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Förord
Denna publikation är en del av rapportserien DINO – Digitalisering i nya of-
fentligheter. Syftet med rapportserien är att publicera tidiga forskningsresul-
tat som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt det som 
sker inom och i relation till offentliga verksamheter.

Digitaliseringen av skolan handlar om ett offentligt sammanhang i allra högsta 
grad. Och bland lärarstudenterna som vi handleder på ämneslärarprogram-
met i samhällsvetenskap har kraven på att arbeta med digitala verktyg och att 
ha digital kompetens fångat mångas intresse och uppmärksamhet. Vi vill där-
för ge en inblick i den kunskap som skapas kring temat i den här rapporten. 
Rapporten vänder sig till en intresserad allmänhet, men även forskare och uni-
versitetslärare som undervisar lärarstudenter, lärarstudenter som står i start-
groparna för att skriva examensarbeten, samt aktiva lärare som vill få inblick i 
kollegors utmaningar och tillvägagångssätt när det gäller digitaliseringen och 
användningen av digitala verktyg i undervisningen.  

I rapporten vill vi dela med oss av relevanta sätt att studera och förstå hur 
lärare i grundskola och på gymnasiet kan undervisa med digitala verktyg, hur 
studenterna kan arbeta för att fånga detta, samt visa på resultat som framkom-
mit ur examensarbetena. 
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1.  Introduktion 
I takt med att samhället genomgår förändringar till följd av utvecklingen av 
nya digitala verktyg, digitala tjänster och system så påverkas också skolan och 
undervisningen. Elevers och lärares vardag har påverkats på flera olika sätt. 
Idag uppstår möten mellan lärare och elever genom datorer, interaktiva lär-
plattformar, och sociala medier. I nyhetsmedia diskuteras inte minst närva-
ron av mobiltelefoner i klassrummen och flera svenska partier gjorde förbud 
av mobiltelefoner i svenska klassrum till ett vallöfte 2018 (se Thorén, 2018; 
Skolverket, 2019b). Medan detta diskuteras förväntas lärarna att arbeta med 
digitalisering i sin undervisning, och i juli 2018 infördes skrivningar om digi-
talisering och digitala verktyg i läroplanerna, med reviderade kursplaner som 
följd. Lärarnas egen digitala kompetens för att arbeta på detta sätt adressera-
des genom vidareutbildning i så kallade lärarlyft eller digitaliseringslyft med 
material förberett från Skolverket. SKL (nuvarande SKR) har genomfört ett 
LIKA-projekt kallat IT-tempen 2.0 som syftar till att stödja skolans och för-
skolans digitalisering, samt för utvärdering och utveckling av denna (SKL, 
n.d.). På nationell nivå är visionen för den svenska skolan att år 2022 vara bäst 
i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta går i linje med 
den svenska Digitaliseringsstrategin (Regeringen 2017a) som även den talar 
om att bli världsbäst. Kommunerna satsar i denna kontext stora ekonomiska 
resurser på att se till att alla elever har tillgång till digitala verktyg som laptops 
eller läsplattor och det som kallas en-till-en datorer. 

Digitalisering och nya sociala medier har påverkat elevers förutsättningar att 
skaffa information, och varje dag använder sig miljontals elever av Wikipedia 
och Google (Selwyn, 2017). Detta har haft en avgörande betydelse på hur kun-
skap produceras och sprids, men även på skolans undervisning och vad som 
sker i klassrummen. Falk konstaterade för tjugo år sedan att ”Ur ett pedago-
giskt perspektiv är du och ditt yrkeskunnande betydligt intressantare än både 
apparaterna och programmen” (1999:85). Han uppmärksammar även att det 
är när eleverna behandlar, analyserar och strukturerar information som det 
blir till kunskap (Falk 1999). I detta sammanhang är det också relevant att 
uppmärksamma att vissa forskare påpekar att digital teknik i klassrummet kan 
innebära distraktioner (Folkesson 2004; Fleischer och Kvarnsell 2015).

Det pågår således ett antal diskussioner om digitalisering i skolan på olika 
samhälleliga nivåer. Fördelar och förväntningar ställs mot utmaningar. Upp-
fattningarna om hur digital teknik i skolan kan stötta men också störa skolar-
betet lyfts fram (Edvardsson, Godhe & Magnusson 2018). Forskningen visar 
att bilden av digitala verktyg i undervisningen håller på att bli alltmer mångfa-
cetterad (Nygren 2019; Nygårds och Raymond 2016). Thomas Nygren som är 
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lektor i didaktik skriver till exempel i sin bok Fakta, fejk och fiktion (2019) om 
källkritik i en digital tid, och att en av lärarnas viktigaste kompetenser är att 
kunna avgöra när digitala verktyg stödjer undervisningen och när det är bäst 
att slå igen laptopen och ta fram papper och penna. Han bygger argumentet 
på existerande forskning. Att ibland föreslå att använda just papper och penna 
behöver följaktligen inte vara ett tecken på motsträvighet hos en lärare, utan 
snarare ett tecken på pedagogisk kompetens. Jämterud skriver på ett liknande 
sätt att ”De digitala lärresurserna utgör ett omistligt komplement till undervis-
ningen men de ersätter inte läraren” (Jämterud 2010:237). 

Denna rapport motiveras delvis av att det för studenter och forskare är viktigt 
att känna till vad som redan studerats och vilka vetenskapliga diskussioner 
som förs, för att kunna se var ett forskningsprojekt eller ett examensarbete kan 
bidra med ny kunskap. Det behöver inte bara handla om att se vilka hål som 
kan fyllas, utan också om att ge sig ut för att upptäcka och lösa mysterier, som 
Alvesson och Kärreman karaktäriserar det (2012). Vi kan även titta på hur Nil-
holm resonerar om användning av teori i lärarutbildningens arbete med upp-
satser och examensarbeten. Nilholm uppmärksammar att det inte alltid är helt 
tydligt för lärarstudenter vad de ska ha teori till, men samtidigt att frågan om 
att undervisa lärarstudenter om detta är lite av ”’elefanten i rummet’, det vill 
säga att något som är mycket påtagligt ändå inte omtalas” (Nilholm 2016:7). Vi 
lyfter detta här eftersom en viktig och relevant fråga för alla uppsatsförfattare 
handlar om att visa hur det insamlade materialet har analyserats och på vilket 
sätt teori används i uppsatsen. 

1.1  Metoder och material för rapporten
Stommen i denna rapport är tre examensarbetenpå lärarprogrammet i sam-
hällsvetenskap vid LiU. Dessa ska enligt styrdokumenten för lärarutbildning-
en vara yrkesrelevanta. De har sammanfattats i så kallade extended abstracts 
med kort beskrivning av problembild, syfte, bakgrund, teori, metod, resultat 
och slutsatser. Två uppsatser har sammanfattats och modifierats av Karin Skill 
och en uppsats har sammanfattats av studenten själv, nämligen Zoe Zoupou-
nidos text. Zoupounido har själva redigerat och syntetiserat sitt längre arbete 
baserat på redaktörens tips och råd. I de fall uppsatserna har modifierats av 
Skill har det framför allt handlat om att lyfta fram det centrala i uppsatsen 
med fokus på teori, metod och resultat, för att bli mer koherenta för samman-
hanget de här presenteras i. Så har till exempel inte alla aspekter som tas upp 
i Pontus Janséns uppsats om sociokulturell lärandeteorin och digitalisering 
getts utrymme här. Då bakgrunden för de tre examensarbetena är närmast 
identiska, som tillägget av digitalisering i läroplanerna 2018 och de förändrade 
kursplanerna, samt den svenska digitaliseringsstrategin har de sammanfattats 
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gemensamt i början av rapporten,. Det skulle ha blivit alltför repetitivt att ha 
med dessa så kallade utomvetenskapliga motiveringar i var och en av sam-
manfattningarna av uppsatserna (Bryman, 2014). Den litteratur som använts i 
uppsatserna sammanställs i en gemensam referenslista i denna rapport.   

För introduktion och inramning till rapporten har vi dels använt den litteratur 
som vi genom handledningsarbete och forskning kommit i kontakt med, dels 
gjort en sökning på databasen UniSearch på ”digitalisering AND skola” som 
gav 67 resultat, varav många träffar utgörs av examensarbeten och uppsatser. 
Vi sökte också specifikt på ”digital kompetens”, som gav 696 träffar, och valde 
ut ett antal arbeten baserat på titlar. 

1.2  Policyer och riktlinjer kring digitalisering av svensk skola
I maj 2017 beslutade regeringen om en digitaliseringsstrategi som sträcker sig 
över flera samhällsområden med en vision om ett hållbart digitaliserat Sveri-
ge. Ett av dessa samhällsområden är skolan. Skolväsendet ges en central roll i 
att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik. I Nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår det att digitalisering ses som 
en grund för att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i skolan (Reger-
ingen 2017). Enligt skollagen ska alla elever erbjudas likvärdig undervisning. 
Eftersom tillgången till digitala verktyg bland unga skiljer sig baserat på kön, 
socioekonomisk bakgrund och andra demografiska faktorer vill regeringen att 
alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompe-
tens (Regeringen 2017b). Strategin ska uppnås till år 2022. På senare tid har 
det dock kommit många rapporter om att likvärdigheten i den svenska sko-
lan sjunker, skriver Helene Ärlestig. ”Det betyder att det finns stora kvalitativa 
skillnader i hur lärarna och rektorerna agerar både inom och mellan enskilda 
skolor.” (Ärlestig 2018:267)

De enskilt viktigaste policyerna på området skola och digitalisering står de 
reviderade läroplanerna och kursplanerna från 2018 för. Den nationella di-
gitaliseringsstrategin säger att skolan är ett samhällsområde som ska bli helt 
digitaliserat. Både riksdagen och Digitaliseringskommissionen belyser vikten 
av att lärare innehar digital kompetens och är förtrogna med hur digitala verk-
tyg kan används i undervisningen. I Gy11 står det att eleverna ska få tillgång 
till kunskap som hjälper dem att navigera i det digitala landskapet (Skolverket 
2011a). Men med fokus på de nya skrivningarna från 2017 och 2018 är det 
viktigt att inte glömma bort att det Skolverkets beskrivning av digital kompe-
tens sedan tidigare har innehållit flera förmågor som att finna och sovra bland 
information, samarbeta, kulturell och social förståelse, kritiskt tänkande och 
bedömning, kreativitet, funktionella förmågor, e-säkerhet, samt effektiv kom-
munikation (Fleischer och Kvarnsell, 2015:28).
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Den svenska skolans utveckling och innehåll påverkas även av direktiv och po-
licyer inom EU. EU:s målsättning om livslångt lärande innefattar till exempel 
ett antal nyckelkompetenser som handlar om att stärka elevers förmåga att na-
vigera i en digital tid (EU 2006). Dessa mål formulerades för över tio år sedan. 
Här relateras skolans digitalisering till att eleverna ska förberedas för situatio-
nen på arbetsmarknaden, och digital kompetens är en av kärnkompetenserna. 
Det går således att säga att det finns förväntningar på att enskilda individer 
ska anpassa sig till arbetsmarknaden. EU:s åtta nyckelkompetenser påminner 
dessutom om Skolverkets formuleringar (Fleischer och Kvarnsell 2015).

Inom samhällsvetenskaperna finns det intresse att studera hur nya riktlinjer 
och policyer från nationella organ implementeras i skolan av enskilda lärare. 
Ett område som inte studerats så omfattande när det gäller digitalisering är 
hur konceptet och idéerna kring diskretion för närbyråkrater, som sprungit ur 
Lipskys (2010) resonemang ser ut. Detta fokus skulle kunna vara ett av flera 
för att förstå hur lärare utför och hanterar förväntningen på att undervisa om 
och med digital teknik som formuleras i policyer. Känner de förtrogenhet, oro 
eller osäkerhet? När det gäller frågan som Thomas Nygren uppmärksammar 
om att lärares digitala kompetens handlar om att veta när digital teknik ska 
användas, blir det även relevant att ställa sig vetenskapsfilosofiska frågor om 
vilken kraft vi tillskriver de digitala verktygen. Hur förhåller sig till exempel 
de digitala verktygen till papper och penna, eller en OH-apparat eller mini-
räknare, som Skolverket lyfter (2018)? Digitaliseringsförespråkare anser att 
lärares möjligheter att göra illustrationer och demonstrationer för att förklara 
ett ämne har ökat i och med ny teknik. Från att tidigare ha ritat på tavlan kan 
lärare nu göra simuleringar. Här ges tekniken liknande kraft som lärarens pe-
dagogiska kompetens att förklara och visa. 

En uppfattning som diskuterats i forskningen är så kallade digitala infödingar 
som man tänker sig att ungdomar som växt upp med digital teknik utgör, till 
skillnad mot äldre generationer som kallas digitala invandrare. Denna uppfatt-
ning har relevans för samhällskunskapsundervisningen Att det är viktigt att 
visa hur digital kompetens och samhällskompetens hänger ihop har visat sig i 
bland andra en dansk internetanvändningsstudie som visar att de äldsta i sam-
hället har svårast att använda IT och digital teknik, men å andra sidan en god 
förståelse för hur samhället och offentlig sektor fungerar. Unga å andra sidan 
hade hög digital kompetens men saknade förståelse för hur offentlig sektor 
fungerar och därför svårare att använda digitala välfärdstjänster, och kunde 
inte heller de fungera som digitala medborgare (Danmarks statistik, 2018). 
Digital kompetens är följaktligen inte tillräckligt att fokusera på när det gäller 
samhällskunskap.
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2.  Forskningsdesign: betydelsen av metoder 
och teorier för att undersöka möten 
med digital teknik i undervisning 

Det här avsnittet reflekterar kring hur val av metod och teori hänger samman 
med forskningsdesignen av en studie. För en student som vill undersöka attity-
der är inte deltagande observation nödvändigtvis den mest lämpade metoden 
för att samla material eller empiri som det också kallas, medan observationer 
kan vara ett bra sätt att försöka fånga interaktion i klassrummet eller hur lära-
re gör när de bedriver undervisning. Forskningsdesignen handlar även om ifall 
fokus ska vara på enskilda lärare/ elever, eller hur lärare samverkar tillsam-
mans i så kallat kollegialt lärande, eller hur lärare och elever samverkar med 
varandra. Det kan också handla om att försöka fånga hur ny (digital) teknik 
som förs in i arbetssammanhang kan få oväntade konsekvenser. I detta sam-
manhang lyfter Claes Nilholm att det är viktigt att se till att de ”vardagliga 
teorier” som studenter har med sig, men som de sällan reflekterar över, och 
mer explicita vetenskapliga teorier som finns inom forskarsamhället, bör syn-
liggöras för att kunna hålla dem separata (2016:15–16).  

2.1  Litteraturgenomgång
Det saknas inte tidigare litteratur om skolan och digitaliseringen, eller IT-sam-
hället som det tidigare kallades. Tidigare studier av digitalisering av skola och 
undervisning har undersökt lärares uppfattningar om ämnet och består av 
magisteruppsatser och avhandlingar, och har ofta fokus på digital kompetens 
(Wirback, 2018; Skoglund, 2018). Flera uttrycker misstro kring de möjligheter 
som IT och digital teknik kan bidra med i undervisningssammanhang (Hylén, 
2013; Fors, 2018) och inte sällan är det en polemisk diskussion som förs.

I baksidestexten till Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik 
(2015) skriver Fleischer och Kvarnsell följande: ”För att utveckla elevernas 
kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare 
än teknik. Den här boken innehåller inte ett enda apptips, men däremot finns 
strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att 
skapa fördjupad kunskap” (Fleischer och Kvarnsell, 2015). De uppmärksam-
mar vad de kallar ”ett icke-problematiserande förhållningssätt till kunskapsbe-
greppet” inom studier av digitalisering (2015:46). Författarna konstaterar att 
”En så omvälvande samhällsförändring som digitalisering förändrar villkoren 
för kunskapsbildning” (Fleischer och Kvarnsell 2015:12). Grönlund (2014) har 
på ett liknande sätt i sin bok Att förändra skolan med teknik visat att även om 
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kommunikationen i klassrummet har ökar med datorer så finns det inget som 
säger att kommunikationen blir bättre (2015). 

En definition av digital didaktisk kompetens kan vara: 

… att kunna bedöma när, vad, varför och hur IT ska användas som 
pedagogiskt och metodiskt stöd för lärande. Man ska kunna välja ar-
betsformer och digitala verktyg som passar innehåll, omgivning och 
kontext bäst. Det didaktiska perspektivet behöver analyseras och re-
flekteras över för att högre samt djupare nivåer av lärande ska kunna 
nås. (Käck och Männikkö Barbutiu, 2012:120)  

Ungdomar av idag lever i stor utsträckning i ett ”utpräglat mediesamhälle” där 
datorspel i olika former utgör en viktig del av kulturen för många, och ses inte 
sällan som ett sätt att umgås (Jämterud 2010). Men tankarna går isär bland 
lärare om hur spel ska utnyttjas i klassrumssammanhang och att det kan ge 
pedagogiska fördelar, eller om det bör hållas utanför. I avhandlingen Beyond 
Edutainment: Exploring the Educational Potential of Computer Games (2006) 
beskriver Simon Egenfeldt-Nielsen att spelupplevelser har potential att för-
bättra spelarens förståelse för begrepp och fenomen som annars kan upplevas 
som abstrakta och svårbegripliga (2010:62). Med begreppet gamification, som 
i stor utsträckning bygger på digitalteknik, har olika sätt att engagera elever i 
lärande diskuterats.  

Ett annat område som kommit att påverka skolverksamhet och undervisning 
är sociala medier, med nya sätt att relatera till andra och kommunicera med 
varandra. Detta har också inneburit att hänsyn måste tas till juridiska spörs-
mål som hantering av personuppgifter, och dylikt. I antologibidraget ”Juridik 
för den digitala skolan” av Alexandra Sackemark och Mårten Schultz (2015) 
behandlar de kränkande fotografering, förtal och brottsbalken inom skolverk-
samhet. De uppmärksammar att vissa elever som deltagit i deras studie upp-
fattar och argumenterar att det som sägs, delas och sprids på internet inte är 
”på riktigt”, utan som om det funnits utanför den fysiska världen. 

2.2  Att studera lärares och elevers digitala kompetens
Som nämndes i introduktionen är en av samtida lärares främsta digitala kom-
petenser att bedöma när digitala resurser är ett stöd och när de inte är det 
(Nygren, 2019). Digitalisering är en process där de förmågor och kunskaper 
som utgör digital kompetens idag inte nödvändigtvis kommer att anses som 
tillräcklig om några år (Käck och Männikkö Barbutiu, 2012). Därför kan det 
vara viktigt att alla får med sig förmågor som behövs för att kontinuerlig kunna 
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uppdatera och utveckla sin digitala kompetens. Samtidigt kan en lärares digi-
tala kompetens behöva greppa över flera områden, där lärare behöver kunska-
per och färdigheter för att på ett pedagogiskt och didaktiskt sätt kunna arbeta 
med digitala hjälpmedel inom sina ämnesområden så att eleverna får hjälp att 
nå sina kunskapsmål (Fors, 2018). 

Digital kompetens i skolan kan betyda flera olika saker. Det kan betyda att ha 
förmåga att kunna välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg på ett 
sätt som bland annat utvecklar kreativiteten och möjligheter att kunna söka 
och värdera information baserat på kritiskt tänkande. Digital kompetens kan 
innehålla förståelse för hur digitala verktyg används rent praktiskt i undervis-
ningen men även hur informationstekniken skapar nya möjligheter och be-
gränsningar (Fleischer och Kvarnsell 2015: 29). Vid studier av digital kompe-
tens som lärare behöver har det visat sig att den ibland tolkas snävt och inte 
uppmärksammar bredden av områden (Fors 2018). För att ta ett exempel så 
genomförde Stockholms universitet en studie med syfte att fånga hur lärarut-
bildningar utbildade lärarstudenter i digital kompetens under sina kurser. Det 
framkom att PowerPoint-presentationer nämndes, men det kan knappast ge 
lärarstudenter tillräcklig IKT-pedagogisk kompetens. En lärare behöver kun-
skap om digital didaktik, som med fördel ska vara kopplad till ämnet läraren 
undervisar i (Käck och Männikkö Barbutiu, 2012; Fors, 2018; Nygren, 2019).

Flera aktörer belyser behovet av att lärare är förtrogna med hur digitala verk-
tyg kan integreras i undervisningen, samt ge eleverna tydliga men uppnåbara 
utmaningar. Enligt Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet behöver 
lärare ha kompetens nog att kunna välja digitala lärarresurser utifrån bedöm-
ningar av det pedagogiska värdet, samt se till barn och elevers olika behov och 
förutsättningar (Regeringen 2017b). Dessutom ska undervisningen varieras 
med hjälp av digitala verktyg så att den kan leda till ökad motivation och enga-
gemang hos barn och elever. En rapport på uppdrag av Lärarnas riksförbund 
och baserad på en enkätundersökning som besvarades av 814 lärare på grund- 
och gymnasieskolor om hur de såg på sin digitala kompetens, visade att det 
är viktigt att vara bekväm med att använda digitala verktyg, samt att inneha 
förmågan att kunna följa med i utvecklingen kring digitala verktyg (2016). Ma-
joriteten av lärarna som blev tillfrågade kändes sig förtrogna med hur digitala 
verktyg som lärplattformar, kan användas i undervisningssituationer. Men 4 
av 10 lärare i undersökningen uppgav ett behov av vidare fortbildning för att 
kunna genomföra sitt arbete som lärare, inte minst hur de kan använda digita-
la verktyg som ett pedagogiskt verktyg i undervisningssituationer.

Inom ramen för digitalisering pågår det också stora satsningar på programme-
ring i skolan (Skolverket, 2019a). Två stora internationella satsningar på pro-



8

grammering som genomförs i skolan kallas Hour of Code och EU Code Week. 
De har som syfte att öka intresset blandunga. Men ett problem är att dessa inte 
drivs av kommuner utan av personer utanför skolan som har ett egenintresse, 
menar Fritz och Larsson i sin uppsats som presenteras i den här rapporten 
(2019; se även Parnes, 2015). 

De digitala lösningar som implementeras förväntas göra undervisningen och 
arbetet mer effektivt (Fleischer och Kvarnsell 2015), bland annat i de fall då 
de ska ge feedback på elevernas skriftliga arbeten. Men arbetsmiljöer som har 
dåligt fungerande digitala verktyg, plattformar eller uppkoppling riskerar att 
öka den administrativa bördan för lärare och annan personal istället för att un-
derlätta för personalens planering, genomförande och uppföljning av under-
visningen (ibid). Det riskerar att ta upp värdefull tid från deras huvudsakliga 
arbete. Jonas Söderström har skrivit en text med den talande titeln ”När digi-
tala hjälpmedel blir skitsystem”. Det är värt att citera Söderström i ett längre 
svep eftersom han berör digital arbetsmiljö och inte minst idén om effektivitet 
i skolans undervisning. 

Hur skulle vi hantera en bråkstake som störde flera hundra under-
visningstillfällen varje vecka? Som stal dyrbara lektionstimmar och 
tvingade lärarna till ständigt extraarbete för att omprioritera och ta 
tillbaka förlorad tid? Ett slit som många av dem upplevde som ett 
allvarligt arbetsmiljöproblem; men ett som skyddsombuden stod hand-
fallna inför? Dessutom – eller snarare främst! – skulle ju varje lärare 
vara bekymrad över hur störningarna drabbade alldeles oskyldiga 
elevers utbildning … Men i verkligheten får den här bråkstaken upp-
muntran och beröm. Debattörer och politiker hävdar övertygat att det 
är precis vad skolan behöver. Helst ännu mer! Bråkstaken är IT – digi-
tala hjälpmedel, system och tjänster i skolan. (Söderström 2016:113)

Lärare kan ha väldigt olika inställningar till digitalisering av skolan och med-
an vissa är positivt inställda ifrågasätter andra den. Syftet med föreliggande 
rapport är inte att kunna visa på en enhetlig uppfattning, utan snarare olika 
sätt som digitaliseringen kan upplevas och påverka det vardagliga arbetet för 
lärare. I sin forskning visar Reneland-Forsman (2011) hur digitalisering kan 
leda till nya praktiker i skolverksamheten. För att förstå och tolka olika in-
ställningar kan det vara av värde att uppmärksamma hur tidigare forskning 
har begreppsliggjort detta. En sak som lyfts fram när det gäller begränsad 
implementering av digitalisering i skolan är tidsbrist (Nygårds och Raymond 
2016:115). Fritz och Larsson (2019) använder Tallvids (2015) avhandling där 
en-till-en datorer studerats. Tallvid gör en uppdelning av hinder i två katego-
rier, första och andra ordningens hinder. Vid det första hindret räknas tidsbrist 
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in i form av yttre faktorer som exempelvis brist på teknisk utrustning eller brist 
på fortbildning inom digitaliseringen. Det omfattar också den tid det tar att 
söka på internet, planera lektioner och testa ny teknik i klassrummet, hante-
ra tekniska problem eller genomföra fortbildningar. Andra ordningens hinder 
handlar om strukturer som till exempel synen på undervisning och lärande. 
Ett annat problem hos lärarna när det handlar om tidsbrist kan ses som fo-
kusträngsel, det betyder att det uppkommer en spänning mellan nya mål som 
införs i lärares vardag och redan existerande aktiviteter. Lärare kan uppleva 
att nya arbetsuppgifter konkurrerar med den tid som de har och därför välja 
att inte integrera ny teknik. Skolans sätt att organisera sin verksamhet gör det 
svårt för lärarna att kunna skapa tid för att utveckla IT-användningen i klass-
rummet, menar Tallvid (2015).

Lärares val att använda digital teknik kan också förstås genom hur lärarna i 
Sverige lämnas utrymme att själva avgöra när och om IT ska användas i un-
dervisningen. Det kommunala huvudmannaskapet för skolan ger utrymme för 
vissa kommuner att satsa omfattande ekonomiska resurser på att införa digital 
teknik, medan andra kommuner väljer att avstå från detta. Därmed är risken 
stor att digitaliseringen ger olika förutsättningar beroende på var en elev bor 
och går i skolan, tvärtemot vad skollagen säger om likvärdighet (Tallvid, 2015). 
I den här rapporten diskuterat och studeras enbart kommunala skolor, och 
fristående skolor finns inte med.

DINO rapportseriens utgångspunkter handlar om digitalisering i nya offent-
ligheter. Via läroplaner och policyer försöker olika aktörer som politiker och 
myndigheter att styra vad som sker i klassrummen (Långström och Virta, 
2016). Skolinspektionen granskar huruvida riktlinjerna följs och utvärderar 
hur det går, bland annat genom det som kommit att kallas granskningssam-
hället (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2019). Maria Jarl skriver att rekto-
rer och lärare (har) ett ”omfattande mandat i den decentraliserade styrmo-
dellen att själva fatta beslut om hur deras verksamhet ska organiseras (Jarl 
m fl. 2017:41). Denna handlingsfrihet påverkar i viss utsträckning att kunna 
erbjuda likvärdig undervisning för alla elever. Förutsättningarna för lärare att 
digitalisera sin undervisning kan skilja sig åt till följd av styrmodellen, och för-
väntningen om att hålla sig ständigt uppdaterade i det som EU kallat livslångt 
lärande, gäller inte bara eleverna, utan alla medborgare (det vill säga både de 
som utbildar och de som utbildas).  

2.3  Sammanfattning och relevans av examensarbetena i rapporten
I den här rapporten beskriver vi hur kunskapsläget ser ut när det gäller digita-
lisering av vardaglig verksamhet i svenska skolor, med fokus på lärares erfaren-
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heter och uppfattningar kring sin undervisning, genom tre examensarbeten. Vi 
har utgått ifrån de krav på att digitalisera undervisningen som uttrycks i revi-
derade läroplaner från 2018 och den svenska digitaliseringsstrategin från 2017. 
Men även samhälleliga förändringar med digitalisering och ständigt ökande 
användning av sociala medier fungerar som utomvetenskapliga drivkrafter till 
att bättre förstå hur detta påverkar undervisningen i svensk skola. Rapportens 
huvudsakliga material utgörs av tre så kallade produktionsuppsatser genom-
förda och författade av fyra studenter vid lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet, som har kondenserats här för att visa på hur digitaliseringen av 
den offentliga verksamheten som skolan utgör ser ut.

Att skaffa sig och underhålla digital kompetens i dagens samhälle har kommit 
att bli ett krav för att kunna verka som medborgare, ta del av digitala välfärds-
tjänster och för att delta i demokratiska processer och kunna påverka (Schou 
och Hjelholt, 2017). Detta gör digitaliseringen särskilt viktig att förstå som 
samhällskunskapslärare, eftersom det påverkar hur de själva och eleverna kan 
delta i samhället. Fritz och Larsson använde första och andra ordningens hin-
der för att förstå hur lärarna uttryckte sig under intervjuerna om möjligheter 
och hinder med att digitalisera sin undervisning och hålla sig uppdaterade. De 
undersöker även huruvida lärare uppfattar att de behöver stöd i form av vida-
reutbildning för att kunna använda digitala verktyg i sin undervisning, och på 
så sätt nå förväntningarna på att digitalisera. Att ha tid att digitalisera sig är 
också ett tema i deras resultat från intervjuerna med lärare, något de proble-
matiserade med hjälp av begreppet fokusträngsel. Fokusträngsel kan uppfattas 
när en lärare upplever att allt fler uppgifter och ansvar läggs på honom eller 
henne. I Fritz och Larssons uppsats uppfattade flera lärare att kraven på att 
digitalisera trängdes undan av andra uppgifter, det vill säga att de gav uttryck 
för fokusträngsel. För att analysera kravet på att ha överlappande kompetenser 
som lärare i samhällskunskap användes TPACK, teknisk pedagogisk innehåll-
skompetens. Denna teori stämmer överens med uppfattningen om att forsk-
ningen om digital kompetens har blivit mer mångfacetterad (se till exempel 
Nygren, 2019).

Samhällskunskapslärare ska inte bara undervisa på vetenskaplig grund utan 
också fostra framtida samhällsmedborgare. Detta påverkar digital kompetens 
såtillvida att ett ensidigt fokus på digital kompetens riskerar att exkludera för-
mågor som är kopplade till social och demokratisk kompetens, menar Jansén i 
sin uppsats. Jansén undersökte hur traditionell sociokulturell pedagogisk teori 
kan användas men också utvecklas för att studera digitalisering av undervis-
ning, och kopplar dessutom an till de av Europeiska kommissionen formule-
rade kärnkompetenser och förväntningar på livslångt lärande. Appropriering 
och scaffolding äa viktiga begrepp för det arbetet, och för att förstå hur lära-
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re ska inkorporera ny teknik i sin undervisning bortom papper, penna, mini-
räknare och OH-apparater. Men samtidigt bör vi inte ge de digitala verktygen 
teknikdeterministisk kraft att fungera i pedagogisk verksamhet av sig själv. På 
detta sätt påminner Janséns uppsats om TPACK som Fritz och Larsson an-
vänder i sin uppsats som presenteras i denna rapport. Lärplattformar beskrivs 
som att de underlättar kommunikationen både med elever och mellan lärare, 
av de som intervjuats. Via digitala lärplattformar och kanaler kan de dela ma-
terial och behöver inte själva förbereda allt. Betoningen ligger i denna uppsats 
på möjligheterna med digitala verktyg, i kontrast till Fritz och Larssons som 
fångar fler utmaningar. Tillsammans visar de dock på spridning i erfarenheter.   

Syftet med Zoupounidos uppsats var att undersöka på vilka sätt digitalisering-
en av samhällskunskapsundervisningen görs i gymnasieskolan, och det analy-
serades med hjälp av aktör-nätverksteori (ANT). Med hjälp av denna teoribild-
ning kan vi förstå på vilka sätt som digitala verktyg och tjänster inte är passiva 
utan agerar tillbaka på andra aktörer, som lärare, elever och annan personal 
som är verksam i skolan. Sociala medier, söktjänster som Google och Wikipe-
dia, samt ständig uppkoppling och tillgång till datorer, mobiler och surfplattor 
är goda exempel på hur icke-mänskliga aktörer påverkar oss människor.  
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3.  ’’Jag vet faktiskt inte om undervisningen 
blir så mycket lättare’’. En kvalitativ 
studie om lärares tillämpning av 
digitala verktyg i undervisningen
Victor Fritz och Rasmus Larsson

3.1  Introduktion
Lärare behöver ha kompetens för att kunna välja vilka digitala verktyg som 
har ett pedagogiskt värde för elever i undervisningen. Vad som anses vara god 
digital kompetens i skolan är inte bara IT-kunskap om datorer, operativsys-
tem, program, e-post och internet, utan även kompetens kring hur lärare på ett 
pedagogiskt genomtänkt sätt kan dra fördelar av IKT i det vardagliga arbetet 
i skolan där ämneskunskaper, pedagogik och teknologi samverkar. Detta bör 
i sin tur vara kopplat till ett pedagogiskt förhållningssätt och ämnen läraren 
undervisar i. Det finns en klar relation mellan digital kompetens och lärarens 
praktiska arbete i klassrummet. Teorin som används här behandlar olika lä-
rarkompetenser och är en utveckling av den amerikanske pedagogikforskaren 
Shulmans arbete. Innan digitaliseringen kom att påverka skolundervisningen 
var traditionella ämneskunskaper och pedagogisk kompetens centrala för lära-
re. I och med användningen av IKT och digitala verktyg i undervisningen har 
betydelsen av teknisk kompetens ökat. I föreliggande arbete används teorin 
om Teknisk pedagogisk innehållskompetens (TPACK) för att förstå hur de oli-
ka lärarkompetenserna idag överlappar varandra. 

Syftet i denna uppsats är att undersöka vilka digitala verktyg lärare arbetar 
med i undervisningen och vilka möjligheter och hinder de anser finns med an-
vändandet. Ett delsyfte med studien är även att undersöka om lärare anser att 
det finns behov av kompetensutveckling hos lärare när det gäller användande 
av digitala verktyg i undervisningen.

1.  Hur använder lärare digitala verktyg i undervisningen? 

2.  Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärarna med att använda digitala 
verktyg i undervisningen? 

3.  Vilka behov av kompetensutveckling anser lärarna att det finns för lärare i 
arbetet med digitala verktyg i undervisningen?
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3.2  Att studera Technological Pedagogical 
and Content Knowledge (TPACK)

Uppsatsen använder teorin Technological Pedagogical and Content Knowled-
ge (TPACK) för att analysera hur lärares tidigare traditionella kompetenser 
ska kunna förenas med olika sorters digitala verktyg. TPACK (se figur 1) utgör 
en förening av de tidigare kunskaperna och kompetenserna som främst har fo-
kuserat på ämneskunskaper (CK-Content knowledge) i form av begrepp, fakta 
och teorier, samt pedagogiska kompetenser (PK-Pedagocial knowledge) om vil-
ka metoder läraren kan använda i klassrummet som är riktad till den specifika 
målgruppen (Mishra och Koehler, 2006). Här läggs fokus på att lärare även 
ska inneha en didaktisk kompetens (PCK-Pedagogical content knowledge) 
där lärarens ämneskunskaper och pedagogiska kompetens möts (Mishra och 
Koehler, 2006).

Figur 1. Illustration av TPACK, från Mishra och Koehler, 2006:1028–1029 

Kunskaperna inom TPACK skiljer sig mot ren pedagogisk, ämnes- eller tek-
nisk expertkunskap och kräver en förståelse för hur digital teknik kan använ-
das för att förklara ämnesinnehåll på ett konstruktivt sätt för eleverna. Då tek-
niken är under ständig förändring kan kompetensen behöva anpassas (Mishra 
och Koehler 2006:1028–1029). Men att integrera teknik i kombination med 
ämnet gör att undervisningen kan bli mer kreativ, menar Mishra och Koehler 
(2006: 1028), även om det är viktigt att uppmärksamma att tekniken inte har 
någon inneboende kraft som gör att det måste bli så. TPACK handlar om hur 
kompetenser kombineras, samt förståelse för hur undervisningen kan föränd-
ras av teknik. Lärarens kunskap inom TPK kan handla om att vara medveten 
om vilka digitala verktyg som finns tillgängliga för en specifik uppgift, men 
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också vad de har för pedagogiska styrkor och svagheter. Digitala verktyg kan 
handla om att ta närvaro för elever, skapa uppgifter, sätta betyg och eller för att 
skapa diskussioner i klassrummet. När det gäller samhällskunskap specifikt så 
kan eleverna lära sig att hantera geo-data, valdata eller andra former av data.

TPACK teorin är normativ, vilket betyder att det finns ett optimalt fält där 
ämneskunskaper, pedagogisk kompetens och teknisk kunskap skär igenom 
varandra och samspelar och utgör vad tekniskpedagogisk ämneskunskap bör 
innehålla i praktiken. Utgångspunkten påminner om Skolverkets formule-
ringar om att när digital teknik används på ett genomtänkt pedagogiskt sätt 
kan det få positiva resultat i undervisningssituationen (Skolverket 2018:52– 
53). TPACK innebär dessutom att lärare ska förstå vilka eventuella fördelar 
och nackdelar digitala verktyg kan ha, och avväga dessa. 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare på två 
olika gymnasieskolor. Deltagarna var i olika ålder, har varit verksamma under 
olika antal år, har olika ämneskompetens, och arbetar på både friskolor och 
kommunala skolor. Kategorisering av det insamlade materialet relaterar till tre 
olika huvudkategorier som är kopplade till studiens syfte och frågeställning: 
Digitala verktyg (det vill säga vilka de använder i sin undervisning; möjligheter 
och hinder; samt digital kompetens och hur de använder digitala verktyg. 

3.3  Användning av digitala verktyg
Lärarna i studien använder främst digitala verktyg för att presentera ämnes-
innehåll för eleverna (som PowerPoint), samt olika lärplattformar. Med hjälp 
av digitala verktyg kan läraren använda sig av modelleringen för att kunna visa 
för en helklass hur ett visst program används och hur olika delar vid en skriv-
process ska se ut. Eleverna kan få i uppgift att göra egna filmer vid arbete med 
områden som kan kännas obekväma att presentera inför helklass.

Information från olika hemsidor på internet används liksom digitala lärome-
del som har köpts in av skolan i form av licenser. Dessa har ersatt traditionel-
la läroböcker i stor utsträckning. I samhällskunskap används Gapminder och 
World Value Survey för att visualisera exempelvis värderingar kring homosex-
ualitet. Digitala verktyg används även av lärare genom att förbereda elever för 
praktiska moment utanför skolan, som när eleverna ska ut på en arbetsförlagd 
praktisk utbildning. Där kan webbutbildningarna användas för att få elever-
na att förstå vad som förväntas av dem och deras handledare, som säkerhets-
frågor. Här kan det för en elev som ska arbeta i butik handla om hur de bör 
agera om det exempelvis inträffar ett rån. Vid prov och bedömning använder 
sig lärare dessutom i vissa fall av digitala resurser, som ett program som heter 
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Digiexam där prov kan skrivas digitalt på datorn. Det här programmet an-
vänds olika mycket av lärare beroende på hur väl de tycker det passar det ämne 
de undervisar i eller hur de ser på vilken provform som de föredrar. Digiexam 
används inte så mycket om läraren har skriftliga inlämningar utan bara för 
prov. En lärare berättar att han anser att digiexam är bra, men att det inte är 
applicerbart i hans ämnen eftersom det än så länge inte går att göra exempelvis 
matematiska beräkningar. Det handlar om vad tekniken möjliggör. Teorin om 
TPACK handlar om att läraren ska ha kunskap om vilka digitala verktyg som 
kan passa ett specifikt ämne (Mishra och Koehler, 2006:1028). Det betyder att 
lärare ska kunna göra aktiva val i att välja eller välja bort ett specifikt digitalt 
verktyg.  

Kunskapsmatriser är även det ett digitalt verktyg där lärare både kan skapa 
och rätta prov samt ge eleverna bedömning. Där kan läraren följa elevernas 
individuella utvecklingsplan och se vilka kunskapskrav de har uppnått. Samt-
liga lärare i studien beskrev hur de jobbar med digitala lärplattformar för att 
dokumentera, dela ut uppgifter, ta närvaro och arbeta med betygssättning. 
Lärplattformar används både före, under och efter undervisningen för att läg-
ga ut material, länkar, och delar av läromaterial som ska ligga till grund för 
kommande prov. 

När det gäller möjligheter och hinder med digitala verktyg i skolan så är tids-
brist i frågan om att använda digitala verktyg ett problem; lärare har inte den 
tid som krävs för att kunna sätta sig in i hur digitala verktyg kan vara ett hjälp-
medel eller att ta reda på hur ny teknik kan användas. Det blir då lätt att lärare 
återgår till det gamla traditionella materialet som känns tryggt eftersom lära-
ren vet hur det fungerar. 

En av de intervjuade lärare lyfte en ytterligare frågan nämligen om en ”övertro 
på vad elever kan från början … dom kan inte Windows så dom vet inte var 
dom ska spara en fil, var hamnar ett Word-dokument när jag laddat ner det”. 
Slutsatsen drogs att det borde ägnas mer tid åt basala datorkunskaper. Men 
problemet är inte hennes egen tid utan snarare att det tar tid att lära eleverna 
programmen, tid som istället skulle kunna läggas på undervisning av själva 
ämnesinnehållet. Det råder därmed delade meningar om digitala verktyg för-
enklar eller försvårar undervisningen. Samma lärare uttryckte sig såhär:

Jag vet faktiskt inte om undervisningen blir så mycket lättare, admi-
nistrativt så är de lättare eftersom det är lättare att ha en inlämnings-
yta digitalt där alla lämnar in sina inlämningsuppgifter än att jag 
får in det i pappersform, det är ju smidigt. Men ibland tror jag att dom 
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faktiskt skulle lära sig mer om dom använder papper och penna, att 
kunna lägga undan alla distraktioner. 

De distraktionerna som förekommer är att eleverna kollar på film eller an-
vänder sina mobiltelefoner till sociala medier. Men ”om jag gör filmer på ge-
nomgångarna kan de se dom hur många gånger som helst och på så sätt kan 
de lyckas … så det finns dokumenterat så kan man ta fram detta och använda 
det om och om igen”, sa en kvinnlig lärare. En annan lärare såg fördelarna med 
att det finns mer material tillgängligt via internet vilket gör att undervisningen 
kan fördjupas då läroboken inte räcker till eller ger en enda bild.

Men att kontrollera att digitala verktyg används till rätt saker och inte tar elev-
ens fokus från undervisningen, lyfte lärarna som ett problem. ”Det är faktiskt 
jättesvårt som lärare att kontrollera att dom gör det dom ska göra. Det är den 
tuffaste utmaningen med att dom har datorer”, menade en lärare. Hon hante-
rar det genom att förklara för eleverna hur det kommer påverka deras studi-
eresultat negativt om de inte gör vad de är förväntade. Och istället för att se 
Youtube som distraktioner utnyttjar hon den digitala resursen till sin fördel 
och förklarar för eleverna att de kan lära sig ämneskunskaper genom att bara 
titta på enskilda klipp. Ytterligare möjligheter som digitala verktyg kan ge är 
då de används som ett pedagogiskt hjälpmedel för elever som har problem 
med språket. Elever som har svårt att läsa texter kan använda sig av inläst 
material eller filmer som gör att de kan förse sig med ämneskunskaper genom 
att lyssna.

Kategorin digital kompetens används i uppsatsen för att uppmärksamma vilka 
behov lärare anser att de själva behöver för att arbeta med digitala verktyg i 
undervisningen. Kategorin har getts tre underkategorier: generationsfrågan, 
kompetensutveckling och kollegialt lärande. Lärare ser ett samband mellan 
den generation deras kollegor tillhör och digital kompetens samt användning. 
De menar att äldre lärare är mer benägna att undervisa på de traditionella sät-
ten med bok, papper och penna. Det handlar även om att de i vissa fall tycker 
det är svårt att förstå hur olika program fungerar och hur de kan implemente-
ras i undervisningen. 

Lärare ser olika på vilken typ av kompetensutveckling de har behov av. Vissa 
menar att det enbart behövs mer tid för att få sitta och utforska själv, medan 
andra tycker att lärare har rätt till en viss fortbildning som ger en slags grund-
kunskap, och att efter det bör lärare själva utforska och få välja hur mycket de 
vill använda digitala verktyg i sin undervisning.
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På frågan om hur lärarna ser på sitt eget behov av kompetensutveckling anser 
de att många av de digitala verktygen och programmen som finns tillgängliga 
inte är särskilt svåra att behärska, men också att eget intresse, vilket dessa lä-
rare har, kan göra att de klarar att använda digitala verktyg (till skillnad mot 
kollegor som inte har det intresset). Flera lärare beskrev att de förlitar sig på 
kollegialt utbyte. Detta ses inte som något negativt utan för att det ska fungera 
så är det viktigt att det finns kollegor som har en större kunskap på området. 
Lärarna uppfattar också att skolor eller rektorer och ledning i stor utsträckning 
förlitar sig på att kollegor både kan och vill hjälpa andra lärare i hur digitala 
verktyg fungerar och kan användas.

3.4  Slutsatser kring analyser av teknisk-
pedagogisk innehållskompetens

Lärarna hamnar olika i TPACK-teorins fält då en del använder digitala verktyg 
som ett pedagogiskt hjälpmedel, medan andra enbart använder det som ett 
sätt att presentera ämnesinnehåll. I samtliga fall uppnås inte samtliga kriteri-
er inom TPACK. De intervjuade lärarna beskriver det som att arbeta i gamla 
mönster, och att använda sig av de strategier de är bekväma med sedan tidi-
gare. Problemet med tid ses inte heller bara som att det ligger på läraren, utan 
även att det tar mycket tid för lärarna att förklara och visa för eleverna hur 
de ska göra när de använder digitala verktyg. Ett sätt att kunna undvika den 
fokusträngsel som uppstår skulle vara om det fanns förslag på vilka digitala 
verktyg som skulle kunna användas för olika ämnesmoment och tillhörande 
instruktioner i till exempel styrdokumenten. 

Det som teorin om TPACK inte räcker till att förstå är lärares inställning till 
digitala verktyg. En lärare kan ha både teknisk-pedagogisk kompetens och tek-
niska ämneskunskaper och förstå de digitala verktygens styrkor, men det är 
inställningen som gör om de används. Det kan även kopplas till omedvetna 
tankarna hos lärarna om hur de ser på undervisning och lärande, andra ord-
ningens hinder tar upp att dessa tankar och inställningar är svåra att förändra 
(Tallvid 2015). Det verkar som om det kollegiala lärandet snarare handlar om 
att enbart instruera hur lärplattformar och olika sorters program fungerar all-
mänt, inte om vilka pedagogiska fördelar de kan dra av dem, som teorin om 
TPACK fokuserar på.

Genom arbetet med examensarbetet har vi uppmärksammat ett behov av vida-
re forskning om hur lärarstudenter ser på sin digitala kompetens och hur uni-
versitet förbereder dem för yrkeslivet. Dessa förslag på vidare forskning skulle 
kunna ligga till grund för att skolan ska lyckas med den nationella digitalise-
ringsstrategin som just nu håller på att implementeras i den svenska skolan. 
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4.  Vikten av scaffolding i en ny era: 
En studie om gymnasielärares 
uppfattningarna angående digitalisering
Pontus Jansén 

4.1  Introduktion 
Verksamma lärare i samhällskunskap har krav på sin undervisning att utveck-
la förutsättningarna för aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2011b; 
Skolverket, 2018; Fors, 2018). Lärare behöver utökad kunskap om hur digita-
liseringens fördelar kan utnyttjas i klassrummet genom att skapa en kunskaps-
bas där pedagogisk kunskap, teknisk kunskap och ämneskunskaper synteti-
seras (Shulman, 1986; Koehler et al., 2007; Koehler et al., 2008). Eleverna å 
sin sida är förväntade att utveckla förmågor enligt Europeiska kommissionen 
och för livslångt lärande att ”på ett effektivt sätt samverka med andra på det 
offentliga planet, visa solidaritet och ett intresse för att lösa problem på det 
lokala planet och i samhället i stort”. Detta uttrycks även i EU:s så kallade 
nyckelkompetenser (EU 2006). EU:s nyckelkompetenser innebar bland annat 
att de nationella skolverksamheterna inom unionen behövde utveckla elevers 
kunskaper inom sociala och medborgerliga kompetenser, och digital kompe-
tens. Digital kompetens innebär dels en förmåga att använda verktyg, dels en 
djupgående förståelse för vilken roll dessa spelar i vår vardag och hur de kan 
användas, enligt EU. Men ett ensidigt fokus på digital kompetens riskerar att 
exkludera förmågor som är kopplade till social och demokratisk kompetens, 
som också är viktiga för att fungera i samhället. 

Studien syftar till att undersöka hur lärare i samhällskunskap på gymnasienivå 
inom svenskt skolväsende uppfattar digitaliseringen av sin undervisning och 
hur de hjälper elever att skaffa digital kompetens. Frågorna som studien avser 
att besvara är följande: 

1.  Vad uppfattar gymnasielärare att digitalisering av deras undervisning 
innebär?

2.  Vilka utmaningar uppfattar gymnasielärare som centrala för skolans 
digitalisering?

3.  Hur kan dessa uppfattningar kopplas till den sociokulturella lärandeteorin 
med scaffolding och mediering som centrala begrepp?
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4.2  Att studera sociokulturellt lärande
Vygotskys teori om lärande utvecklades redan på 1920-talet, och bör nu re-
lateras till ett digitaliseringsperspektiv. Med begreppet ”den proximala ut-
vecklingszonen” (Säljö, 2014: 305; Säljö, 2011:179–180) uppmärksammar den 
sociokulturella lärandeteorin möjligheten för utveckling som den lärande in-
dividen besitter. För att barn ska få de möjligheter som de behöver för att nå 
en proximal utvecklingszon krävs stödstrukturer som främjar lärande, en pro-
cess som kallas för ”scaffolding”. Scaffolding innebär att den som besitter större 
kunskaper om ett visst ämne eller område agerar som en guide för den som 
finner att delar av inlärningsprocessen ligger bortom dennes förmågor (Wood, 
Bruner och Ross, 1976). 

Begreppet mediering är också viktigt för teorin och innebär att genom använ-
dande av både materiella och språkliga verktyg skapas förståelse för omvärl-
den. Mediering sker via tillgängliga materiella verktyg och redskap, som till 
exempel en blyertspenna, en miniräknare eller en läsplatta, och språkliga verk-
tyg som möjliggör kommunikation, som bokstäver, ord och begrepp. När dessa 
verktyg används kan en förståelse av verkligheten skapas, lärandet approprie-
ras (Säljö 2014: 298–302). I uppsatsen ses digitala verktyg som läsplattor som 
en typ av kulturella redskap.

Datainsamlingsmetoden består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 
med 6 samhällskunskapslärare. Det empiriska materialet analyseras baserat 
på en kvalitativ fenomenografisk innehållsanalys (Dahlgren och Johansson, 
2015). Lärarnas uttalanden kategoriseras i enlighet med EU:s nyckelkompe-
tenser. Till skillnad från examensarbete 1 som är normativt är fokus här inte 
på ett finna någon ”essens” i vad digitalisering är, då detta är ett mycket brett 
begrepp och innehåller många aspekter. Fenomenografin är ett övergreppande 
perspektiv då metodansatsen syftar till att finna kunskap om ”variationen mel-
lan människor i sätt att uppfatta omvärlden” (Dahlgren och Johansson, 2015: 
162). 

4.3  Digital kompetens, digitala verktyg och lärplattformar
Av de nyckelkompetenser som EU presenterar kunde tre av dessa identifieras i 
empirin och det som lärarna sa under intervjuerna, nämligen: digital kompe-
tens, social och demokratisk kompetens, samt läran att lära. Digital kompetens 
var den mest förekommande aspekten av vad verksamma lärare uppfattade 
som digitalisering av undervisningen. Digital kompetens definieras här utifrån 
EU:s förståelse (2006) som förmågan att söka, samla och processa informa-
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tion och att även använda denna information på ett kritiskt och systematiskt 
sätt och där reflektera kring dess relevans.

Digital kompetens kom att beröra användning av digitala verktyg som att prov 
kan underlättas med hjälp av diverse digitala program, till exempel Digiexam. 
”Det finns ju färdiga lektionsmaterial och temamaterial på nätet. Det har ju 
underlättat en del förstås. Mest det att jag slipper planera själv”, sa en lärare. 
Lektionsmaterial och temamaterial som har gjorts tillgängligt av andra lärare 
finns på olika hemsidor, som inspirationssamtal från TED talks, Gapminder, 
Globalis, Landguiden och FN:s hemsida, ”man behöver inte uppfinna allting 
själv”, sa en annan lärare om undervisningsmaterialet. Riksdagens, regering-
ens och myndigheters hemsidor är användbara, anser de intervjuade lärarna. 
Det framstår som om de digitala verktygen existerar för att underlätta lärares 
undervisning. Digitala verktyg kan även fungera underlättande för elever med 
lässvårigheter. De kan få det uppläst eller elever med andra typer av funktions-
nedsättningar kan ha verktyg i sina läsplattor. Det är också en form av digita-
lisering. En lärare menade att arbetet med digitala verktyg därigenom skapar 
jämlikhet i skolan. ”jag har en elev, som, hade varit bara papper och penna så 
skulle nog han inte klarat gymnasiet, för han får inte ihop en text på den tiden 
det tar för honom att skriva. ... Så på det sättet är det mera demokratiskt kan-
ske då. Inkluderande och jämställt”, sa hon.

Det råder en uppfattning att digitala verktyg underlättar för lärare vid plane-
ring. Flera lärare menade att den audiovisuella tekniken som projektorer ska-
par goda förutsättningar för att illustrera och visualisera, men också som ett 
interaktivt verktyg för lärande. ”Jag är tillräckligt gammal för att ha haft over-
head liksom, och då måste ju den ritas upp liksom. Förberedas. Det är ju myck-
et lättare att ha en projektor och en dator. Mycket lättare.” Det framgår inte av 
citatet varför det skulle vara lättare för en lärare att förbereda lektionsmaterial 
via dator och projektor i förhållande till en overheadapparat och OH-stencil, 
som han nämnde.

En annan uppfattning är att om eleverna kan visualisera information som tidi-
gare inhämtats skapar det goda förutsättningar för lärande: ”Digitaliseringen 
av skolan innebär dels att man har en förändrad pedagogik där man utnyttjar 
digitala resurser för att nå längre än vad man kanske hade gjort med tradi-
tionella resurser (men) …i vissa fall ersätter man bara papper och penna mot 
ordbehandlare”, menade en lärare. Ett exempel som denna lärare nämner som 
digitalisering är att arbeta med databaser där elever får hämta rådata som de 
själva får analysera. Men deltagarnas uppfattning om vad som är digitala verk-
tyg och hur de används på bäst sätt skiljer sig åt lärare emellan.
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Bland de intervjuade lärare uppfattande samtliga att digitaliseringen av skolan 
är tydligt sammanlänkat med användningen av digitala läroplattformar som 
nämns med sina specifika namn, som till exempel Google Classroom. Digita-
la läroplattformarna underlättade i det dagliga arbetet, att kommunikationen 
med elever har förbättrats, att undervisningens syfte och mål kan tydliggöras 
för elever. Kommunikationsmöjligheterna med eleverna ses som en stor för-
del: ”kommunikationen med elever är jätteenkelt tack vare Classroom. …Man 
slipper att kopiera stenciler som man gjorde förut”, sa en lärare. Samma lärare 
menade att kommunikationen via lärplattformar minskar risken för att elev-
erna inhämtar information som är irrelevant och därmed tappar syftet med 
uppgifter de arbetar med.

Kommunikationen som möjliggörs tack var dessa plattformar beskrevs även 
som möjliggörande för kommunikation mellan lärare. Vissa menar att det ex-
isterar en delningskultur bland lärare, både när det gäller information om elev-
erna och lektionsplaneringar. Med hjälp av läroplattformar kan lärare enkelt 
dela med sig av sina idéer och planeringar. Utöver att stödja lärande kan de 
digitala läroplattformarna även fungera för att uppnå en papperslös skolverk-
samhet. Men uppfattningen kring läroplattformar skiljer sig åt i mångt och 
mycket, även om de tjänar en underlättande funktion enligt flera av lärarna.

Digitaliseringen av skolan innebär nya metoder att undervisa och nya metoder 
att hantera de dagliga arbetsuppgifterna för lärarna. Skolans värld har inte 
minst ändrats fundamentalt när tillgång till information har ökat i takt med 
internets utveckling och till exempel sökmotorn Google. Informationen finns 
överallt och detta kräver att det behövs kunskaper i hur de samlar in och hur de 
bearbetar information. Eleverna besitter inte tillräckligt goda förmågor för att 
utvärdera och använda information på ett sätt som genomsyras av ett kritiskt 
förhållningssätt, uttryckte flera lärare. Informationen kommer ofta paketerad 
för eleverna, och att de har en tendens att ta till sig kunskapen utan att reflek-
tera kring den. Det kan även kan handla om en bekvämlighetsprincip. Detta 
berör en svårighet att inte bara utvärdera och arbeta med information, utan 
också att samla in den. Eleverna vet vilka kanaler de kan använda sig av och 
hur de ska inhämta relevant information, men när eleverna ska arbeta med 
information som existerar bortom den information som de är intresserade av, 
vet de inte hur de ska gå tillväga, sa en av lärarna. 

En mindre frekvent aspekt av digitaliseringen är möjligheten till interaktion, 
som inkluderar spel och diverse andra aktiviteter. Alla lärare berättade att de 
vet vilka spel som finns och var de kan finna dem, men att de inte inkludera-
de dessa i sin undervisning. En lärare lyfte fram att själva strukturen bakom 
spel ofta har belöningsfunktioner som driver på dess värde för användaren (så 
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kallad gamification). Genom att belöna den som spelar skapas det ett intresse 
för deltagarna att fortsätta spela, och om denna struktur skulle appliceras på 
lärande kan det finnas ett visst värde för undervisningen. 

Social och medborgerlig kompetens som nämns i EU:s kärnkompetenser 
(2006) har relevans för digitaliseringen. Dessa kompetenser behandlas var för 
sig, men de är onekligen tätt sammanvävda. Social kompetens beskrivs som 
”Förmågan att kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika miljöer, att visa 
tolerans, att uttrycka och förstå olika åsikter, att förhandla med förmåga att 
skapa förtroende och känna empati” (EU 2006). Men en av de äldre lärarna 
uttryckte att han uppfattade att digitaliseringen inneburit att ”ungdomar har 
fått svårare med den här sociala kompetensen liksom […] Det sitter fyra runt 
ett bord med varsin mobil. Backa 15 år så satt man och pratade med varandra.” 
Med det handlar inte om att romantisera det förflutna. Eleverna uppfattas 
också ha svårt att skapa förståelse och på ett konstruktivt sätt bemöta andras 
åsikter. I motsats till läraren som uttryckte sig ovan menade en annan lärare 
att elever kan öva på detta genom att arbeta med olika databaser där eleverna 
måste framföra sina egna analyser, och på så sätt utveckla källkritisk förståelse. 

I svårigheten att bemöta åsikter och skapa förståelse av densamma uppstår 
dessutom ett upplevt problem kring medborgerlig kompetens. Medborgerlig 
kompetens är något som EU menar innefattar förmågan att ”på ett effektivt 
sätt samverka med andra på det offentliga planet, visa solidaritet och ett in-
tresse för att lösa olika problem på det lokala planet och i samhället i stort” 
(EU 2006). Ett problem som lärarna uppfattar ligger inte enbart i att elev-
erna inhämtar felaktig information utan att de även sprider densamma. ”Vi 
har tillgång till nästan alla vardagstjänster vi behöver och all kontakt liksom 
med myndigheter, föreningar, organisationer. Allting finns tillgängligt via en 
smartphone liksom. Du har en liten apparat i handen och via den så når du 
egentligen allting i hela världen.” Trots att det råder en uppfattning bland lä-
rarna att distansen till myndigheter har krympt finns det även en uppfattning 
att tillgången till information har utökat tillgången till desinformation. Denna 
desinformation uppfattas även utgöra ett problem för demokratins framtid; 
att eleverna inte besitter den medborgerliga kompetensen som demokratin är 
uppbyggd på. Det handlar om förmågan att reflektera kring egna och andras 
åsikter: ”Dom är fruktansvärt dåliga på att källkritiskt granska saker och ting. 
Snabba på att plocka upp åsikter som de inte har granskat eller har någon fak-
tagrund för”, sa en lärare. Denna uppfattning berör således även elevers sociala 
kompetens som påverkas av sociala medier och digital teknik, enligt läraren.

I nyckelkompetensen läran att lära beskriver EU den som en förmåga att inte 
bara ha redskapen för att inhämta ny kunskap, som till exempel att läsa och 
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skriva, utan att också hantera sina inlärningsmönster, karriärmönster och ar-
betsmönster. Det handlar om inlärningsstrategier som att klara av att koncen-
trera sig under långa stunder och att kunna göra en kritisk bedömning av vad 
syftet och målen med en viss aktivitet är (EU 2006). Här behandlas elevers 
förmåga till självdisciplin och att inte bli distraherade, samt elevernas förmåga 
att förstå och strukturera sin egen inlärning. Men i klassrummet handlar det 
naturligtvis även om hur läraren organiserar undervisningen. Flera av studiens 
deltagare uppfattade att skolans digitalisering har skapat problem med hur 
eleverna arbetar med de olika digitala hjälpmedlen. Det finns en tendens att 
eleverna blir distraherade när datorer är en del av den formella klassrums-
kontexten. En lärare exemplifierade det på följande sätt:

…problemet är ju också när de har datorer och ska anteckna på datorn 
att det finns säkert vissa som spelar spel istället. Så det beror ju på 
elevgruppen och eleverna, att de måste ju ha egen självdisciplin på det 
sättet. Eller att läraren får kontrollera.

Det handlar kanske likaväl om ett informationsberoende, och att det finns ett 
driv att ständigt vara informerade om det som händer inom det fält som är 
intressant för var person. En lärare reflekterade över hur det påverkar henne 
som lärare: ”Som samhällskunskapslärare blir man ju lite arbetsskadad genom 
att man vill följa nyhetsflödet hela tiden.”

En annan lärare beskriver elevernas beteende som behovstillfredsställelse. Här 
finns en uppfattning att eleverna inte vill ha tråkigt utan vill ha underhåll-
ning – något som i sin tur leder till att eleverna aldrig behöver öva på problem-
lösning, vilket innebär att undervisningen lider som ett resultat. Med internet 
har risken för eleverna att hamna ”offside” ökat, och lärare behöver därmed 
tydligt presentera för eleverna vilket material som eleverna ska arbeta med, 
liksom behovet att arbeta med tydliga frågeställningar.

Lärare använder digitala verktyg för att mediera kunskap, samt att få eleverna 
att appropriera kunskap. Det vill säga, lärarna använder verktygen för att för-
söka ge eleverna möjligheten att skapa förståelse för komplexa sammanhang 
och öka sin kunskap. Baserat på antaganden i den sociokulturella lärandeteo-
rin förefaller det problematiskt om digital teknik används av lärare på ett sätt 
som inte underbygger lärande. Det som blir problematiskt är att digitala verk-
tyg, till exempel projektorer och visuell digital teknik, används för att mediera, 
det vill säga för att förmedla information, men inte appropriera och förstå in-
formationen. Den behöver tjäna ett syfte som har en tydlig koppling till under-
visningens mål. Interaktiva kartor kräver att lärare och verktyg tillsammans 
hjälper den lärande individen i lärandeprocessen för att appropriera kunskap 
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och lära sig förstå världen. Det kräver ett sammanhang av scaffolding (Wood, 
Bruner och Ross, 1976).

4.4  Slutsatser om läraren och stödstrukturer
De digitala verktygen behöver användas på ett sätt som stödjer en approprie-
ring av kunskap, och lärare behöver guida eleverna i att även använda redskap 
och få dem att förstå vad som kan göras med dessa – läraren måste använda sig 
av scaffolding (Wood, Bruner och Ross 1976). I det sociala utrymmet ger den 
kunniga stöttning kring hur lärandet kan stärkas, hur eleven kan gå vidare och 
uppmärksamma kunskap som de redan besitter (Säljö, 2011). 

Resultatet i denna studie visar att digitalisering av skolan berör mer än digi-
tal kompetens. Digitaliseringen av samhällskunskapsundervisningen innebär 
även att lärare behöver stärka elevernas förmåga att delta i samhället på ett 
konstruktivt sätt, att bemöta andras åsikter och även forma sin egen. Lärare 
behöver därmed vara de som leder eleverna till att inte bara inhämta infor-
mation, utan också hur den lärande individen använder informationen och 
formar sina egna åsikter, och approrierar information till kunskap. Resultatet 
i denna studie överensstämmer med tidigare forskning som visat att medbor-
gerlig kompetens är tydligt sammanlänkad med digital kompetensen, och att 
det fanns ett tydligt behov att diskutera hur digitaliseringen påverkar demo-
kratin (Sofkova Hashemi och Spante, 2016). Endast när lärarna har inkluderat 
pedagogisk kunskap, ämneskunskaper och teknisk kunskap har digitalisering-
ens komplexitet framgått. 

Lärare bör stödja och handleda elever, det vill säga att scaffolda dem även när 
de undervisar med digital teknik, för att eleverna ska kunna appropriera kun-
skap och nå målen med undervisningen.
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5.  Att studera digitalisering av 
klassrumspraktik med hjälp av ANT
Zoe Zoupounido

5.1  Introduktion
En av gymnasieskolans huvudsakliga uppgifter är att förmedla kunskaper och 
skapa förutsättningar för att eleverna ska förberedas för att arbeta och verka i 
samhället (Skolverket, 2011a). När skolan digitaliseras alltmer faller ansvaret i 
hög utsträckning på lärarna. Men hur gör lärare egentligen för att digitalisera 
undervisningen? Studien som utgör grunden i denna uppsats syftar till att ut-
ifrån gymnasielärarens perspektiv undersöka på vilka sätt digitaliseringen av 
samhällskunskapsundervisningen görs i gymnasieskolan. De frågeställningar 
som studien bygger på är:

1.  På vilka sätt digitaliserar lärarna undervisningen i samhällskunskapsämnet?

2.  Vilka fördelar respektive nackdelar beskriver lärarna att digitaliseringen 
innebär för hur de gör sin undervisning i ämnet?

5.2  Att studera digitalisering av undervisning 
med aktör-nätverksteori (ANT)

Studien bygger på deltagande observationer av tre samhällskunskapslärares 
lektioner. Anledningen till att uppsatsen utformades på detta är att lärare 
måste veta hur man kan göra för att digitalisera sin undervisning samt vara 
uppmärksam på vilka för- och nackdelar som finns med olika tillvägagångsätt. 
Trots att det finns en uppsjö av forskning kring skolan och digitalisering, råder 
det brist på forskning inom samhällskunskapsämnet i den svenska gymnasie-
skolan. Få studier berör dessutom hur digitalisering görs. Datainsamlingen 
som skett i studien har en praktisk och problemlösande inriktning (Rönner-
man, 2012), så kallad aktionsforskning. Aktionsforskning kan förklaras som 
ett slags förhållningssätt vars syfte är att bidra till att förbättra det som ska 
studeras, i detta fall observeras. Genom att observera hur andra gymnasielära-
re i ämnet gör kan vi lära oss om olika sätt att digitalisera undervisning på och 
därmed även arbeta mot en av de huvudsakliga uppgifter skolan har, nämligen 
att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna 
arbeta och verka i samhället (Skolverket, 2011a). 
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Genom observationer kan forskaren se vad deltagarna gör och på vilka sätt 
(Rönneman, 2012: 30), och inte bara vad de säger att de gör (vilket är informa-
tion som kan fås genom till exempel intervjuer). Även en kombination av ob-
servationer och informella samtal utgör viktiga verktyg som bidrar till att öka 
medvetenheten om vad som händer i den verksamhet där studiens målgrupp 
befinner sig (Rönneman, 2012: 30–31). I studien som genomförts i denna 
uppsats skedde de informella samtalen via mejl då de deltagande lärarna inte 
hade möjlighet att besvara ett antal frågor i direkt anslutning till de genomför-
da observationerna, av olika skäl.

Den teori som använts i studien är Aktör-nätverksteorin, eller ANT som den 
förkortas. Aktör-nätverksteorin handlar om samspelet mellan människor och 
det materiella, men även om konsekvenserna av dessa relationer (Ahn, 2015). 
Teorin utgår ifrån att vardagslivet inte enbart handlar om relationer mellan 
människor utan även om relationen mellan människor och det materiella. I 
detta fall handlar det om på vilka sätt gymnasielärare digitaliserar sin under-
visning i samhällskunskapsämnet och använder tekniska artefakter. ANT pas-
sar när en verksamhet ska studeras utifrån ett fokus på sociomaterialitet, till 
exempel när följderna av att ett nytt arbetssätt och ny teknik introducerats i 
en verksamhet. Teorin passar även i frågor som rör kunskap som produceras 
när en viss teknik introduceras i en pedagogisk verksamhet (ibid.). I detta fall 
utgör digitaliseringen det nya arbetssättet som introducerats i en verksamhet, 
där gymnasielärarens samhällsundervisning i sin tur utgör den undersökta 
verksamheten. Denna vetenskapsteori gör det möjligt för forskaren att se vilka 
aktörer som är i kontakt med varandra i det nätverk som studeras, vad aktörer-
na gör och vilka följder denna kontakt får (ibid.). I denna uppsats ligger fokus 
på att undersöka på vilka sätt digitaliseringen görs av aktörer men även dess 
fördelar och nackdelar vilka då utgör följderna av kontakten mellan aktörerna.

En av hörnstenarna för aktör-nätverksteorin är det materiellas inverkan, som 
gör vardagliga verksamheter möjligt. Inom ANT talar man om icke-mänsk-
liga aktörer vilket kopplat till studien som gjorts i denna uppsats, innebär 
alltifrån digitala verktyg, eluttag, och wifi, till skolbänkar som används i var-
daglig undervisning. Enligt denna teori kan inte människans tillvaro förstås 
utan att man tar hänsyn till det materiella eller sociomateriella som det kallas. 
Människor, materiella ting och abstrakta företeelser som läroplaner, betraktas 
som aktörer, det vill säga ”något som gör något”. Att tänka på det här sättet 
innebär att icke-mänskliga aktörer som till exempel digitala verktyg i sig både 
kan delta i och utföra diverse olika handlingar. Det materiella är inte enbart 
något passivt, utan något som kan påverka andra aktörer (ibid.). En annan vik-
tig hörnsten inom ANT är att inga aktörer, oavsett om det handlar om mänsk-
liga eller icke-mänskliga, agerar ensamma, utan alltid i förbindelse med andra. 
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Nätverk kan inte existera utan aktörer som ingår i dem. Varje aktör får sina 
egna egenskaper, roller och funktioner genom relationer med andra aktörer.

Metod och teori hänger tätt ihop i ANT. Inom ANT talar man även om den 
så kallade symmetriregeln. Inom ANT är målet att förstå vad människan gör 
med objektet samt vad objekten gör med människan (ibid.). När det gäller da-
tainsamling inom ANT ska forskaren alltid utgå från grundprincipen att följa 
aktörerna, inte vad människor påstår att de gör, samt hur det materiella orga-
niseras i det vardagliga livet och på aktörers görande, i detta fall gymnasielä-
rarens undervisning i samhällskunskap (ibid). I uppsatsen avser dessa aktörer 
gymnasielärarna som undervisar i samhällskunskap och eleverna som stude-
rar ämnet (mänskliga aktörer) samt digitaliseringen som sker med de digitala 
verktyg som används (icke-mänskliga aktörer).

När de insamlade materialet ska analyseras är det första steget att bekanta 
sig med det insamlade materialet. Detta är inte unikt för ANT, utan innebär 
det första steget inom de flesta kvalitativa analysmetoder som finns. Inom 
aktör-nätverksteori handlar det sedan om att forskaren ska få det insamlade 
materialet att ”tala” genom att organisera en slags berättelse om själva forsk-
ningsobjektet. Dessa berättelser handlar huvudsakligen om vilka aktörer som 
ingår i relationer med varandra i det nätverk som studeras, vad de faktiskt gör 
samt vad som uppstår som en effekt av dessa relationer (ibid.). I denna studie 
avser det studerade nätverket de lektioner i samhällskunskap som observerats.

5.3  Hur lärarna digitaliserar undervisningen
Resultaten av studien delades in i olika kategorier. Även om det fanns en hel 
del likheter mellan de olika lärarnas sätt att digitalisera sin undervisning fanns 
det också en del skillnader. Oavsett om den undervisande läraren själv använ-
der digitala verktyg aktivt i sin undervisning eller inte, använder sig eleverna 
av digitala verktyg – vilket är ett sätt som lärare digitaliserar sin undervisning 
på. De exempel på hur lärare digitaliserar, som observerats, sträcker sig från 
enklare digitala presentationer till olika slags digitala frågesporter och olika 
lärplattformar som både lärarna och eleverna använder sig av. 

En lärare digitaliserade sin undervisning trots att han själv inte använde sig 
av något digitalt verktyg. Han uppmanade sina elever under lektionstillfällen 
som observerades att använda sig av den lärplattform skolan hade, bland an-
nat genom att anteckna och ”dela” anteckningarna med sina klasskamrater, 
samt att använda olika sökmotorer för att kunna besvara de frågor som elev-
erna skulle arbeta med under lektionens gång. Läraren uppmanade eleverna 
att ständigt föra anteckningar, dels genom att säga det till dem, dels genom sitt 
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kroppsspråk där han varje gång han nämnde ordet anteckna rörde sina fingrar 
i luften som om han skrev på ett tangentbord. Ytterligare exempel på ett sätt 
att digitalisera undervisningen i ämnet, samt en likhet mellan två av lärarna, 
var att använda sig av webbaserade program, exempelvis Kahoot. Det är ett 
spelbaserat program som finns på internet där läraren, i detta fall, kan utfor-
ma olika frågesporter och quiz som eleverna sedan ska genomföra. En lärare 
började med att koppla in en projektor vilken speglade frågesporten som han 
startat på sin dator. Eleverna fick gå in på en prezi-presentation och trycka på 
en länk, vilken förde dem till ”kahooten”. 

En annan lärare använde sig framför allt av prezi-presentationer under genom-
gångarna under båda lektionstillfällena. Prezi är ett webbaserat verktyg för att 
förmedla information. Dessa presentationer hade redan innan lektionstillfäl-
lena lagts upp på den lärplattform, Google Classroom, som skolan använder, 
för att eleverna skulle kunna komma åt presentationerna både i skolan och he-
mifrån om så behövdes. Andra sätt som han digitaliserade sin undervisning på 
var genom att låta eleverna använda sig av datorer eller smartphones, det se-
nare för elever som inte hade laddat sin dator, glömt laddaren till datorn, eller 
glömt datorn hemma, för att söka svar med hjälp av olika sökmotorer på frågor 
som de arbetade med vid lektionstillfällena. Ett tredje exempel är powerpoint-
presentationer, som var något en av lärarna använde uteslutande. I presenta-
tionerna som han använde sig av under båda observerade lektionstillfällena 
hade han lagt in länkar till hemsidor som skulle hjälpa eleverna med frågorna 
de skulle besvara: www.kronofogden.se, www.kassakollen.se och www.ekono-
mifakta.se. Eleverna skulle bland annat lära sig vad en budget är, hur man 
gör en budget, och vad man ska tänka på när man gör en och öva sig på detta. 
Länkarna hade redan innan lektionstillfällena laddats upp på lärplattformen 
Google Classroom. 

Samtliga lärare som deltog i studien digitaliserade alltså undervisningen i 
samhällskunskap. Baserat på informella samtal vi förde framkom det att det 
finns både för- och nackdelar med digitaliseringen. En fördel som togs upp var 
att digitaliseringen underlättar för både lärare och elever genom till exempel 
lärplattformen Google Classroom som alla tre lärare använde. Lärplattformen 
är en icke-mänsklig aktör som gör det möjligt för båda parter att nå diverse oli-
ka uppgifter, resultat, kommentarer och kommunikation genom att ”allt finns 
samlat på ett ställe”. Ytterligare en fördel som möjliggörs genom digitalisering-
en förklarade en av de deltagande lärarna, är att samtliga elever lär sig att an-
vända digitala verktyg vilket utgör grunden för att de ska kunna skaffa sig den 
digitala kompetensen som Skolverket (2018) menar på är nödvändig för att de 
ska kunna bli demokratiska samhällsmedborgare. Ett exempel på nackdelar 
med digitaliseringen menar en av lärarna är att elever idag är vana vid att ”allt 
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går så fort”. Det är något som den digitala tekniken, alltså aktörerna, möjliggör. 
All information är ett knapptryck bort och om skolan inte redan arbetar aktivt 
med källkritik borde de börja med det. Med tanke på att information om näs-
tan vad som helst är så lättillgänglig blir källkritik ännu viktigare, elever måste 
lära sig att sålla bort information som inte stämmer, annars får digitalisering-
en negativa konsekvenser.

5.4   Slutsatser om hur digitalisering av 
samhällskunskapsämnet görs

Då ANT används som både teori och metodansats i uppsatsen sker analysen 
av de resultat som studien nått i tre steg. Först identifieras de aktörer som del-
tar i studien vilka är lärarna som deltar i studien, eleverna som deltar vid de 
lektionstillfällen som observeras, samt de digitala verktyg som finns närvaran-
de – de utgör samtliga ”någon/något som gör något” (Ahn, 2015:118). Det stu-
derade nätverket utgörs av den digitaliserade undervisning i samhällskunskap. 
Nästa steg i analysen handlar om att identifiera vad de olika aktörerna gör. Det 
tredje steget handlar om att identifiera och kategorisera effekter av de olika ak-
törernas relationer till varandra i nätverk. Enligt Ahn (2015) ska inte det mate-
riella betraktas som endast instrument, utan som aktörer som agerar tillbaka 
på människorna. Beroende på hur vad lärare gör med de digitala verktygen blir 
effekterna av relationen mellan läraren och eleverna (de mänskliga aktörer-
na) och de digitala verktygen (icke-mänskliga aktörer) olika. Det innebär att 
de fördelar och nackdelar som finns med digitaliseringen av undervisningen 
i samhällskunskap alltså är exempel på effekter som uppstår av relationerna 
mellan de mänskliga aktörerna och de icke-mänskliga aktörerna som används 
för att digitalisera undervisningen i ämnet. 

Digitaliseringen är ett konkret exempel på något som har med just samhälls-
kunskapen som skolämne att göra. Som namnet på ämnet visar handlar det 
om att utveckla kunskap om samt lära sig mer om samhället. Den tekniska 
utveckling som sker i dagens moderna samhälle har mycketmed samhälls-
kunskapsämnet att göra – det är ju den som är anledningen till att ämnet och 
skolan digitaliseras och utgör då en stor del av ämnet. Att digitalisera under-
visningen i just samhällskunskap är med andra ord att konkretisera en del av 
ämnet.

Men för att digitalisera skolan måste lärarna kontinuerligt utveckla digital 
kompetens att undervisa om och med digitala verktyg – annars blir det svårt 
för dem att leva upp till de krav som formulerades i läroplanerna som trädde i 
kraft 2018. Med digital kompetens kan lärare leva upp till det krav på digitali-
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sering av undervisningen i respektive ämne, och stödja eleverna i att skaffa sig 
den nödvändiga kompetens som Skolverket menar bidrar till att varje elev ska 
få för att kunna fungera som demokratiska samhällsmedborgare. Men för att 
göra det är det viktigt att se att de icke-mänskliga aktörerna agerar tillbaka på 
de mänskliga, och påverkar hur undervisningen sker.
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6.  Förslag på vidare forskning om 
digitalisering av undervisning  

I denna rapport har fokus främst legat på pedagogiska möjligheter och ut-
maningar som samhällskunskapslärare ställs inför i samband med krav och 
förväntningar på att digitalisera och stödja elevernas kunskaper i att använda 
digitala verktyg och för att bli demokratiska medborgare. Fokus har varit på 
enskilda lärare och deras möten med elever tillsammans med krav på att digi-
talisera och använda digitala verktyg, även om några inslag i uppsatserna har 
handlat om kollegiala sammanhang som att dela lektionsupplägg. 

Vidare forskning kan med fördel undersöka och analysera hur lärare agerar 
som närbyråkrater (Lipsky 2010), och hur de tolkar och implementerar olika 
riktlinjer genom diskretion. I Lipskys arbete är skolundervisning vanligt före-
kommande, och därför kan det vara lämpligt att utveckla dessa tankar genom 
att anlägga ett digitaliseringsperspektiv och vilka förväntningar det innebär på 
att bredda och underhålla kompetenser för att kunna verka som lärare.

En diskursanalys av förväntningar och ansvar som läggs på lärare och förvänt-
ningar på att även de måste underhålla ett livslångt lärande i mötet med elever 
och digital teknik i sin undervisning, skulle också vara värdefullt att undersö-
ka. Särskilt skulle samhällskunskapslärare som ska fostra medborgare, enligt 
läroplanen, vara relevanta. Här handlar det om digital inkludering och digital 
delaktighet, och kunskap om samhället som krävs (Dansk statistik, 2018; Gus-
tafsson m.fl. 2019).       

Även om ingen av lärarna som blivit intervjuade eller observerade i de här pre-
senterade examensarbetena nämner att lärare skulle kunna bli ersatta av digi-
tal teknik i undervisningen, så utgör det ett intressant område att undersöka 
vidare, eftersom det ibland framställs som en lösning på lärarbristen. På ett 
liknande sätt vore lärarnas vardagliga arbete med att dokumentera och an-
vända digitala lärplattformar i sin planering och administration intressant att 
undersöka vidare. Därutöver vore en jämförelse mellan lärares undervisning 
och administration på fristående skolor och kommunala skolor av värde att 
studera. Som en del av lärplattformarna kommer också möjligheten att gran-
ska data och så kallad analytics med ett engelskt begrepp. För att den ska bli 
användbar för utvärdering och analys så krävs det att den data som matas in är 
enhetlig, och hur detta går till i vardaglig praktik med planering, genomföran-
de och uppföljning av undervisning och lärande kan också studeras. 
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DINO – DIGITALISERING I NYA OFFENTLIGHETER 

I den här rapportserien publicerar forskare från Institutionen för 
Industriell och Ekonomisk utveckling (IEI) tidiga forskningsresultat 
som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt 
det som sker inom och i relation till offentliga verksamheter.
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