeten kan användandet av digitala verktyg underlätta då eleverna kan ha tillgång till 

samma material oavsett vart de befinner sig. Det finns även en styrka i användandet av 

digitala verktyg i detta sammanhang vilket är att eleverna inte behöver förflytta sig till skolan 

vid grupparbete utan att det kan ske på distans.  

 
Vi använde google docs och google drive, så vi kunde dela dokument med varandra, 

speciellt grupparbeten då. Så man kunde se vem som hade bidragit med vad och vem 

som hade gjort mest, eller vem som har gjort vilka delar. Samtidigt är det stora fördelar 

för man behövde inte sitta med varandra och kunde prata med varandra på distans. Och 

typ göra inlämningar eller olika presentationer. (Fredrik) 

 

Det är en mindre variation på vad eleverna använder sina digitala verktyg till då det är i 

största mån att vara ett substitut till den traditionella katederundervisningen, och används i 

samma syfte, där eleverna får information till sig och skriva ner den. Det digitala verktyget 



ersätter även den traditionella faktainhämtningen som biblioteken brukade stå för, då eleverna 

inte är beroende av böcker i samma utsträckning. Dock får eleverna i stor utsträckning söka 

egen information på internet och därmed jobba mer självständigt, informationen som söks på 

internet sker i två olika varianter, där det första är att eleverna själva hittar den eftersökta 

informationen, eller så får eleverna en länklista av läraren som de ska läsa in sig på. Ett 

digitalt lärande där eleverna i största mån får söka sin information själv är en vinst för elever 

som Fredrik som inte orkar ta sig till skolan  av olika anledningar men orkar studera hemifrån. 

Däremot används även det digitala verktyget i viss mån till att jämna ut klyftor för elever som 

antingen inte närvarar på lektionen på grund av olika saker. Det hjälper även elever med 

grupparbete så dessa kan ske på distans, detta kräver mer av eleverna och kan ges till elever 

som det finns ett förtroende för att de kommer genomföra uppgiften. Det digitala verktyget 

kan även hjälpa elever som har en viss problematik i skolan och på så vis jämnar det ut 

spelplanen för dessa elever.  

5.1.2 Digitala läromedel  

Under intervjuerna frågade jag även respondenterna om deras interaktion med digitala 

läromedel som de haft i undervisningssammanhang, samtidigt som jag undrade i vilken 

utsträckning som eleverna har använt sig av digitala läromedel. Det var svårt för mina 

respondenter att dra sig till minnes av alla deras läromedel som de använt, och i viss mån 

vilken mängd av digitala läromedel som de hade använt sig, vilket gjorde att vi pratade mer 

fritt gällande läromedel och vad de har använt sig av för att senare specialisera sig på 

samhällskunskapen. 

 

När Anton pratar om digitala läromedel så är det till största del en substitutionsverktyg där 

digitaliseringen enbart tar över de traditionella undervisningsmetoderna med digitala böcker 

och att det finns på internet istället för i handen. Ett vanligt sätt för läraren att digitalisera är 

att att ersätta den traditionella undervisningen med digitala verktyg. Så här säger han om 

användandet av digitala läromedel i undervisningen:  

 
Med läromedel så tänker man Gleerups som är istället för en fysisk lärobok så finns det 

digitala läroböcker så det är Gleerups där man samlar alla böcker från olika ämnen. 

Exempelvis Reflex som vi har jag tror i samhällskunskap, sedan har vi perspektiv på 

historia som är en annan, så kan man klicka på boken och då kommer alla kapitel från 



boken upp. Och då kan man se vad de olika kapitlen innehåller. Vare sig om det handlar 

om EU brott eller religion det är bara en stor digital bok. Så den använder vi en del 

mycket mer än fysiska böcker. (Anton) 

 

 

Vid Carls resonemang så visar det att eleverna inte har fått en bredd på vad det finns för olika 

läromedel att använda sig av i undervisningen, så som Kahoot, Youtube eller Gleerups, utan 

eleverna har själva fått hitta läromedel som passar dem, vilket i detta fall är wikipedia då det 

är lättläst och lättförståeligt för elever som saknar den inre motivationen att söka djupgående 

information om ett ämne. Detta är hur Carl yttrar sig gällande digitala läromedel i 

klassrummet:  

 
Vi hade typ Wikipedia (Carl) 

Wikipedia, använde ni typ gleerups eller liknande läromedel som Kahoot? (Intervjuare) 

Nope, jag vet inte ens vad Kahoot är. (Carl) 

 

Med Fredriks resonemang om användandet av digitala läromedel så finns det två perspektiv, 

det ena är att man lär sig av producerat material som du senare kan bearbeta. Att eleverna 

själva väljer vilken vinkel dem ska se utifrån när de gör ett arbete och på så vis med digitala 

läromedel ge en djupinlärning. Samtidigt som poängterar Fredrik att det är tråkigt med spel 

som inte kräver en eftertänksamhet av eleverna och inte kräver ingående svar. Detta skulle 

vara något som skolan behöver arbeta vidare på för att nå elever med höga ambitioner att lära 

sig. Fredriks svar var uttömmande och lämnade inte mycket till fantasin, detta är hur han 

uttryckte sig vid frågan om digitala läromedel i undervisningen: 

 

 
Jag tyckte youtube var bäst, specifikt inom samhällskunskap och sociologi och då se 

debatter att se på smarta människor så kunde man följa individen. Det gör det följa med 

i debatten, man kunde se det många gånger, spola tillbaka, och då kunna jobba mer 

djupgående med den, istället för att jämföra två artiklar. På Youtube så finns det även 

väldigt välgjorda dokumentärer som man kan titta på, så kan man se alla sidor av 

samma grej man kan se alla vinklar på samma grej. Det är mer nyanserat. Och sedan är 

det rörande bilder, det är film vi kollar på det är lättare att kolla på film i en och en halv 

timma istället för att läsa en bok lika länge. Sedan är det väl bra att komplettera med 

facklitteratur, men det ger en bra introduktion till ämnet. Podcast lyssnar jag mycket på, 



och det är dokumentärer till att ah vad jag ska säga debatt poddar. Exempelvis P3 

dokumentär för då kan man se vad som händer i världen. Vi hade bara Kahoot som spel 

liknande läromedel men inte något annat. Kahoot ansåg jag inte att jag fick ut något 

ifrån, för att det var några små frågor, det krävs mer reflektion i samhäll så det fastnade 

inte. (Fredrik) 

 

Digitala läromedel i skolorna som har undersökts finns det en spridning av, både i vilken 

utsträckning som de digitala läromedlen användes i undervisningen men även vilken typ av 

läromedel som användes i undervisningen. Skola Z använde i större utsträckning av digitala 

läromedel och hade en större variation i vilken typ av läromedel som användes. Dock skiljer 

det sig mellan de olika programmen på en och samma skolan, vilket kan vara kopplat till den 

undervisande läraren och hens digitala kompetens men även eleverna som finns i 

elevgruppen.   

5.2 Digitala verktyg och motivation   

Motivation är något som är personligt, och alla arbetar väldigt olika med motivation och vad 

det är som påverkar en att göra bättre. Vid intervjutillfället så gavs frågan till informanterna 

om vad det är som motiverar dem i skolan och vad som gör de mindre motiverade i 

undervisningen med koppling till de digitala läromedlen. Svaren som respondenterna gav var 

en stor spridning på och kommer att redovisas med fem av elevernas citat för att visa på den 

stora spridning som finns.   

 

Att använda sig av digitala verktyg och analoga verktyg ger olika utfall av känsla för elever 

där Anton pratar om att det är en annan känsla när det är något fysiskt du håller i handen till 

skillnad från om du enbart ser det på en skärm. Samtidigt som Anton säger att det är ungefär 

samma motivationsgrad så finns det även en skillnad känslomässigt för eleven mellan digitalt 

och analogt läromedel. Nedan följer Antons citat om hur han anser att digitala verktyg och 

motivation hör samman: 

 
Det är svårt att beskriva, men det är definitivt en annan känsla när man sitter vid ett 

pappershäfte än om man sitter på ett dokument och svarar på några frågor, endast 

digitalt. Det var en kruxig fråga. Det är ungefär samma, jag kan tänka mig att för andra 



är det bättre att ha ett fysiskt papper, för då är det ett häfte du måste göra. Det är en 

annan känsla om det är något fysiskt du måste göra än om det bara är digitalt. (Anton) 

 

Motivation kan yttra sig på flertalet olika sätt och för Bertil handlar motivation om att göra en 

snygg och bra uppgift, vilket är en svårighet för honom eftersom han är vänsterhänt. Detta är 

en intressant infallsvinkel i hur det fungerar med motivationen och hur mindre saker kan ha 

en större betydelse än vad läraren kanske tror. För Bertils motivation så hjälper det med 

datorn för att kunna göra en genomtänkt bra uppgift. Nedan kan ni läsa Bertils resonemang 

gällande användandet av digitala verktyg och hur det är kopplat till hans motivation: 

 
Jag tycker det är skönare att skriva på datorn dels för jag är vänsterhänt och då behöver 

man inte kladda ut allt och det andra är att det är enklare att kunna göra arbete men är 

nöjd med, texten, dispositionen och allt man kan flytta runt det mer och det motiverar 

en att göra en bra uppgift. (Bertil) 

 

Att använda sig av ett digitalt verktyg och i detta fall en ipad är inte alltid ett vinnande 

koncept för elevernas motivation, i detta fall handlar det om att det digitala verktyget sätter 

stopp för en kunskapsutveckling och på så vis sänker Carls motivation i att prestera och lära 

sig något under lektionstid. Carl berättar:  

 
Det sög att använda ipaden, jag tyckte inte det var bra. Det var för jobbigt att ändra 

mellan internet och dokumentet hela tiden, så glömde man bort vad det stod så fick man 

gå tillbaka. Ingen i klassen som ville använda ipaden egentligen. Det var jobbigt så man 

skrev typ på papper i alla fall, så motivation var att bli klar så snabbt som man kunde. 

Sedan hatar jag personligen att använda ipad jag skriver hellre på papper. För då får jag 

något gjort. Att klara kursen var ju det som var viktigt, så jag gjorde vad jag var 

tvungen till men inte mer. Och ipaden hjälpte inte till med det. (Carl) 

 

Det finns olika saker som motiverar eleverna och i Elins fall handlar det i största utsträckning 

om att bli godkänd inom ämnet, detta fungerar som en motivationskälla som ger eleverna 

möjlighet att föra det som måste göras men inte mycket mer. Att få godkänt i ämnet kan 

handla om att eleverna ser in i framtiden och vill söka vidare till en universitetsutbildning och 

då behöver vara godkända i ämnet, detta visar då att eleven eller i detta fall föräldrarna ser till 

den större helheten om varför det finns en anledning till att få ett godkänt betyg.  

 



Min motivation var att få godkänt. Samhällskunskap var ju inte ett ämne jag tyckte var 

kul så jag satsade inte på det. Mamma och pappa sa att jag skulle satsa på det jag tyckte 

var kul och jag tyckte ju inte det var kul så jag struntade mycket i det. (Elin) 

 

Att precis som Bertil ha en annorlunda infallsvinkel så diskuterar Fredrik om hur viktigt det är 

för honom att det han producerar är snyggt och lätttillgängligt, i detta fall hjälper datorn 

Fredrik att producera material som han är nöjd med vilket ökar motivationen.  

 

Absolut jag har extremt dålig handstil och för mig underlättar det att skriva på datorn, 

jag är mer produktivare då och då behöver jag inte sitta och leta överallt utan jag hade 

det i olika filer på datorn. Det gör att motivationen blir bättre, eftersom jag är e 

perfektionist. Så att jag slipper tycka saker ser fult ut. (Fredrik) 

 

Det finns ett brett spann med vad det är som motiverar eleverna till studier och att prestera i 

skolan. De slutsatser som kan dras om hur digitala verktyg påverkar motivationen är att det 

hjälper elever att producera snygga uppgifter som de är nöjda med. Samtidigt som det som 

nämnts tidigare jämnar ut spelplanen för elever med problematik i skolan, så kan det även 

stjälpa för elever som har dålig motivation och det digitala verktyget inte fungerar som det 

borde göra. I viss mån behöver eleverna själva vara med och bestämma hur det digitala 

verktyget ska användas i undervisningen för att effektivisera och höja elevernas motivation.  

5.2.1 Fokus vid användandet av digitala verktyg 

Fokus är individuellt för alla elever då det finns olika distraktioner runt omkring sig speciellt 

med teknologin framför sig. Det är därför av vikt att jag som intervjuare frågar 

respondenterna över hur det fungerar när de ska behålla fokus i klassrummet. Frågan som jag 

ställde till mina respondenter var ”Hur går du tillväga för att behålla fokus under lektionerna 

eller när du ska arbeta under lektionstid?” När Anton pratar om fokus så är det fokuserat på 

inlärningen av ämnet och att det är läraren som är i fokus under lektionen, detta leder till att 

motivationen som Anton har för inlärning kommer inifrån. Men att behålla fokus kräver att 

det finns något att fokusera på. Antons citat kommer nedan:  

 

Alltså jag personligen gillar att lära mig så jag har inga problem att hålla fokus, för det 

mesta läraren säger är ju för att jag ska lära mig något, läraren säger det här, då gör jag 



det här för jag antar att jag lär mig något som läraren vill att jag ska lära mig antagligen 

inför ett prov eller något. Men ja jag gillar att lära mig så jag har inga problem att hålla 

fokus. (Anton) 

 

I Bertils fall handlar det om att motivationen kommer utifrån, eleven behöver motiveras och 

stimuleras för att ge ett resultat vid inlärning. Det handlar om att det behöver vara en 

intressant uppgift som väcker elevers intresse och att det ska då främja fokuset för att inte se 

till vad klasskamraterna gör under lektionstid. Bertils berättelse kan läsas i citatet nedan: 

Jag tyckte vår lärare gjorde alla uppgifter intressant och han gjorde inte så stor press på 

oss utan man fick göra det på sitt sätt och där de tyckte jag var roligt och det gjorde att 

jag kunde hålla fokus bättre och intresset uppe. Alltså uppgiften måste typ vara rolig för 

att jag ska lära mig något, och hålla fokus. (Bertil) 

Vid Carls motivation så grundar sig den i största mån till att eliminera distraktionsmomenten 

som finns runt omkring för att kunna lägga fokus på det tänkta arbetet. Carl menar på att det 

finns andra saker som är roligare än lektionens upplägg, hans synpunkt kan läsas nedan 

Jag tappar fokus i arbetet, det är roligare att göra allt annat än att plugga. Så ipaden är 

svår att arbeta med, för det är lättare att spela spel på den. (Carl) 

 

Elin blir mer påverkad av elever som finns i klassrummet, och att det är där hennes största 

problematik härstammar ifrån. Att då eliminera detta själv är ett tecken på att eleven själv har 

insikt i hur hennes fokus fungerar i klassrummet. Elin berättar i citatet nedan: 

För att hålla fokus, valde jag vem jag satte mig bredvid. Behövde jag verkligen 

fokusera så satte jag mig inte bredvid Tilda, vilket är min bästa kompis så jag satt 

antingen själv eller någon jag inte gillade lika mycket. Så jag kunde inte sitta bredvid 

folk som distraherade mig. Eller ah personer jag hade kul med. Jag satt inte bredvid 

dem om jag behövde koncentrera mig och hörselkåpor använde jag på prov för att ta 

bort distraherande ljud. (Elin) 

Det är blandat uttalanden gällande posten om fokus om vad eleverna behöver göra för att 

behålla fokus på den tilldelade uppgiften. Ämnet och uppgiften behöver vara rolig för att 

eleven inte vilja klicka sig in på internet eller göra andra saker, som att spela något spel. 

Fokus är något som är upp till varje elev och det är på så vis som läraren får utforma 



lektionerna för att fånga elevernas intresse. Detta kan ske med hjälp av eleverna, genom att ta 

reda på från dem hur deras fokus fungerar.  

5.2.2 Gruppen 

Skolan är en samlingsplats för ungdomar vilket gör det omöjligt för elever att inte influeras av 

varandra, vi ska i detta stycke kika närmare på nu hur elevers interaktion med varandra 

påverkar motivationen. Frågan som ställdes till eleverna var om klasskamraterna hade någon 

påverkan på elevernas prestation och motivation till att studera i skolan.  

 

Anton säger i citatet nedan att det finns en problematik bland sina medstuderande att spel, 

Youtube eller annat går före den faktiska undervisningen. Detta leder till att det finns en 

svårighet för elever att fokusera på arbetet och att få ut något från arbetet med sina 

klasskamrater om denne inte är fokuserad på arbetet. 

 
Under ett grupparbete är det ganska frustrerande när någon sitter där och inte ens är 

halvt engagerade, de låtsas inte ens. Det är frustrerande, men då gör jag bara jobbet som 

jag kan och sedan berättar för läraren. Under genomgångar, så kan det vara irriterande 

om någon typ skrattar åt något på youtube eller om någon skickar snaps till varandra 

och skrattar åt det, så kan det vara irriterande och även när någon sitter på 

chromebooken och tittar på typ fotboll, och sitter lite längre fram så ser alla bakom så 

är även det distraherande och frustrerande definitivt. (Anton) 

 

Bertil, Carl och Daniella har liknande åsikter gällande klasskamraternas påverkan på arbetet, 

de menar på att det är svårt att hålla motivationen och fokuset uppe i ett klassrum där det finns 

elever som gärna gör något annat. Detta eftersom att vi påverkar varandra till att utföra 

handlingar likt Banduras socialkulturella perspektiv. Nedan kommer Bertil, Carls och 

Daniellas berättelser om sina klasskamrater i klassrummet och hur de påverkar 

studieresultatet.  
 

Alltså mina klasskompisar gjorde bara det som skulle göras. Det var lite stökigt men 

inte så farligt. Men var det något nytt spel som kommit ut så ville man ju inte direkt 

plugga utan spela istället och gjorde en det, då vi tog efter varandra. (Bertil) 

 



Man sitter inte och laddar ner spel lika lätt på en dator som en ipad. Och när alla hade 

en ipad så satt alla och spela och då blev jag distraherad istället för man kollade när 

polaren satt och spelade något roligt. Eller så spelade vi mot varandra på lektionerna. 

(Carl) 

 

Det är lättare att zona ifrån. Sitter ens kompisar och ser på en serie och man tycker att 

den där serien ser bra ut så man sneglar och tittar på den så men när man väl gjorde sin 

egna uppgift så var det inte så svårt. (Daniella) 

Fredrik har en förståelse för vad för något som distraherar honom och i detta så kan han 

kontrollera sin sittplats för att inte bli distraherad och då dras med i klasskamraternas 

serietittande eller spelande som sker under lektionstiden. Fredriks svar på frågan om 

klasskamraternas påverkan på hans studier kan läsas i citatet nedan: 

Jag var ju inte så mycket i skolan under samhällskunskapen, men att jag brukar tycka 

det är jobbigt när andra gör annat, för jag som redan har dåligt fokus på uppgiften ser 

massa annat. Så jag brukar sätta mig längst fram i klassrummet för att inte bli 

distraherad av andra. (Fredrik) 

Samtliga respondenter säger att det är lätt att dras med när någon klasskompis sitter med sin 

skärm uppe och att det kan bli en kamp om elevens uppmärksamhet. Detta påverkar 

motivationen och att vara aktiva på lektionen med arbete som läraren har gett dem blir 

svårare, då det sker något mer intressant på skärmen istället. Gruppen har en stark påverkan 

på eleverna och det kan vara avgörande för eleverna vilken grupp de hamnar i för att kunna 

prestera bra, och att fortsätta hålla motivation och fokus. Detta kan även motverkas, men det 

är i första hand eleverna som behöver motverka detta och arbeta med sin förmåga att reglera 

sin sittplats, stänga av internet eller att avinstallera spel från de olika digitala verktygen.  

5.2.3 Läraren 

Läraren och lärarens engagemang var något respondenterna lyfte det är en del av sakerna som 

gör att man blir fokuserad och motiverad till skolarbetet. Samtliga respondenter fick frågan 

om hur läraren påverkade deras fokus och motivation i skolarbetet. Ur ett lärandeperspektiv så 

har Anton stor motivation och den kan kopplas till hans inre motivation, däremot så kan man 

även se att Anton anser att det är läraren som besitter kunskapen som ska förmedlas till 

honom, detta är för Anton ett sätt att hålla fokus. Antons svar kommer i citatet nedan:  



 
Jag personligen gillar att lära mig så jag har inga problem att hålla fokus, för det mesta 

läraren säger är ju för att jag ska lära mig något, läraren säger det här, då gör jag det här 

för jag antar att jag lär mig något som läraren vill att jag ska lära mig antagligen inför 

ett prov eller något. Men ja jag gillar att lära mig så jag har inga problem att hålla 

fokus. (Anton) 

 

Daniella hade under sitt år med samhällskunskap två undervisande lärare, där den första 

läraren var strikt och engagerad i elevernas prestation och att de skulle göra gott ifrån sig. 

Under den andra terminen hade de en undervisande lärare som inte var direkt engagerad i 

elevernas lärande. Utifrån Daniellas upplevelse i skolan kan man se att läraren har en större 

inverkan på motivationen än vad elever kanske vill erkänna eftersom att det är dem som styr 

lektionerna och vad som ska genomföras. Däremot så är det viktigare för elever som har en 

högre studiemotivation än de elever som enbart vill klara kursen. Daniella berättar:  

 
Han andra kunde brytt sig. Hänga gubbe och se på film, var inte bästa sättet att lära sig 

vi hade en klasskompis som sa till honom runt påsk ska vi lära oss något annat? Då 

började hon och vi som klass att säga ifrån. Och då gjorde han en uppgift på alla 

kommande veckor alltså. Så han kunde brytt sig lite, han tyckte han gjorde oss en tjänst 

för vi fick lite lugna lektioner. Så han hjälpte inte motivationen. (Daniella) 

 

Vid Elins resonemang så visar det att elever efterfrågar att få vara delaktiga i lektionen och att 

planera undervisningen. Att enbart låta eleverna vara passiva åhörare kan vara påfrestande för 

de elever som behöver mer intensiv stimulering av att få medverka och göra något under 

undervisningen. Samtidigt kan det vara viktigt för läraren att variera undervisningen för att få 

en större påverkan på eleverna. På frågan om hur läraren i samhällskunskap la upp sina 

lektioner svarade Elin: 

 
Alltså jag gillar power points, men hon hade kunnat inkludera eleverna mer, sedan 

tycker jag att läsa långa tråkiga sidor lär sig inte många av, så i så fall göra något annat 

där. Vad mer, man hade kunnat göra mer du vet skådespeleri i. Du vet rollspel, det är så 

kul! Hon gjorde det inte kul, så det blev det väl att man svävade ut på andra hemsidor 

typ Facebook, men ibland kom det ju en telefon mitt uppe i allt men det vet ju inte 

lärarna om. (Elin) 

 



Fredrik berättar att han har större motivation till roliga uppgifter till skillnad från tråkiga och 

färdigställer dessa i större utsträckning. Samtidigt har läraren i sig inte någon större inverkan 

på Fredriks lärande då det enbart för honom var uppgiften som var talade över hur mycket tid 

och energi som skulle läggas ner.  

 
Det är ju inte läraren så. Men det är ju uppgifterna som läraren skapar som avgör om 

man blir motiverad att faktiskt göra något eller skita i uppgiften och skolan. Men även 

hur mycket tid som jag skulle lägga ner på uppgiften är upp till mig och det är baserat 

på hur bra uppgiften är. När jag jobbade hemma med uppgifterna så gjorde jag ju de 

som var roligare i större utsträckning. (Fredrik) 

 

Läraren spelar en signifikant roll i elevers lärande, elever efterfrågar engagerade lärare med 

mycket kunskap och variation i sin undervisning, exempelvis rollspel, roliga uppgifter och 

mer elevbestämmande. Dock kan man även se att det är uppgiften i sig som är det viktiga för 

eleverna och att uppgiften ska vara rolig, och tillräckligt utmanande för eleverna som läraren 

undervisar.  

3. Kunskapsinhämtning  

Med rubriken kunskapsinhämtning syftar jag till att se hur eleverna anser att de har 

tillgodosett sig kunskapen som de förväntas ha efter avslutade studier inom ämnet. Samt att 

jag ser till hur eleverna ser till sitt slutbetyg i samhällskunskapen, och bygger diskussionen 

om deras kunskap utifrån dessa premisser.  

Det är viktigt vid kunskapsinhämtningen anser Anton att man kan se till andras perspektiv och 

lära sig av varandra för att få en djupare förståelse i hur andra människor tänker, detta för att 

bredda sin kunskap och få en nyanserad bild över hur samhället fungerar. Att ta lärdom av 

varandra i klassrummet kan vara en viktig del i hur man utvecklas vidare som 

samhällsmedborgare men att det ska bli i rätt situation och inte vara något som är påtvingat. 

Anton berättar: 

För det känner jag är bra för att lära mig grunderna nästan mer faktabaserat medan 

diskussioner är det mer intressant att höra andra resonemang och alltså nyanser på 

perspektiv vilket ger mig väldigt mycket. För annars fastnar man mycket i sitt egna och 

då inte får fler perspektiv, med bara diskussioner, så är basfakta saknad då hade jag inte 



fått de så levererat som jag får annars. Och eget arbete tror jag, ger mig chansen 

beroende på arbetet förstås att kombinera dem innan provet, har jag fakta flera 

perspektiv och olika sätt att se på detta redan nu, och då kan ett eget arbete och man får 

tillbaka det med kritik på. Då kan det vara hjälpsamt med för att förbättra saker innan 

provet så man är mer förberedd inför provet. Det enda som jag inte tror ger mig 

jättemycket är när jag gör en presentation eller när jag lyssnar på andra. Eller när jag 

lyssnar på andra. Fast nej när jag gör en presentation så djupdyk i något och då kan det 

ge mig något, jag tror variationen av arbetssätt gjorde att jag nådde mitt betyg. (Anton) 

Elin hade som motivation till sin kunskapsinhämtning betyg som en grundpelare, hon ville ha 

ett bra betyg samtidigt som hon inte var intresserad av det undervisade ämnet. Samtidigt så är 

Elin medveten om svårigheterna med denna situation och accepterar det betyg som hon senare 

fick. Elin berättar:  

Man vill ju alltid ha bättre betyg, men sedan så tror jag inte alltså man måste ju vara 

fokuserad och intresserad av de där ämnena, så man får högre betyg av eller ah jag hade 

behövt det så jag la ju inte ner den energin och glöden i det ämnet, för läraren gjorde 

det inte intressant. (Elin) 

Fredrik menar på att arbetsinsatsen är det som är viktig för att kunna prestera och att det 

synonymt korrelerar med det slutgiltiga betyget som han fick efter avslutad kurs. Samtidigt 

som datorn hjälpte honom till sitt betyg så anser han snarare att det viktigaste är att lägga ner 

energin på uppgiften du blivit tilldelad. Fredrik berättar:  
 

Jag fick betyget på grund av min arbetsinsats. Och det faktum att vi fick använda 

datorn, jo men alla hade samma möjlighet med datorn, men alla fick inte ett A utan det 

beror på hur mycket tid och energi som man lade ner på att göra sin uppgift. Man fick 

en fördel av att använda datorn och söka information, men i slutändan är det min insats 

som är anledningen till att jag fick det betyg som jag ville ha. (Fredrik) 

 

Respondenterna talar om sina betyg som ett mått på den kunskap som de har tillgodosett sig 

under sin utbildning. Att få det önskade betyget är för många respondenter lika med ett bra 

arbete. Kunskapsinhämtningen behöver komma från olika sätt att arbeta. Eleverna anser att 

det är deras insats som är anledningen till att de fått sitt betyg och inte de digitala verktygen. 

Det digitala verktyget är en del av arbetssättet och att det är viktigt för eleverna att få använda 



datorn för att nå ett betyg, datorn ska dock inte ses som en genväg till kunskap utan snarare ett 

medel som ger möjligheter.  

3.1. Lärarens del i kunskapsinhämtningen 

Lärarens arbetssätt kan vara avgörande för elevernas kunskapsinhämtning, detta på grund av 

att det är läraren som planerar och lägger upp undervisningens struktur, om hur och när något 

ska undervisas. Carl menar att läraren spelar en viss roll när det kommer till högre betyg, men 

ska en elev enbart ha godkänt så finns det inte någon anledning att se att det är en del av 

lärarens arbete som gör att eleven har fått godkänt. Carls svar finns i citatet nedan: 

Jag tror jag hade fått samma betyg om vi hade haft en annan lärare. Det tror jag allt. Jag 

presterade godkänt och ville inte mer än så. Så hade jag haft en annan lärare så hade jag 

fortfarande inte direkt brytt mig. (Carl) 

Daniella syftar till att hur undervisningen sker spelar mindre roll och att det är lärarens roll i 

klassrummet som spelar roll, då det krävs att läraren är engagerad för att få med sig eleverna. 

Med en engagerad lärare så blir eleverna mer motiverade att slutföra sin arbetsuppgift, vilket i 

sin tur leder till att eleverna klarar kunskapskraven. Daniella berättar: 

Så länge han eller hon bryr sig och engagemanget och själva gillat ämnet för att de ska 

ge något. För min del spelar det inte så stor roll om det är datorer, teknik eller vad det är 

så länge jag lär mig något. Det underlättar hur man gör olika saker men det är inte det 

som gör en bra undervisning. Första terminen hade vi en lärare som brydde sig mycket 

om kunskapen och ville att vi skulle kunna och gick igenom mycket varje lektion och 

tyckte själv att det var intressant, hon gav oss mycket uppgifter, tydliga krav inom saker 

och det man hade en grundförståelse för men man fick kämpa lite för att få en hel 

klarhet i det. Andra terminen hade vi en lärare som inte brydde sig. (Daniella) 

Fredrik menar att lärarens roll är väldigt liten i skolgången och att det är uppgifterna i sig som 

är det viktigaste, är det en bra uppgift så är det mer motiverande, samtidigt som lektionerna 

inte behöver bygga i stor utsträckning på böckerna eftersom då minskar motivationen och 

viljan att prestera då det är något som eleven själv kan läsa sig till. Fredrik berättar : 

Jag hämtade all min information själv, all vår kunskap fick vi från internet det är inte 

som matteläraren som har genomgångar, visst det hade genomgångar men det skedde ur 

boken. Och lektionerna var baserade på böckerna, så då kunde jag ju lika gärna läsa 



böckerna istället. Så jag skulle säga någon roll kanske han spelade i min skolgång, men 

inte direkt något som var värt att notera utan snarare att han var en person som enbart 

gav mig en uppgift att färdigställa på bästa möjliga sätt. (Fredrik) 

Vid upplägg av lektionerna så är det läraren som har makten över vad som ska undervisas och 

hur, däremot är det eleverna som får använda kunskapen de blir tilldelade på ett effektivt sätt. 

Det är snarare uppgifterna och inte läraren som är en del av elevernas kunskapsinhämtning. 

Respondenterna säger även att det är deras insats vid uppgifterna som är det viktigaste för att 

få den kunskap som de eftersöker.  

3.2. Digital påverkan vid kunskapsinhämtning  

Digitaliseringen är som nämnt tidigare en stor del i riktlinjerna som skolan ska arbeta med 

utifrån den nationella digitaliseringsstrategin, men även Eus direktiv att digitalisera skolan. I 

detta stycke kommer vi se över hur eleverna anser att digitala verktyg har en påverkan på 

deras kunskapsinhämtning. Frågan som ställdes till respondenterna var om de trodde att 

digitaliseringen gjorde att de blev utmanande kunskapsmässigt.   

 

Bertil i sitt citat som finns nedanför menar att det är elevernas ansvar att använda sig av det 

digitala verktyget, och ofta så slavar eleverna bort sin tid och möjligheten att använda sig av 

de digitala verktygen på lektionstid. Samt att eleverna får ett digitalt verktyg för att bli mer 

effektiva i sin lärandeprocess.  

 
Jag tror det finns två olika sorters elever, en del slarvar bara bort sin tid i skolan och en 

del tar vara på tekniken för att nå längre på ett enklare sätt och ett mer effektivt sätt än 

vad man kunde förr. För istället för att slå i uppslagsverk om något man inte förstår så 

kan man snabbt googla det och då förstå sammanhanget i en annan text. Och lära sig 

mer effektivt. (Bertil) 

 

I Carls situation så fanns det inte ett syfte att använda det digitala verktyget i undervisningen 

då han inte ville använda det eller utbildas, i ett sådant syfte skulle det kunna vara mer 

effektivt med en annan undervisningsstrategi. Nedan kan ni läsa Carls förklaring till hur han 

menar: 

 



Alltså jag ville ju inte utmanas med kunskapen, så att ha en ipad som egentligen bara 

förstörde mer att jag bara inte ville alls. (Carl) 

 

Daniella menar att det finns flera perspektiv som behöver komma in i undervisningen, och 

även om digitaliseringen hjälper elever med att finna information och att ge olika synvinklar 

så krävs det av eleven att kunna sätta denna information i ett sammanhang och att nyansera 

kunskapen som du fått för att nå ett djupare resonemang, du behöver använda den kunskap du 

fått och applicera den på situationer för att få nyanserade svar, nedan finns Daniellas svar: 

Anledningen för det betyget var mitt hårda arbete, det underlättade ju med det digitala. 

Att ha digitalt gör det ju lättare men det är ju inte så att det alltid serverar alla svaren, 

speciellt inte om du vill ha A vilket är det jag ville ha i samhällskunskap. Då måste man 

ju ha flera perspektiv. Visst hjälpte internet med det och datorn, men det beror ju mer 

på hur jag kunde sätta informationen i ett sammanhang. (Daniella) 

Fredrik sätter ord på vad som har varit återkommande genom dessa intervjuer, att det digitala 

verktyget kan fungera som en leksak och det sätter press på eleverna att prestera bra och att 

själva ta ansvar över sin tid. Kan de inte göra detta så har skolan gett eleverna ett 

distraktionsmoment som de har tillåtelse att använda på lektionstid. Nedan kommer Fredriks 

citat från intervjun:  

 

Jag ska ge min ärliga åsikt, jag tror det individuellt, det gör det lättare att hämta 

information. Men det gör det även att man kan lättare missbruka tiden som ges, så har 

du högt motiverade elever, med högt ansvarstagande så kommer det eskalera för dem 

kommer vilja göra mer och prestera bättre. Medan de som saknar den ansvarskänslan 

och motivation faller för då har dem bara fått en ny leksak.(Fredrik) 

 

Digitaliseringen kan göra att elever slarvar med tiden i skolan och anser att det är en tid för 

lek och att ha roligt istället för att lära sig. Det finns olika utfall på från respondenterna om 

digitaliseringen har en påverkan på kunskapsinhämtningen. Detta går tillbaka till 

motivationen och beroende på vilken motivation eleverna har i undervisningen och vilka mål 

som eleverna har blir utfallet olika om det digitala verktyget är en leksak att spela och ha 

roligt på eller om det är ett verktyg att nå ett högre betyg. Samtidigt som det varierar mellan 

de olika elever som är i klassrummet men det finns även en koppling till elevernas inre eller 

yttre motivation.   



6. Diskussion  

Diskussionen kommer innehålla svar på de tre forskningsfrågor som finns i frågeställningen 

samt att jag kommer applicera Banduras socialkognitiva teori på frågorna som ställts.  

6.1. Digitala verktyg i samhällskunskapen  

Vi har en hög digital närvaro i svenska skolan, men lärarna tycks inte ha en djupgående 

förståelse för hur de ska använda de digitala verktygen för att ge eleverna en varierad 

undervisning som är byggd på de digitala verktyget (LR, 2016). Då det är återkommande för 

samtliga respondenter att deras digitala verktyg används i största del till 

anteckningsmöjligheter och faktainhämtning, och de nämner att det är en liten variation vid 

användandet av de digitala verktygen och läromedlet i klassrummet. Det är främst när läraren 

ska hålla en genomgång eller visa en film som det sker en  variation i användandet av det 

digitala verktyget.  

 

Det digitala verktyget har egentligen ersatt den traditionella undervisningen, där verktyget 

fungerar som en bok för informationshämtning eller ett papper/skrivmaskin för eleverna att 

föra anteckningar på under lärarens genomgångar. Den största skillnaden är när eleverna ska 

finna ny information så kan detta dock ske på 2 olika sätt utöver att använda sig av biblioteket 

som hjälp.  

1. Antingen ger läraren eleverna en länklista, med information för dem att läsa och 

arbeta vidare med exempelvis instuderingsfrågor. Denna metod användes i större 

utsträckning när eleverna arbetade med rättsystemet, svenska politiska systemet eller 

när de arbetade med ekonomi.  

2. Läraren ger eleverna fria händer för att söka egen information vilket ställer större krav 

på elevernas källkritiska förmåga, dock används informationen som eleverna hittar till 

instuderingsfrågor eller att förbereda sig inför en diskussion. Denna metod användes i 

större utsträckning vid arbetet med det svenska valet, partierna eller vid arbete med 

utländsk politik och politiska system.  

Detta fungerar istället för att läraren ska skicka eleverna till biblioteket för att söka 

information eller hämta en redan förutbestämd bok som undervisningen utgår ifrån. Vilket är 

ytterligare ett tecken på att vi har direkt förflyttat den traditionella katederundervisningen till 



undervisning som är baserat på det digitala verktyget utan att veta vad konsekvenserna blir för 

elevernas lärande, motivation samt att vi saknar digitala läromedel att använda på ett 

innovativt sätt då läraren exempelvis saknar kunskap inom det digitala läromedlet.  

 

Det digitala verktyget används inte i den utsträckning som det digitala verktyget har 

kapaciteten att göra. Detta kan bero på flertalet saker exempelvis är att läraren inte har tid att 

skapa sitt läromedel, många gånger förflyttas det redan analoga läromedlet över till att vara 

digitalt. Det kan även vara som Howell (2017) menar i sin studie att läraren saknar kunskap 

om det digitala verktyget och det digitala läromedlet och därav väljer att inte använda det i sin 

undervisning. Howell (2017) syftar dock till att läraren mister stora chanser att undervisa 

eleverna på deras hemmaplan och då bli utbildad själv. Detta på grund av rädsla från lärarens 

sida att eleverna ska veta att en lärare inte kan, något inom området hen undervisar inom även 

om det enbart är tekniken som inte finns med. Enligt lärarens riksförbund (2016) så 

efterfrågar läraren fortbildning för att fortsätta utveckla sin digitala kompetens till 

klassrummet. Macrons (2016) studie syftar till att öka motivationen med användandet av 

digitala läromedel på det digitala verktyget och att det ger eleverna kunskap mycket på grund 

av samarbetet mellan eleverna i klassen. Elever får en större möjlighet att utvecklas med det 

digitala verktyget och att de kan få en trygghet i de som undervisas.  

Vad jag kan utläsa från mina respondenter är att digitala läromedel är något som används 

sparsamt i undervisningen speciellt grupparbeten eller gruppdiskussioner. Medan 

användandet av de digitala verktygen är större även om de inte används till sin fulla potential. 

Där har läraren en stor möjlighet att utvecklas för att kunna nå den optimala användningen 

och på så vis ge eleverna en större chans till djupinlärning.  

2. Främjas elevers studiemotivation med digitala verktyg? 

Frågan om elevernas studiemotivation främjas med hjälp av de digitala verktygen är en stor 

fråga med flertalet variabler, så som gruppens sammansättning, läraren och elevernas egna 

källa till motivation, detta ska samspela med det digitala verktyget. Utifrån Banduras tre 

kategorier inom den socialkognitiva teorin, sociala influenser, egna influenser samt prestation 

och resultat ska jag svara på denna forskningsfråga.  

 

Sociala influenser, är ett perspektiv som ser människor runt en person påverkar motivationen, 

samt att den ser till hur du påverkar andra och hur dessa individer påverkar eleven tillbaka 



(Woolfolk, 2015). Respondenterna som har deltagit i min studie har samtliga uppgivit att det 

är en distraktion om man sitter bredvid någon som gör något som de inte borde göra på sina 

digitala verktyg. Exempel som ges är att se på fotboll, youtube eller serie tittande under 

lektionstiden men även att sitta i närheten av sina kamrater om vännen inte är 

studiemotiverade är inte gynnsamt mot elevernas motivation. Att ha digitala verktyg runt om i 

klassrummet ökar chansen till att elever ska distrahera varandra med olika 

distraktionsmoment som nämnts tidigare, samt att eleverna påverkar varandra i sitt arbete. 

Carl påpekade under intervjun att ingen ville använda ipaden förutom till spel, då det samtliga 

klasskamrater gjorde var att spela spel, vilket gjorde att skolan valde att separera arbete och 

arbete. Var det seriöst skolarbete använde de papper och penna för att ge eleverna en större 

möjlighet till att hålla fokus.  

 

Skolan är en social mötesplats och flertalet av eleverna har sina kompisar i sin klass. Dock 

kan det vara bra för elevernas prestation och motivation att inte sitta tillsammans med sin 

bästa vän utan att få input från andra i en diskussion. Anton påpekade i sin intervju att han 

ansåg att prata med kompisar gav en ökad kunskap för kunskapsområdet förutsatt att de inte 

hade en liknande åsikt sedan innan. Detta är då baserat på vem du pratar med och vilken 

kunskap klasskompisarna besitter.  

 

Egna influenser, är ett perspektiv som berör synen på dig själv och sina egna kompetenser 

(Woolfolk, 2015). Egna prestationer behöver dock inte vara synonymt till betyg, utan det 

handlar snarare om elevernas prestation och hur de ser på sig själva. Dock med den 

summativa betygsskala som vi har i svenska skolan idag mäter respondenterna sin egna 

prestation utifrån betygsskalan. Vid intervjun så var mina respondenter överens om att det är 

deras prestation som har gett dem de betyg som de fick, deras åsikter har samma grundtanke 

men yttrar sig i tre block   

 

1. De elever som kan koppla bort datorns lockelse och fokusera på skolarbetet istället för 

att surfa på internet. Denna grupp pratar om det livslånga lärandet och att de lär sig för 

framtiden och för att de finner ämnet intressant  

2. Gruppen som vet att de har en svårighet att hålla fokus på uppgiften och därav spelar 

något spel, pratar med någon annan eller utför andra sysslor på datorn under 

lektionstiden. Denna grupp gör de som måste göras för att nå ett godkänt betyg, och 

därav lär sig enbart för stunden. 



3. Digitala verktyg fungerar som ett utjämnande verktyg för elever som har problematik, 

det kan vara yttre faktorer så som Bertil och Fredrik som pratar om sin dåliga handstil, 

men även inre faktorer som dyslexi och koncentrationssvårigheter.  

Eleverna är själva medvetna om i vilken av de ovanstående grupperna de passar in och att de 

själva har utvärderar sin prestation och situation gällande lärande. Respondenterna var själva 

säker i vad dem kunde och inte kunde samt hur dem kunde förändra sitt beteende för att nå ett 

högre betyg om de hade velat. Teknologin är dock en viktig del för en del respondenter att 

uppnå sitt önskade betyg, detta är beroende på viss problematik i skolan där digitaliseringen 

fungerar utjämnande och eleverna får likvärdig möjlighet som sina klasskamrater att uppnå 

det önskade betyget. Trots detta så bedömer elever med behov av ett digitalt verktyg att de 

hade fått samma resultat med en annan lärare, men inte utan teknologin. Eleverna som 

bedömde sina egna kompetenser som höga och hade olika strategier för att hålla sig från 

datorn eller att studiemotivationen kom inifrån på dessa respondenter. Övervägande är dock 

att eleverna anser att det är deras egna prestation och deras kompetenser som har gett dem 

deras betyg, läraren hade enligt eleverna ingen större inverkan på elevernas betyg. 

Respondenterna menar därtill att läraren kan vara vem som helst, bara de är någorlunda 

kunniga och engagerade inom ämnet för att få det önskade betyget och därför inte har en stor 

inverkan på motivationen.   

 

Prestation och resultat, denna del av perspektivet ser man till vilka delmål, mål och 

progression som har påverkar på en individs motivation (Woolfolk, 2015). Mina respondenter 

hade olika synsätt på hur dem såg till progression och deras resultat vid uppgifter. Dessa kan 

delas in i två grupper.  

 

1. Resultatinriktning – i denna grupp passar de respondenter som enbart brydde sig 

om ett godkänt betyg och inte om processen dit. Uttryckligen sade två att 

samhällskunskapen inte var rolig och bara ett ämne som de ville ha godkänt i för 

att få godkända gymnasiebetyg.  

2. Prestation – denna kolumn är för de respondenter som använder sig av delmål för 

att fortsätta vara motiverade, samt att det är prestationen på uppgiften som är i 

centrum. I slutet handlar det i större utsträckning om betyget och vilken bokstav 

det har, vilket är likt del ett. Dem ser även mer till sin progression av en uppgift än 

till att enbart göra klart uppgiften för att få ett godkänt betyg. Ett exempel där är 



när Fredrik säger att det han gör för att fortsätta vara motiverad på uppgiften är att 

sätta hur många ord han ska skriva innan han får ta en paus.  

Eleverna är behov av struktur under sitt arbete för att prestera och få en ökad motivation, det 

digitala verktyget kan fungera som en lockelse att skriva ett stycke för att sedan ta en paus, 

eller så kommer motivationen inifrån, där det handlar om att prestera så bra som möjligt. Att 

ett resultat är motiverande är tydligt för båda grupperna, och att det är den slutgiltiga 

prestationen i form av betyg som är drivande för eleverna. Användandet det digitala verktyget 

att nå dit underlättar för eleverna att nå sitt önskade resultat.   

 

Sammanfattningsvis kan man säga om Banduras teori kan vi utläsa att eleverna anser att 

läraren inte har någon större inverkan på de betyg som de får, utan att det är elevernas egna 

prestation. De digitala verktygen är ett hjälpmedel och i viss mån fungerar det som en 

motivationshöjare specifikt för elever som har en problematik i skolan. Men även här finns 

det en variation, och elever som anser att det inte höjer deras prestation. För de elever som 

enbart vill prestera bra för att få höga betyg har datorn inte någon signifikant 

motivationshöjande effekt. Precis som Rust (2015) menar behöver eleverna göra sitt digitala 

verktyg till sitt egna för att kunna använda det effektivt i undervisningen, samt att vilja 

utveckla det digitala användandet. Svenska skolan behöver effektivisera användandet av 

digitala läroplattformar för att söka efter den djupare förståelse från elever, där elever kan 

utveckla sina egna konversationer och ta lärdom från varandra.  

 

 

Det digitala verktyget är ett hjälpmedel för vissa av eleverna och effektiviserar deras arbete, 

däremot finns det inte tillräckligt med data att säga att ett digitalt verktyg signifikant ökar 

elevernas motivation att prestera bättre i skolan utan snarare fungerar som ett belöningssystem 

och fungerar för en effektivisering av skolarbetet.  

3. Hur främjar digitala verktyg kunskapsutvecklingen? 

Hur främjar de digitala verktygen elevernas kunskapsutveckling utifrån elevernas perspektiv. 

Kunskapsutveckling är ett ord som syftar till att utveckla den kunskap som eleverna besitter, 

och i detta vad de digitala verktygen har för inverkan på detta. De digitala verktygen och att 



använda det som hjälpmedel för en högre kunskapsutveckling har enligt mina respondenter 

två huvudkategorier.  

 

1. Det underlättar för eleverna att inhämta kunskap för att utveckla sitt kunnande, 

exempelvis så behöver eleverna inte slå i böcker och leta sina svar där. Eleverna 

behöver heller inte gå långt för att hitta kunskapen exempelvis till biblioteket. Detta är 

gruppen med elever som visade på en större inre motivation att prestera bättre och att 

göra uppgifterna bra. De ansåg att det digitala hjälpmedlet hjälpte dem att jobba 

effektivare och att få snyggare/bättre uppgifter att lämna in.  

2. De digitala verktygen stjälper deras kunskapsutveckling, då det lägger för mycket 

ansvar på eleverna när eleven har svårt att fokusera eftersom de sitter på ett digitalt 

verktyg där det händer mer än enbart studier. Denna del är i större utsträckning de 

elever som hade en mindre inre motivation och satsade på att enbart klara kursen, fick 

de ett högre betyg var det en glad överraskning. Dock kan samtliga elever ingå i denna 

kategori då samtliga elever ansåg att de hade svårigheter att koncentrera sig om 

klasskamraterna hade något på skärmarna som inte hörde till uppgiften.  

Huvudtemat för om de digitala verktygen främjar eleverna kunskapsutveckling är beroende på 

vilken motivation eleverna har att uppnå sina mål, men även om eleverna besitter kunskapen 

och behärskningen som kan vara nödvändig i situationen där distraktionsmomentet är direkt 

framför dem. Howell (2017) menar att elever som får vara med och forma sin utbildning och 

sin undervisning utifrån det digitala verktyget har en större möjlighet till ett djupare 

kunskapsinlärning, då de är mer villiga att fördjupa sig i ämnet, när det finns en personlig 

koppling. Bland mina respondenter så pratar dem antingen illa om det digitala verktyget eller 

är positiva till det, dock finns det en vilja att utveckla lärandet vidare och anpassa 

undervisningen efter sina preferenser.  

 

Eleverna är i högre grad intresserad av vad som händer utanför skolan och till största del till 

deras telefoner vilket gör att eleverna själva missar viktig information som framställs på 

lektionerna. Rust (2015) menar att det finns en stor problematik att sammanfoga elevers 

sociala medier och skolgången. Skulle en lärare lyckas med detta så skulle eleverna 

antagligen lyssna och lära sig i större utsträckning än vad de gör idag.  

 



Att vara socialt interaktiv med sina studerande är något som mina respondenter har lyft i 

intervjuerna. Speciellt Anton diskuterar vikten av att sitta med rätt person under diskussioner 

och argumentationer i klassrummet, eftersom man lär sig varandras synvinklar. Howell 

(2017) diskuterar i sin artikel om hur de digitala verktyget kan hjälpa eleverna att expandera 

sin kunskap om argumentationer, och genom det digitala verktyget söka information vilket 

underlättar diskussionerna. Howell (2017) menar att elever som vanligtvis inte presterar, 

diskuterar eller är direkt delaktiga på lektionerna ser detta som ett lättare tillfälle att engagera 

sig samtidigt som eleverna lär sig utan att vara medvetna vid att deras kunskap ökar. Detta 

kan vara något som den svenska skolan behöver använda sig mer av, genom exempelvis 

inläsning av ämnen inför argumentationer och därav lära sig på en djupare nivå eftersom att 

det kräver fler sinnen. Även Macron (2016) skriver i sin artikel att arbetet med digitala 

läromedel i hennes fall Minecraft så presterar lågpresterande elever högre och elever som inte 

brukar delta aktivt i lektionerna blomstrar vid användandet av digitala läromedel.  

Problematiken som finns i svensk skola skulle då kunna vara att vi ännu inte utvecklat 

läromedel som är korrelerar med kunskapskraven men även elevernas intresse.  

 

Sammanfattningsvis om hur de digitala verktygen främjar kunskapsutvecklingen, så är det 

beroende på situation för eleverna, vad det är för verktyg och läromedel som skolan har 

tillgång till. Mena digitala verktyg främjar i viss mån en speciell elevgrupp vid 

kunskapsutvecklingen medan elever som är lättdistraherade blir stjälpta av en digitalisering, 

där man behöver eliminera mängden av distraktion som finns på internet.  

4. Vidare forskning 

Att forska vidare inom området om elevers motivation vid digitaliseringen är viktigt, då 

digitaliseringen är här för att stanna. Man kan forska vidare om vad konsekvenserna av 

digitaliseringen vid samhällskunskapsundervisningen blir och om det ökar eller sänker 

måluppfyllelsen. Det skulle även vara intressant att se hur digitaliseringen påverkar elever 

med särskilda behov. Till sist skulle det även behövas en kartläggning över hur skolor 

använder det digitala läromedlet.  

  



7. Slutsats  

De slutsatser som jag kan dra från denna studie är att elever har svårigheter att behålla fokus 

om det finns klasskamrater som sitter med annat på sina skärmar. Elevers motivation är starkt 

bundet till uppgifterna som läraren förser dem med, men motivationen är mindre bunden till 

vilken lärare det är som undervisar. Det går inte att knyta digitaliseringen till en ökad eller 

sänkt motivation från eleverna utan det är individanpassat, motivationen är något som är 

indviduellt och något som eleverna behöver arbeta självständigt på, detta eftersom att 

motivation är individuellt.  

Skolor saknar en kompetens för att nå det nationella digitaliseringsstrategin där Sverige ska 

vara framträdande i arbetet med digitala verktyg, ifall vi inte börjar konsultera eleverna om 

hjälp vid användandet av digitala verktyg.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjun sker mellan intervjuaren och informanten för att fastställa anonymitet. 

Planen är att intervjun bör ta runt 40 minuter   

Under denna intervjun så kommer jag som intervjuare ställa frågor till informanten om vad 

hen anser om digitala verktyg/digitala läromedel i skolan, det finns inga rätt eller fel svar utan 

detta baseras enbart på elevens egna känslor.  

1. Vad heter du? 

2. Vilket program på gymnasiet läser du? 

3. Vilka samhällskurser har dem läst?/vilken läser dem nu? 

Digitala verktyg – Ett digitalt verktyg är något som man använder i skolan exempelvis en 

dator eller en telefon en fysisk produkt.  

Digitala läromedel – är det du använder i datorn eller telefonen för att fästa kunskapen 

exempel Google classroom, YouTube, eller andra digitala plattformar. 

 

4. I samhällskunskaps undervisningen vilka digitala verktyg har ni använt där? 

5. Är det en stor variation av digitala verktyg?  

6. Inom vilket arbetsområde arbetade ni mest med digitala verktyg? 

7. Varför utmärkte det området sig mer än de andra? 

8. Var det lätt att hålla fokus på uppgiften snarare än att göra annat på datorn? 

9. Hur gick du tillväga för att behålla fokus och vad var din motivation.  

10. Upplevde en större motivation vid arbetsområdena som täcktes in i största 

utsträckning av digitala verktyg? Utveckla gärna ditt svar. 

11. Vilket av alla digitala verktyg gav dig mest motivation att arbeta vidare med 

uppgiften? /Digitala läromedel? 

12. Vart i zonen av den proximala development befinner du dig när du arbetar med 

digitala verktyg i samhällskunskapen? (bifogad bild) 



13. Nådde ni till ert önskade betyg (behöver inte säga vad de fick eller vad dem önskade)? 

14. Varför? Varför inte? 

15. Tror du detta berodde på sättet du lärde er på? 

16. Vad kunde läraren gjort annorlunda i er undervisning för att du skulle nå det målet? 

Tack för medverkan till detta examensarbete och jag hoppas att studierna går fortsatt vidare 

för dig.  

 
Figur 1; användes under min intervju för respondenterna att visa vart digitala verktyg får dem att vara 
kunskapsmässigt (Woolfolk, 2015).  

 


