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Hösten 2018 kommer den reviderade läroplanen att införas på alla skolor i Sverige. Denna 

innebär ett tydligare fokus på att eleverna i skolan ska utveckla en digital kompetens. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur sex lärare i samhällskunskap i grund- respektive 

gymnasieskolan upplever digitaliseringen och de förutsättningar som finns gällande elevernas 

utvecklande av en digital kompetens. Detta görs genom kvalitativa intervjuer. Det framkommer 

att lärarnas upplevelser kring digitaliseringen är blandade. Alla lärare som deltagit i studien menar 

dock att de har förutsättningar att främja elevernas utvecklande av den digitala kompetensen.  
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Abstract 

 

Mathilda Ruther 

What does digitalization mean for social science education? 

An interview study of social science teachers’ experience of digital competence and digitalization 

of school 

Number of pages: 59  

 

During the autumn 2018 the revised curriculum will be introduced at all schools in Sweden. This 

implies a clearer focus on the pupils developing a digital competence. This study examines how 

six teachers in social sciences in upper- and upper secondary school experiences the digitalization 

and the prerequisites for pupils’ development of a digital competence. This is done with the 

method qualitive interviews. The result of the study shows that the teachers’ experiences of the 

digitalization are mixed. However, all teachers who participated in the study men that they have 

the potential to support the pupils’ development of a digital competence.  
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Inledning 

Digitaliseringen av skolan är ett hett ämne runt om i världen. Redan år 2016 beslutade rektorn för 

Sydney Grammar School i Australien att förbjuda eleverna att ha laptops i klassrummen då det 

distraherade eleverna från det som skulle läras ut (Bita, 2016). Även i Sverige diskuteras 

digitaliseringen av skolan. Inför valet 2018 lägger bland annat Socialdemokraterna fram ett 

vallöfte som innebär att man ska förbjuda mobiltelefonerna i klassrummen (Joelsson, 2018).  

Några menar att digitaliseringen kommer slå tillbaka, medan andra menar att denna process är 

obligatorisk för att skolan ska hänga med i samhällsutvecklingen. En intressant reflektion som 

kan göras då är vad denna process för med sig gällande nya villkor för eleverna idag. Om 

samhället är på väg att bli mer digitaliserat, bör lärare runt om i världen förbereda eleverna på att 

vara medborgare i detta samhälle? Ett samhälle där den digitala kompetensen ses som en av de 

åtta viktigaste kompetenserna en medborgare bör ha?   

Både regeringen (2017) och Skolverket (2018) poängterar vikten av digitaliseringen i samhället 

och i skolan, och vad denna kan ge för möjligheter för Sverige framöver. Regeringen har även 

lovat att Sverige ska bli det land som bäst tar tillvara på digitaliseringens möjligheter (2017).  

Edward Jensinger (2015), utvecklingschef för skol- och fritidsförvaltningen i Malmö, skriver i en 

artikel i tidskriften Datorn i utbildningen, att digitaliseringen av skolan inte är frivillig. Han menar att 

läroplanen är skriven på ett sådant sätt att den kräver att vi ger eleverna en tidsenlig utbildning. 

Med detta menar han att vi bör ge eleverna de kompetenser (däribland en digital kompetens) som 

eleverna kommer behöva i sina framtida liv som digitala medborgare. Digitaliseringen av skolan 

blir således obligatorisk (Jensinger, 2015).  

Kristina Höök (2015), professor i interaktionsdesign på KTH, skriver i Digitaliseringen av det 

vardagliga (SOU 2015:65) om att vi i Sverige måste bli bättre på att se kopplingen mellan 

innovation och satsningar på skola och arbetsliv. Exempelvis kan detta handla om att säkerställa 

att eleverna i skolan får en hög digital kompetens för att man ska kunna ta tillvara de möjligheter 

som öppnar sig. Höök (2015) menar att datorn inte bara är ett pedagogiskt hjälpmedel. Då datorn 

kan ge eleverna (och världen) en rad andra möjligheter, om eleverna får vara kreativa med 

användningen av dem, och skapandet av digitalt material. Även professor Peter Parnes (2015), 

som är aktiv vid Luleå tekniska universitet, menar att skolan måste drivas på ett sätt som speglar 

samhället. Han menar att det generellt råder en låg grad av digitalisering i skolan. Han menar att 

det datologiska tänkandet måste genomsyra alla ämnen i skolan. Parnes (2015) menar att detta är 

en demokratifråga då det kan uppstå en klyfta i samhället mellan de som förstår datorer och 

programmering, och de som inte gör detta.  
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Digitaliseringen medför förändringar av verksamheten i skolan. Det är dock inte Skolverket, 

regeringen eller någon av de författare som nämns ovan som ska implementera digitaliseringen i 

undervisningen, det är lärarna som ska göra det. Frågan blir då, hur upplever lärarna själva sitt 

uppdrag att undervisa i den digitala världen för framtidens medborgare? 

  

Bakgrund 

I bakgrunden presenteras begreppet digital kompetens, digitaliseringen i det svenska samhället, 

samt digitaliseringen i skolan. 

 

Digital kompetens 

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som Europaparlamentet 

rekommenderar att alla medborgare inom EU behöver för att kunna ha ett framgångsrikt liv i ett 

kunskapssamhälle (Europaparlamentet & Europiska unionens råd, 2006). Den digitala 

kompetensen består av: 

kunskap och kritisk användning av digital teknik för information, kommunikation 
och grundläggande problemlösning i alla delar av livet. (School Education Gateway, 
2017) 

Riina Vuorikari (2015) menar att den digitala kompetensen är en övergripande kompetens. Detta 

betyder att denna kan hjälpa medborgarna att behärska andra nyckelkompetenser som 

kommunikation, språkfärdigheter eller grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskap. 

För att räknas som en medborgare med digital kompetens krävs det att man har vissa färdigheter, 

kunskaper och attityder till IKT (Informations- och kommunikationsteknik). En person kan inte 

benämna sig som digitalt kompetent om denne enbart har tillgång till och kan använda IKT 

(Vuorikari, 2015). 

Den europeiska kommissionen gav 2013 ut DIGCOMP: A Framework for Developing and 

Understanding Digital Competence in Europe (Ferrari, 2013), som är ett ramverk för att utveckla och 

förstå digital kompetens i Europa. I denna delas den digitala kompetensen in i flera mindre 

beståndsdelar. Dessa delas sedan in i fem olika områden, informationsbehandling, kommunikation, 

innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning. Ferrari (2013) menar att för att kunna benämna sig 

som ”digitalt kunnig” måste man ha färdigheterna som återfinns i dessa fem områden. I det 

första området, informationsbehandling, hamnar färdigheter som att söka och filtrera, bedöma, hämta 

och spara information. I det andra området, kommunikation, handlar det om att ha färdigheter att 
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interagera med andra genom olika digitala medel. Det handlar också om att medborgaren har en 

så kallad nätetikett och engagerar sig i ett digitalt medborgarskap. Det tredje området, 

innehållsproduktion, innefattas av färdigheter att kunna programmera, kunskap om Copyright, samt 

att kunna producera både skriftligt och visuellt innehåll. Det fjärde området inom digital 

kompetens kallas säkerhet. Detta innefattas av att man ska skydda sin data, sina digitala apparater 

och sin digitala identitet. Det sista området, problemlösning, handlar om att kunna lösa olika digitala 

problem när de uppkommer, exempelvis olika tekniska problem. Det handlar också om att kunna 

förstå att man måste förbättra sin egna digitala kompetens (Ferrari, 2013).  

År 2017 släppte Europakommissionen ytterligare ett ramverk, detta för lärare. Detta ramverk 

kallas European Framework for the Digital Competence of Educators (Redecker, 2017). Syftet med 

ramverket är att beskriva digital kompetens kopplat till skolvärlden. De föreslår tjugotvå 

grundläggande kompetenser som kan ordnas in i sex olika områden. I ramverket har man både 

med lärarnas digitala kompetens och hur man främjar elevernas kompetens. De olika områdena 

är delar i hur man kan arbeta med och utveckla en utbildning där utvecklingen av en digital 

kompetens hos både lärare och elever är en central del. Ramverket är också en hjälp för lärarna 

att utvärdera och utveckla sin digitala kompetens. Ramverket beskriver sex olika stadier som 

lärarna kan befinna sig i, och hur de kan utvecklas mot nästa stadie (Redecker, 2017). År 2018 

presenterade EU-kommissionen en utbildningssatsning med fokus på nyckelkompetenserna för 

livslångt lärande och digital kompetens. Denna satsning ska skapa ett starkare och mer 

demokratiskt EU, samt minska de sociala och ekonomiska ojämlikheterna inom EU. Att utveckla 

den digitala kompetensen hos morgondagens EU-medborgare ses som en avgörande del i 

utbildningsväsendet (Europeiska kommissionen, 2018).   

Det är inte bara i EU som man arbetar med digital kompetens och försöker integrera detta i skola 

och samhälle. Även i Sverige pågår detta arbete. Digitaliseringskommissionen definierar 

begreppet digital kompetens så här; 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala 
verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och 
dess påverkan på ens liv. 

Digital kompetens innefattar: 

kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 
möjligheter och risker 

motivation att delta i utvecklingen. (SOU 2015:28 s. 102-103) 
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I samma remissvar (SOU 2015:28) skriver Digitaliseringskommissionen att den digitala 

kompetensen är en av flera generella kompetenser som den svenska skolan ska möjliggöra 

eleverna att utveckla under sin skolgång.  

Begreppet digital kompetens har en central roll i studien. Detta för att samhället har 

förväntningar på skolan att eleverna utvecklar denna kompetens under sin skoltid. Presentationen 

av begreppet i bakgrunden ger ramarna för hur begreppet kommer tolkas i uppsatsen. Denna kan 

dock inte likställas med lärarnas egna upplevelser av begreppet.  

 

Digitaliseringen av samhället 

Det svenska samhället befinner sig just nu i övergången till ett allt mer digitalt samhälle. I denna 

utveckling är det tekniken som är motor. Utöver detta sker en rad andra processer i samhället. Vi 

går mot ett mer globaliserat samhälle, ett samhälle där det finns en större mångfald och pluralism, 

samt ett samhälle som blir mer och mer urbaniserat. Detta innebär att samhället står inför stora 

förändringar som kommer ändra på hur medborgarna lever och vad de gör. Digitaliseringen har 

en rad olika effekter på både individ och samhälle. Digitaliseringen, automatiseringen och 

robotiseringen innebär att det försvinner jobb från arbetsmarknaden, men dessa ersätts av nya 

jobb. Man kan säga att digitaliseringen är så kallad ”skill-biased”, vilket betyder att den gynnar 

högutbildade mer än lågutbildade. Detta leder till att kraven som ställs på anställda i företag och 

offentlig sektor kommer att ändras, de kommer att finnas ett konstant krav på utveckling av 

kunskap och viss kompetens kommer vara helt nödvändig (SOU 2016:89).   

I Digitaliseringskommissionens betänkande (SOU 2016:89) menar författarna att digitaliseringen 

också kan hjälpa till att motverka klimatförändringar. Olika studier visar att IT-användningen kan 

leda till att utsläppen av växthusgaser kan minska med 15–20 procent. Dock så bör 

digitaliseringens nettoeffekt analyseras och bedömas eftersom digitaliseringen även påverkar 

klimatförändringarna negativt.   

Digitaliseringen har också tagit plats inom politiken. Vi har idag en bostads- och 

digitaliseringsminister, Peter Eriksson (MP). År 2017 presenterande Eriksson och regeringen en 

digitaliseringsstrategi. Syftet med denna politik var att den skulle bidra till bland annat 

konkurrenskraft, full sysselsättning och en hållbar utveckling. Regeringen understryker att Sverige 

ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, och denna politik är enligt 

dem ett steg i den riktningen. För att nå det övergripande målet, att bli bäst i världen på att 

tillvara digitaliseringens möjligheter, sätts fem delmål upp. Ett av dem berör den digitala 
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kompetensen hos medborgarna. Regeringen menar att om en medborgare är digitalt kompetent 

är denna förtrogen med digitala verktyg och kan delta i den digitala utvecklingen utifrån sina 

förutsättningar (Regeringen, 2017)  

I undersökningen Svenskarna och internet 2017 (Internetstiftelsen i Sverige, 2017) visar resultatet att 

svenskarna blir ett alltmer digitaliserat folk. Oftare och oftare kommer man i undersökningar 

fram till att 100 procent av befolkningen i de olika undersökningsgrupperna använder internet 

och digitala tjänster. I den gruppen där personer som är 76 år eller äldre befinner sig ser man att 

över hälften använder internet av något slag. I gruppen 16–25 år använder sig 100 procent av en  

smartphone, man lyssnar på musik via internet, man streamar film på nätet och man använder sig 

av olika internetbaserade chattjänster (Internetstiftelsen i Sverige, 2017).   

 

Digitaliseringen av den svenska skolan 

Eleverna i dagens samhälle lever i en digitaliserad värld. Detta menar Skolverket (2018) är 

anledningen till att den reviderade versionerna av läroplanerna uppkom. Man menar att eleverna i 

skolan måste ha en så kallad digital kompetens för att fungera som medborgare i dagens och 

framtidens samhälle. De nya skrivningarna i styrdokumenten syftar till att eleverna ska utveckla 

förståelse för digitaliseringen och hur denna påverkar individ och samhälle. Dessa förändringar 

träder i kraft 1 juli 2018 (Skolverket, 2017a).  Det har bland annat gjort ändringar i 

samhällskunskapen för grundskolans årskurs 7–9. Dessa har inneburit en betoning på 

digitaliseringen både i centralt innehåll och syfte. De har bland annat lagt in skrivningen i det 

centrala innehållet för information och kommunikation: 

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt 
hur man agerar ansvarsfullt vid användningen av digitala och andra medier utifrån 
sociala, etiska och rättsliga aspekter. (SKOLFS 2017:11, s. 23)  

Även i ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasieskolan har en revidering gjorts. Denna har 

gjorts på liknande sätt som i läroplanen för grundskolan. Skolverket har poängterat 

digitaliseringen, både i syfte och centralt innehåll, i samtliga kurser som erbjuds i samhällskunskap 

(Skolverket, 2017b). För att möta dessa förändringar måste lärarkåren vara förberedd, vilket i 

detta fall innebär att lärarna måste utveckla en digital kompetens som passar professionen 

(Skolverket, 2017c).  

 I delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) presenteras de möjligheter 

som digitaliseringen erbjuder skolans värld. I denna skriver kommissionen att den svenska skolan 

har en central betydelse att bereda eleverna för framtidens samhälle. Redan år 2014 genomsyrade 
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det digitala många delar av samhället, och denna utveckling såg Digitaliseringskommissionen som 

en som skulle fortsätta. Det blev därför viktigt för skolan att utveckla elevernas färdigheter i 

digitala verktyg, både som en del i kunskapsinhämtningen, men också för att fungera i ett 

framtida Sverige. I deltänkandet från Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) tas argument 

för IT (informationsteknik) i skolan och undervisning upp. Bland annat pekar man på att andra 

länder och regioner redan har börjat investera i IT-baserade strategier, görs inte detta i Sverige 

riskerar man att hamna bakom andra länder i utvecklingen. Digitaliseringskommissionen skriver 

att EU-kommissionen inte bara poängterar vinsterna med digitaliseringen, utan också de faror 

som finns om denna underlåts. Bland annat nämns att man kan tappa konkurrenskraften hos 

näringsliv och ekonomi internationellt. Digitaliseringskommissionen menar också att om 

digitaliseringen underlåts, kan det leda till en ny digital klyfta. Dock en annorlunda klyfta annan 

än den som funnits tidigare, klyftan om man har tillgång till teknik eller inte. Den nya klyftan 

kommer ha som grund om man har kunskaper och färdigheter att kunna hantera tekniken eller 

inte (SOU 2014:13). 

I delbetänkandet presenteras också fyra skäl till varför man ska investera i IT till skolan. Man 

menar att det inte handlar om att göra den traditionella skolan mer effektiv, utan snarare att man 

ska förbättra elevernas lärande genom olika teknikstödda metoder. Bland annat kan dessa skäl 

innefatta argument om att skolan på något sätt ska spegla det samhälle vi lever i, och därför bör 

skolan vara i framkant och lära eleverna att använda sig av det nätbaserade samhället och det 

nätbaserade arbetslivet. Man menar också att man bör ha i åtanke att bara för att eleverna är 

teknisk kunniga betyder detta inte att de är mogna användare av tekniken. Detta betyder att 

eleverna behöver lära sig att använda tekniken. Ett tredje skäl berör att man måste möta 

framtiden. Vi går mot en alltmer digitaliserad värld, vilket leder till att eleverna behöver ha de 

olika digitala färdigheterna som samhället kräver, både nu och i framtiden. Skolan måste utrusta 

eleverna med de färdigheter som kommer att krävas av framtidens goda medborgare (SOU 

2014:13).     

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är undersöka hur verksamma lärare upplever att de ger förutsättningar för 

eleverna att utveckla en digital kompetens i samhällskunskapsundervisningen i grund- respektive 

gymnasieskolan, samt hur de upplever digitaliseringen av skolan.  

Frågeställningarna blir således: 
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• Hur upplever respondenterna att de skapar förutsättningar för eleverna att utveckla en 

digital kompetens i samhällskunskapsundervisningen? 

• Hur upplever respondenterna sina möjligheter att arbeta med digital kompetens i 

undervisningen i samhällskunskap?  

• Hur upplever srespondenterna digitaliseringen av skolan? 

 

Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Detta för att man ska 

kunna få information om de studier som redan genomförts på området, samt vilka slutsatser som 

kan dras av dessa studier. Avsnittet är uppdelat i tre teman.  

 

Digitaliseringen av skolan  

I artikeln Introducing Programming and Digital Competence in Swedish K-9 Education skriver Fredrik 

Heintz, Linda Mannila, Lars-Åke Nordén, Peter Parnes och Björn Ragnell (2017) om den nya 

reviderade läroplanen. De placerar denna i en historisk kontext och undersöker och diskuterar 

hur den reviderade läroplanen togs fram och hur denna bör implementeras i den svenska skolan. 

Författarna (Heintz et al., 2017) menar att det är bättre att inkludera programmering och 

datorkunskap i de andra ämnena, dels för att det är svårt att införa ett nytt ämne i en enbart 

reviderad läroplan, men också för att ett nytt ämne medför en större problematik än om man 

inkluderar detta i de nuvarande ämnena. Heintz et al.  (2017) skriver också om den problematik 

som uppstår när man reviderar läroplanerna och inkluderar nya färdigheter i dem. Eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla de nya färdigheterna utifrån var de är, så att det blir en progression 

även i dessa kunskaper. De uppmärksammar då klyftan som kan uppstå när eleverna går från 

mellanstadiet till högstadiet. När eleverna gör detta brukar klasserna göras om vilket innebär att 

lärarna för den nya klassen (troligtvis) kommer ha en klass med elever som har olika 

förkunskaper. Författarna (Heintz et al., 2017) menar att de lokala huvudmännen kommer ha i 

uppgift att lösa de problem som uppstår, och implementera den reviderade läroplanen i skolorna. 

Heintz et al. (2017) skriver också att det är svårt att skriva styrdokument som ska hänga med 

länge. Det får inte bli ”lite för mycket” eller ”lite för lite” av de nya färdigheterna i dokumenten. I 

artikeln (Heintz et al., 2017) är man också kritisk till att begreppet datorkunskap eller någon 

synonym till detta begrepp inte nämns i den reviderade läroplanen. Man har istället lagt fokus på 
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programmering och digital kompetens. Författarna menar att datorkunskap är mer än bara att 

programmera. Författarna menar att introducera programmering i läroplanen utan datorkunskap 

är problematiskt, då detta kan ses som om man enbart har fysikexperiment i skolan, utan att ha 

med fysik-ämnet (Heintz et al., 2017).     

Håkan Fleischer (2013) behandlar i sin avhandling en-till-en-datorer (en dator till varje elev) i 

skolan. I avhandlingen nämns att det svenska samhället har haft en starkt positiv syn till IT-

diskursen och utvecklingen av denna. Detta har påverkat skolans uppdrag och förutsättningar. 

Utifrån detta diskuteras en-till-en-datorer, och vad de har haft för påverkan på lärandet som sker i 

den svenska skolan. Fleischer (2013) menar att vi i den svenska skolan har ett fokus på att 

eleverna ska utveckla vissa färdigheter, bland dessa finns den digitala kompetensen. Fleischer 

(2013) menar att de elever som inte hade befunnit sig i en en-till-en undervisning presterade 

bättre konsistens i sina inlämningsuppgifter. De hade också ett mer välutvecklat logiskt tänkande. 

Författaren påpekar också att elever som befunnit sig i en en-till-en kontext hade ett mer 

horisontellt lärande snarare än ett vertikalt. Med detta menar han att elever som inte befunnit sig i 

en en-till-en kontext får mer fördjupade kunskaper. Fleischers (2013) avhandling bidrar till att 

påbörja en reflektion till ett stretchat kunskapsbegrepp. I ett stretchat kunskapsbegrepp sätts 

också fokus på andra aspekter i lärandeakten, vilka numera är mer ombytliga än tidigare. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att Fleischer (2013) i sin avhandling kommer fram till att det 

är värt att investera i en-till-en för skolor runt om i Sverige, en-till-en är dock inte oproblematiskt 

(Fleischer, 2013). 

 

Lärarnas förutsättningar 

Precis som i andra yrkesgrupper, har lärarkåren fått mer och mer tillgång till digitala hjälpmedel, 

resurser och media i sin profession de senaste åren. Detta medför att lärarkåren måste utveckla en 

digital kompetens så att de kan använda dessa digitala resurser i sin undervisning. Detta betyder 

att nyexaminerade lärare bör ha fått en utbildning där ett av målen är att studenterna utvecklar en 

professionell digital kompetens som kan användas i det framtida yrkeslivet (Björk 

Gudmundsdottir & Hatlevik, 2018). Björk Gudmundsdottir och Hatleviks (2018) studie har som 

syfte att undersöka hur nyexaminerade lärarstudenter i Norge ser på den utbildning som denna 

har genomfört (utifrån ett IKT-perspektiv). Ett av resultaten i studien är att ungefär hälften av 

nyexaminerade lärarstudenter tyckte att IKT-undervisningen var dålig i utbildningen, samt att 

utbildningen inte möjliggjorde för lärarstudenterna att utveckla en digital kompetens som är 

användbar i professionen (Björk Gudmundsdottir & Hatlevik, 2018). Precis som i andra länder så 
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är det inte ett prioriterat område på lärarutbildningen, menar Björk Gudmundsdottir och 

Harlevik (2018). Studiens resultat visar också att mer än 80 procent av de nyexaminerade lärarna 

tror att det finns en användbarhet av IKT i undervisningen i skolan. Dock visade resultatet att 

man också hade en negativ syn på IKT, då det ofta leder till distraktioner i klassrummet. Studien 

visade också att det fanns en korrelation mellan utveckling av en digital kompetens under 

lärarutbildningen, synen att IKT var en distraktion i klassrummet och med hur effektiv man själv 

kunde använda IKT (Björk Gudmundsdottir & Hatlevik, 2018). 

Författarna till arikeln Introducing Programming and Digital Competence in Swedish K-9 Education (Heintz 

et al., 2017) diskuterar också i texten att lärare behöver ha likvärdiga möjligheter att genomföra 

denna nya förändring. I början kan det då vara bra att inte vara för detaljerad i skrivningarna i 

styrdokumenten för att göra det nya innehållet mer tillgängligt för lärarna, då det kan finnas flera 

olika sätt att implementera detta i klassrummet, och olika djupt. Det finns dock risker med detta, 

bland annat kan det leda till att ingen lärare inför det i undervisningen, då det inte finns en tydlig 

skrivning att det är någons ansvar. Det blir då en utmaning för framtiden, menar författarna 

(Heintz et al., 2017), att elever ska få en likvärdig utbildning, även inom de nya kompetenserna. 

Sara Willermark (2018) undersöker i sin avhandling hur lärares arbete med sin 

undervisningspraktik gällande digital teknik kan identifieras, förstås och stödjas. Det empiriska 

materialet i studien är hämtat från ett forskningsprojekt kallat GNU-projektet. Detta är ett 

treårigt forskningsprojekt i nordisk grundskola för skolutveckling. Willermark (2018) skriver att 

det finns ett stort intresse av att undersöka hur olika undervisningspraktiker i skolan förändrats 

med ett alltmer digitaliserat samhälle. Avhandlingen ingår, som nämnt, i GNU-projektet. Denna 

studie visar att undervisningen i skolan inte är opåverkad av digitaliseringen, dock så bör lärare ha 

stöd i processen för att digitaliseringen av undervisningspraktiken ska bli möjlig. Willermark 

(2018) menar att utvecklingen av lärares undervisningspraktik ska förstås som evolutionär, inte 

revolutionär eftersom denna utveckling tar tid. Resultatet från studien omvandlas till sju aspekter 

som man bör ta i beaktning när man ska utforma ett utvecklingsarbete av lärares 

undervisningspraktik. Bland annat bör man ha ett praktikfokus istället för ett individfokus, detta 

för att lärarna då kan använda sina kompetenser och sprida sina innovationer på ett annat sätt. 

Man bör också ha den digitala tekniken som ett medel, och inte som ett mål, och man bör ha ett 

utvecklingsarbete som sträcker sig över den lokala skolan för att komma ifrån lokala praktiska 

frågor (Willermark, 2018).  

Fleischer (2013) menar också att införandet av en-till-en innebär förändrade psykosociala villkor i 

klassrummet. Detta leder således till att läraren måste anpassa lärsituationen till de nya 
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förutsättningarna som kommit med en-till-en. Eleverna uttrycker att de, i de klasser som det 

används en-till-en, inte lär känna sina klasskompisar (förutom de närmsta) då det erbjuds andra 

stimulanser via datorn. De menar dock att de kan kommunicera obehindrat via sociala medier 

och via kommunikation i verkliga livet utan problem. Fleischer (2013) nämner också att ju mer 

kvalificerad en diskussion ska vara, desto större behov finns det för att eleverna ska ha 

diskussioner öga mot öga. 

 

Elevernas digitala kompetens 

Fleischer (2013) menar  att en-till-en-datorer, bland annat, stimulerar eleverna att utveckla en 

kreativitet. För att eleverna ska utveckla förmågan kritiskt tänkande beror på om lärande får ett 

stöd. I denna utveckling har skolbiblioteken en stor roll, då skolbibliotekarierna är mer 

kompetenta på informationssökning. Fleischer (2013) pekar på att lärare, vid en-till-en, bör arbeta 

mer med bland annat källvärdering. Detta för att eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande. 

Generellt sett så stimulerar en-till-en eleverna till att utveckla en digital kompetens, om man utgår 

från de färdigheter som nämnts tidigare, Fleischer (2013) menar dock att detta inte är helt 

oproblematiskt. Han menar att man måste ha en aktiv pedagogik som möjliggör för att reflektera 

och problematisera teknikens intentionalitet, och gör detta till föremål för reflektion för eleverna 

kring dess egen kunskapsbildning. Det finns också belägg för att påstå att IT kan öka 

motivationen hos eleverna. Dock ska man skilja på vilken typ av motivation en-till-en ökar. Är 

det viljan att använda datorn eller viljan att arbeta med skoluppgifterna? Fleischer (2013) 

diskuterar i sin avhandling om det handlar om att man tar in ett nytt föremål i undervisningen 

leder till mer motivation, och i så fall, skulle detta fungera på vilket nytt föremål som helst? 

Marc Prensky (2001) skriver att eleverna i dagens skola inte är som de elever som fanns i skolorna 

för tjugo år sedan. Detta för att eleverna idag lever i en allt mer digitaliserad värld, och detta 

ändrar förutsättningarna för eleverna i skolan. Det digitala är en stor del av elevernas liv. Prensky 

(2001) myntar då begreppet digital native (sv. digital inföding, min översättning) och digital 

immigrant (sv. digital invandare, min översättning). Med detta syftar Prensky (2001) att skilja på de 

som har vuxit upp i den digitala världen, och de som inte har gjort detta. En viktig poäng som 

Prensky (2001) gör i sin artikel är att digitala invandrare inte tror att man kan lära sig genom att 

titta på tv eller lyssna på musik (använda medierna som en läranderesurs), då de själva inte kan 

det. Detta kan skapa problem i klassrummet. Om läraren är en digital invandrare kan denna 

förbise denna utveckling, och anta att eleverna klassrummet är detsamma som de alltid har varit. 

Det menar, som sagt, Prensky (2001) att de inte är. Han menar att metoderna som de digitala-
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invandrar-lärarna använder bör utvecklas så att de passar den generation av inlärare som vi har i 

skolan, en generation av digitalt infödda elever (Prensky, 2001).  

Statens medieråd genomför varje år en undersökning där resultatet presenteras i en rapport kallas 

Ungar och medier. Den senaste undersökningen (Statens medieråd, 2017) visade bland annat att 

andelen unga som använder internet mer än tre timmar varje dag har mer än fördubblats sen år 

2005. Man poängterar i rapporten också att de som sågs som högkonsumenter av internet förr 

idag troligtvis skulle anses som en genomsnittskonsument. Man kan också se att 

medieanvändningen inte är avgränsad till fritiden, utan den har blivit en integrerad del i de ungas 

vardag. De smarta telefonerna har öppnat upp för denna utveckling då de unga ständigt har med 

sig en enhet som kan användas för att spela musik och spel, hämta information och 

kommunicera med andra på. Man menar också att livet har övergått från ett liv med medier till ett 

liv i medier. Idag är man inte heller bara konsument av olika medieinnehåll, utan vi är också 

producenter. Detta innebär att de unga lätt kan producera ett medieinnehåll, så som film eller 

ljud. Ungas användning av sociala medier kan också stärka tesen att vi idag lever i medierna 

(Statens medieråd, 2017). 

 

Sammanfattning  

Enligt den tidigare forskningen så påverkar digitaliseringen skolan. Fleischer (2013) skriver bland 

annat att digitaliseringen har förändrat skolans uppdrag och förutsättningar. Trots att en-till-en-

undervisning är problematisk ur vissa aspekter menar dock Fleischer (2013) att det är värt att 

investera i detta i skolorna i Sverige. Heintz, Mannila, Nordén, Parnes och Ragnell (2017) 

undersöker den reviderade läroplanen i sin artikel. Dock så är de kritiska till denna då begreppet 

datorkunskap, eller en synonym till detta begrepp, inte nämns i den reviderade läroplanen. De 

menar att detta är problematiskt.  

Digitaliseringen påverkar, som nämnt skolans förutsättningar. Den påverkar också författarnas 

förutsättningar. Björk Gudmundsdottir och Hatlevik (2018) uppmärksammar i sin studie av 

nyexaminerade lärare i Norge att denna digitala påverkan på lärarnas förutsättningar inte tas i 

betänkande i lärarutbildningen, då ungefär hälften av de nyexaminerade lärarna upplevde att IKT-

undervisningen var dålig under utbildningen, och att denna inte möjliggjorde för en utveckling av 

en professionell digital kompetens. Heintz, Mannila, Nordén, Parnes och Ragnell (2017) 

uppmärksammar i sin studie att lärare i Sverige har olika möjligheter att implementera den 

reviderade läroplanen i sin undervisning, och poängterar att det blir en utmaning för framtiden att 

eleverna ska kunna få en likvärdig utbildning i digital kompetens. Willermark (2018) undersöker i 
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sin avhandling lärares undervisningspraktik gällande digital teknik. Hon menar att lärarnas 

undervisningspraktik inte är opåverkad av digitaliseringen. Dock så nämner hon också att för att 

digitaliseringen av undervisningspraktiken ska bli möjlig så måste lärarna ha stöd i denna process. 

Även Fleischer (2013) uppmärksammar att digitaliseringen leder till förändrade villkor i 

klassrummet som läraren måste anpassa sig till.  

Fleischer (2013) uppmärksammar i sin avhandling att digitaliseringen leder till att eleverna 

utvecklar en digital kompetens, dock så behöver de stöd att utveckla denna. Exempelvis när de 

ska utveckla den källkritiska förmågan. Prensky (2001) skriver att eleverna i dagens skola är 

digitala infödingar, och att detta bör föra med sig att lärarna i dagens skola anpassar metoderna 

som används så att de passar dagens elever. Statens medieråds (2017) undersökning av ungas 

medieanvändande visar att ungdomarna idag lever i medierna, snarare än med medierna. De 

digitala medierna är idag en integrerad del i ungdomarnas liv.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien har. Dessa kommer ayy vara 

läroplansteori och teorin om meningserbjudanden i undervisningen, samt John Deweys syn på 

utbildning som presenteras nedan. 

 För att samhället ska kunna fortleva och utvecklas måste det ske en överföring av ideal, hopp, 

förväntningar, uppfattningar och normer från dem som är på väg ut ur samhällslivet, (och till och 

med livet), till dem som är på väg in, det vill säga ungdomarna (Dewey, 1997). John Dewey (1997) 

menar att utbildning och uppfostran är nödvändiga för att samhället ska kunna leva vidare.  

Dewey (1997) menar också att den finns en demokratisk aspekt i utbildning. Detta innebär att 

skolan ska ge människan möjligheter att delta i olika aktiviteter som kan spegla samhällslivet. 

Detta kan senare leda till en ökad mognad och till sist kommer förmågan att delta och ta ansvar i 

samhällslivet att utvecklas. Detta betyder också att det lärostoff som lärs ut i utbildningen bör ha 

en koppling till det samhälle som eleverna ska fostras till att delta i (Dewey, 1997).  

Utbildningen i skolan syftar till att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare för 

framtidens samhälle. För att kunna bli en så kallad demokratisk medborgare måste eleverna 

utveckla vissa värden, kunskaper och färdigheter. Utbildningen i samhället blir då ett slags 

normativt projekt. Som stöd i denna process finns delvis läroplanen. Läroplanen är det dokument 

som innehåller de krav som samhället ställer på skolan, men också de syften och det innehåll som 

ska behandlas i skolan.  Tillsammans med undervisningen utgör läroplanen den centrala kärnan i 
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utbildningen i skolan, oavsett nivå. Trots att samhället, genom läroplaner, sätter krav på 

kunskaper och värden som ska läras in betyder detta inte att styrdokumenten inte kan tolkas 

olika. Innehåll, skolans målsättningar och ämnessyn blir ofta föremål för diskussion, debatter och 

omtolkningar (Wahlström, 2016). 

Sven G Hartman och Ulf P Lundgren (Dewey, 1980) skriver i kommentarmaterialet till en av 

Deweys artiklar; 

Den grundläggande frågan i varje läroplansteori är växelspelet mellan 
läroplanenskrav på vissa kunskaper, färdigheter och värderingar och barnets egen 
omvärld. Det är mot bakgrunden av denna omvärld som varje ny erfarenhet blir 
meningsfull för eleven. […]. Dewey försöker visa hur uppfattningar om 
interaktionen mellan läroplanen och barnets värld formas som en följd av hur man 
ser på kunskap och inlärning.  (Dewey, 1980, s.99). 

Hartman och Lundgren (Dewey, 1980) menar att Dewey poängterar att läroplanen tillsammans 

med barnets (eller elevens) egen omvärld ger förutsättningarna för den mening och kunskap som 

skapas i skolan. Dewey menar också att läroplanen i sin tur är styrd av den kunskaps- och 

inlärningssyn som finns i samhället (Dewey, 1980). Dewey myntade uttrycket ”learning by 

doing”. Även om han själv aldrig uttryckte det bokstavligen så. Uttrycket har sitt ursprung i 

meningen ”Learn to do by knowing and to know by doing” (Learning-by-doing.se, u.å.). Detta 

kan tolkas som att man inte bör ha en uppdelning mellan teori och praktik (Dewey, 1980) Om 

detta kopplas till digitaliseringen av skolan, så måste eleverna ha kunskap om digitaliseringen för 

att kunna bli digitaliserade, och tvärtom. Både teori kring digitaliseringen och den digitala 

kompetensen måste sammanvävas med praktisk utbildning i dessa två fenomen. 

 

Läroplansteori 

Fram till mitten av 1960-talet var stoffet i läroplanerna enbart intressant för forskare ur en 

filosofisk synpunkt, så kallad läroplansfilosofi, vad som kunde vara gott att veta, samt att försöka 

objektivt kunna analysera sig fram till en läroplan. Läroplansdiskussioner har ofta setts som ett svar 

på olika samhälleliga krav. Traditionell läroplansteori har inte fokuserat på varför vissa 

samhällskrav dominerat och vem det är som är med och formar dessa krav. Den traditionella 

läroplansteorin har också ofta bara fokuserat på föreskrifterna gällande de faktorer som påverkar 

stoffvalen i undervisningen. Från och med mitten av 1960-talet skiftade dock fokuset inom 

läroplansteorin. Läroplansteorin blev då mer empiriskt förankrad, och intresset riktades mot det 

verkliga innehållet i undervisningen, och mot de faktorer som påverkade detta (Linde, 2012).  
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Forskningen på området har tidigare varit mer uppdelat. Elevernas lärande har studerats utifrån 

ett beteendevetenskapligt och psykologiskt perspektiv, medan ämnesstoffet och urvalet studerats 

ur ett samhällsvetenskapligt och historiskt perspektiv. Detta har dock ändrats och dessa 

perspektiv har blivit mer sammanlänkande. I flera studier undersöks undervisningens förlopp och 

dess innehåll, och hur dessa påverkar varandra. Det finns en rad olika dominerande 

forskningsområden för samhällsvetenskapliga och historiska läroplansteoretiska studier, bland 

annat ämnesfokus, samhällsfokus, ramfaktorteorin och läraren i fokus (Linde, 2012).  

Föreliggande studie kommer att ha läraren i fokus, samt ramfaktorteorin. I Göran Linde (2012) 

beskrivs att lärare har en gemensam kåranda. Denna innefattas av ett antal drag, exempelvis ett 

autonomikrav, det vill säga att man inte vill att ledningen på skolan blandar sig i detaljfrågor som 

rör undervisningen. Individualitet, som innefattar hur lärarnas tendens att engagera eleverna, och 

informalitet, som handlar om att lärarna har en avspänd relation till sina elever. Inom denna 

kåranda finns också en rad olikheter, som baseras på den individuella läraren. Detta handlar ofta 

om olika rutiner som lärare har kring planering och genomförande av undervisning (Linde, 2012). 

Lärarna har också olika repertoarer, med detta menar Linde (2012) det innehåll som läraren kan 

förmedla i sin undervisning. Dessa delas i Linde (2012) upp i två delar, den potentiella repertoaren, 

och den manifesta repertoaren. Den potentiella repertoaren infettas av den kunskap som läraren 

besitter, den manifesta repertoaren innefattas av det innehåll som läraren faktiskt förmedlar. Den 

senare repertoaren kan också delas upp i två ”del”-repertoarer, stoffrepertoar och förmedlingsrepertoar. 

Stoffrepertoaren innefattas av de ämnesstudier som läraren har gjort, men också av de 

erfarenheter denne har, och hur inläst denne är på vissa ämnen. Förmedlingsrepetoaren byggs på 

de olika metoder som läraren har för att förmedla samma innehåll till eleverna, utifrån klassens 

eller elevens förutsättningar (Linde, 2012). 

Ramfaktorteorin bygger på de faktorer som kan påverka undervisningen, exempelvis hur mycket 

tid som en lärare får att tolka läroplanen. Det kan också innefatta olika yttre faktorer som kan 

påverka undervisningen. Detta kan vara klassens storlek, klassrummens utformning eller 

tillgången till rätt utrustning. Andra ramar som påverkar undervisningen är de reglerande 

ramarna, detta innefattas av kunskapskrav eller de formella kompetenskrav som finns på lärarna 

(Linde, 2012). Linde (2012) menar att det är mycket som kan påverka innehållet i utbildningen, 

och detta behöver inte vara detsamma som står i läroplanerna. Detta kan tolkas av lärare och 

påverkas av olika ramfaktorer.       
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Meningserbjudande 

Utgångspunkten för detta teoretiska perspektiv är att se undervisningen som en social handling 

som har en moralisk innebörd och moraliska konsekvenser. Det handlar i sin tur om att erbjuda 

mening. Detta innebär att den process som sker hos eleverna, meningsskapandet, inte undersöks, 

utan fokus ligger på det innehåll som erbjuds eleverna, den mening som lärarna erbjuder eleverna. 

Varje ämne i skolan har ett innehåll som kan aktualiseras och ges olika mening. Detta leder till att 

det kan finnas olika variationer i vilken mening som erbjuds, på samma innehåll (Englund, 1997). 

Tomas Englund (1997) skriver att text och kontext är grundläggande i vilken mening som lärarna 

erbjuder. Englund (1997) menar att valet av innehåll kan problematiseras på tre olika sätt, 1) 

utifrån historiska och sociala faktorer som lett till att man tolkat innehållet på olika sätt, 2) utifrån 

olika bakomliggande vetenskapliga discipliner eller 3) utifrån läroplanens syn på innehållet.   

Detta perspektivs centrala utgångspunkt är, som tidigare nämnt, att undervisningen i skolan 

innefattar olika val, och dessa val är centrala när den kunskap som ska läras ut formas. Valen för 

hur undervisningen ska utformas kan vara olika i grad av medvetenhet. Det är dock viktigt att 

poängtera att dessa val, som lärarna gör, leder till att en viss mening kan ges till eleverna, medan 

andra perspektiv på detta innehåll utesluts (Englund, 1997). Tomas Englund menar att detta kan 

betraktas som en ständig växelverkan mellan kontext och text i undervisningen.  Kontexten är i 

denna mening det sammanhang som undervisningen sker. Detta är ofta något som inte tas i 

beaktning. Englund (1997) menar att det är kontexten som ger texten förutsättningarna för att 

kunna erbjuda någon slags mening. Texten är det innehåll som finns i undervisningen. Detta kan 

vara allt ifrån lärarens tal, lärobokstexter eller vilka möjligheter som undervisningen ger eleverna 

att skapa någon mening, i sin helhet. Det är aldrig enbart texten som ger mening, utan det är 

texten i en specifik kontext som ger undervisningen meningen (Englund, 1997).  

I föreliggande studie undersöks meningserbjudanden utifrån lärarnas perspektiv. Detta innebär 

att studien inte kan svara på vilka meningar som skapas, utan istället vilka meningar som lärarna 

upplever sig erbjuda eleverna genom sin undervisning i samhällskunskap.   

 

Metod 

I denna del av uppsatsen presenteras metoden kvalitativ intervju och kvalitativ innehållsanalys, 

vilka är de metoder som används i studien. Här presenteras också hur urvalet gjorts, hur 

genomförandet av intervjuerna sett ut, hur tolkningarna av intervjuerna har gjorts och de etiska 

problem som kan uppstå under en intervjustudie, samt att respondenterna presenteras.  
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Kvalitativ intervju 

För att kunna uppnå syftet med studien kommer en kvalitativ semistrukturerad intervju att 

användas. Intervjuer är troligtvis den mest använda kvalitativa metoden. Denna metod skiljer från 

intervjuer som används i kvantitativa studier, då man i kvantitativa intervjuer är intresserad av att 

skapa en generell kunskap, medan man i en kvalitativ intervjustudie är intresserad av en djupare 

förståelse. Kvalitativa intervjuer brukar vara mindre strukturerade (semi- eller ostrukturerade). I 

en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide där man har relativt specificerade 

teman som ska beröras under intervjun. Denna intervjuguide behöver dock inte tas upp i 

ordning, utan som forskare (och respondent) har man, under intervjun, tillåtelse att hoppa mellan 

de olika frågorna och teman som finns. Som forskare kan man också ställa frågor som inte finns 

med i intervjuguiden, om detta anknyter till något som respondenten har sagt tidigare under 

intervjun, men i stort sett ska intervjun förhålla sig till den ursprungliga ordningen (och 

ordalydelsen i frågorna) som i intervjuguiden (Bryman, 2011).  

Är studiens syfte att förstå världen ur respondenternas synvinkel eller utveckla någon slags 

mening utifrån respondenternas erfarenheter, är det ofta den kvalitativa forskningsintervjun som 

man använder sig av. Vill man ha kunskap om hur en människa uppfattar ett fenomen är det i sin 

ordning att man pratar med hen och genom detta får man kunskap om hur denne uppfattar 

världen eller fenomenet. Den kunskap som skapas i intervjun är kontextuell, språklig, narrativ 

och pragmatisk. Detta kan sättas i motsats till en positivistisk kunskap, som man kan se som ren 

”fakta” (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

En tematisk innehållsanalys har använts för att analysera det material som framkom under 

intervjuerna. Detta angreppsätt har dock inte en tydlig bakgrund så som grounded theory eller en 

kritisk diskursanalys. I en kvalitativ tematisk innehållsanalys söker man efter teman (eller index) i 

den text man analyserar. I denna typ av analys är det ett fokus på vad som sägs, inte hur det sägs. 

Hur man tar fram de olika temana ur texten är dock något som sällan beskrivs närmre. Trots att 

den kvalitativa tematiska analysen är ett populärt angreppssätt för att analysera kvalitativa data har 

inte metoden beskrivits mer utförligt (Bryman, 2011).  

Innan den tematiska analysen genomfördes påbörjades ett kodningsarbete på transkriberingen av 

intervjuerna. Vid en kodning så skriver man kontinuerligt notiser om det material man läser, det 
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kan handla om teman, nyckelord eller liknande som finns i intervjun. Detta bidrar senare till den 

analys som görs av materialet. Det är dock viktigt att poängtera att kodningen inte är analysen av 

materialet. När man kodar av en intervju klipper man isär den i mindre meningsenheter, vilket 

också leder till att det insamlade materialet blir mer hanterligt (Bryman, 2011).  

Tabell 1. Exempel på analys av intervju. Utdrag från analys av intervjun med Lars.  

Meningsenhet Kod Analys Tema 

Intervjuare: Vad tycker du 

om digitaliseringen i skolan? 

Respondent: Jag är väl lite 

skeptisk sådär att jag tror att 

man… Det är nog bättre att 

lära sig grunderna. Och 

gärna... Det kan vara analogt 

då också. Att man har kanske 

lite övertro på det här 

digitala.  Eller det här då att 

ungdomarna ska lära sig 

programmera, eller barnen 

rent av då. Jag tror det är 

bättre i så fall att man lär sig 

matte ordentligt och man 

läser ju om de här i Silicon 

Valley och sådär, de där 

höjdarna, som sätter sina 

egna barn i skolor där det i 

princip saknas skärmar. 

 

 

Skeptisk till 

digitalisering 

 

 

Bättre att lära sig 

analogt 

 

 

Negativ till 

programmering 

 

Bättre att lära sig 

analogt 

 

 

Skärmfri skola 

Lars är skeptisk till 

digitaliseringen och 

menar att det är bättre 

att man lär sig 

ordentligt, utan 

skärmar. Han menar 

också att vi ibland 

kanske har en övertro 

till att det digitala 

kommer att lösa 

skolans problem.  

Digitaliseringen 

av skolan 

 

Urval 

Då syftet med studien är att undersöka samhällskunskapslärares upplevelser kring digitaliseringen 

av skolan och samhällskunskapsundervisningen, samt hur de ger förutsättningar för eleverna att 

skapa en digital kompetens har urvalet av respondenter varit målinriktat. Jag har enbart tillfrågat 

verksamma lärare som undervisar i samhällskunskap. Målinriktat urval är en strategi som används 

när man vill matcha respondenterna till de forskningsfrågor som finns i studien (Bryman, 2011). 
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För att komma i kontakt med respondenterna kontaktades rektorer på olika grund- och 

gymnasieskolor i Jönköpings län, som sedan skickade vidare mig till lärare som skulle kunna vara 

aktuella för studien. Målet var att ha med tio respondenter i studien, dock så var bara sju lärare 

intresserade att delta. En av intervjuerna blev dock inställd. I studien har det inte funnits något 

urvalskrav angående könsfördelningen, därav var det en slump att det blev fem män och en 

kvinna som deltog i studien.  

 

Presentation av respondenter 

I studien ingår totalt sex lärare. Två stycken gymnasielärare och fyra högstadielärare. De namn 

som respondenterna har i studien är inte respondenternas riktiga namn.  

Lars är lärare i samhällskunskap och historia på en gymnasieskola. Han har arbetat som lärare 13 

år.  Lars är behörig i sina ämnen. Gymnasiet ligger i en landsortskommun, och har cirka 1370 

elever fördelade på ett antal olika program, som både är högskole- och yrkesförberedande.   

Johan är lärare i samhällskunskap, geografi och matte på en gymnasieskola i en 

landsortskommun. Han har arbetat som lärare i 35 år, och på den nuvarande skolan i cirka 20 år. 

Johan är behörig i sina ämnen. Gymnasiet Johan arbetar på har både högskole- och 

yrkesförberedande program.  

Anna är SO-lärare på ett kommunalt högstadium i ett mindre samhälle i en landsortskommun. 

Hon är utbildad i samhällskunskap och historia för gymnasiet, men undervisar i samtliga SO-

ämnen (samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi). Hon har jobbat som lärare i 

sammanlagt 10 år, och 4 år på den skola som hon nu arbetar på.  

Karl är SO-lärare på en kommunal högstadieskola i ett mindre samhälle i en landsortskommun. 

Han är utbildad i samtliga SO-ämnen. Karl tog examen 2010, och har arbetat på den skolan han 

är på nu i 6 år. Karl är också så kallad lärspridare. Det innebär att han ska inspirera och hjälpa de 

andra lärarna att använda det digitala. 

Thomas är lärare i SO på en kommunal högstadieskola i en mellanstor stad. Han har arbetat som 

lärare i 36 år. Thomas är mellanstadielärare i botten, men innehar behörighet för SO-ämnena till 

årskurs 9.  

Erik är SO-lärare på en kommunal högstadieskola i en mellanstor stad. Han har arbetat som 

lärare sen år 1999. Erik har en förstelärartjänst i SO och bedömning.  
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Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Denna har tagits fram med 

utgångspunkt i bakgrundsavsnittet och syftet i studien. Intervjuguiden fungerar som en lista över 

de frågeställningar som ska behandlas under en semi-strukturerad-intervju (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden testades först innan de intervjuer som används i studien genomfördes. Detta för 

att utformningen av frågor och teman skulle fungera bra i intervjuerna. Efter testet av 

intervjuguiden genomfördes de intervjuer som resultatet grundar sig på. Respondenterna i studien 

intervjuades enskilt och intervjuerna tog mellan 25–45 minuter vardera. Alla intervjuer spelades 

in, detta för att inspelningar av respondenternas svar bättre fångar det som sägs under intervjun 

(Bryman, 2011). Transkribering av intervjuerna genomfördes löpande under studiens gång. 

Anledningen till att intervjuerna transkriberades var för att detta underlättar analysarbetet 

(Bryman, 2011). Intervjuerna har genomförts på lärarnas egna skolor.  

 

Validitet 

Begreppet validitet beskrivs som giltighet eller riktigheten och styrkan i ett yttrande. En valid 

studie är en trovärdig studie. Inom samhällskunskap har validitet kommit att gälla om den metod 

som används i studien undersöker det som den påstås att undersöka. Validering av studien är inte 

en separat process under studien utan den ska genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka lärares upplevelser 

kring digital kompetens och digitaliseringen har metoderna som valts undersökt dessa. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att nå en djupare förståelse för respondenternas upplevelse, och inte 

skapa generell kunskap. Därmed kan man inte dra några generella antaganden om lärarkårens 

attityder till digitaliseringen från de resultat som framkommer i studien.  

I resultat avsnittet har jag använt mig av citat från intervjuerna, dessa är transkriberade från de 

inspelade intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en transkribering är en 

översättning från muntlig till skriftligt språk, denna process vilar på ett antal beslut och 

bedömningar. Transkriberingen är en sorts transformation av det muntliga till den skriftliga, och 

om du översätter ordagrant får du en text som varken hör hemma i muntliga samtalet eller det 

skrivna textens formella stil. Därför har jag valt att inte skriva med överskottsord som eh i 

transkriberingarna, då de varken tillför eller tar bort något från analysen, då jag inte gör en 

språklig analys. Övrigt material från intervjuerna har transkriberats ordagrant, detta för att inte 

mening från intervjuerna ska gå förlorad.   
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Etiska problem 

Det kan uppstå en rad olika etiska problem i intervjuforskning. Bland annat att man som forskare 

ska försöka redogöra för någons privata liv och föreställningar på den offentliga arenan. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att det finns etiska frågor i alla stadier som sker i studien. 

Exempelvis under intervjusituationen så kan etiska problem uppstå då man måste överväga hur 

intervjun och intervjusituationen kan påverka respondenten. Forskaren bör också försäkra 

respondenten om att den utskrivna texten, transkriberingen, är lojal mot det som respondenten 

sagt. Forskare ska inte modifiera vad en respondent har sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Konfidentialitetskravet är viktigt i föreliggande studie. Detta betyder att uppgifter om 

respondenter i studien ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del om dem. Det 

betyder också att respondenterna ska avidentifieras i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och 

Brinkmann (2014) poängterar också att konfidentialitetskravet kan bli ett problem, då forskaren 

kan förvränga uttalanden från respondenterna.  

När man använder kvalitativa intervjuer som metod blir det viktigt med informerat samtycke. 

Detta betyder att respondenten vet hurdan studie den ska vara med i, hur denna kan påverka dem 

och att de när som helst under studiens gång kan välja att inte delta i studien längre. Deras 

deltagande i studien är frivilligt. Det ställs också etiska krav på forskaren när det gäller att 

publicera sitt resultat. Detta ska då vara så korrekta och representativa för forskningsområdet 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Resultat 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i fem olika teman, dessa har identifierats under 

analysarbetet av intervjuerna. Dessa är digitaliseringen av skolan, digital kompetens, elevernas 

digitala kompetens, lärarens egna förutsättningar och skolämnet samhällskunskaps möjligheter. 

Varje tema presenteras med en beskrivning, följt av respondenternas svar. Varje tema avslutas 

med en sammanfattning av resultatet i temat. I citaten står I för intervjuare och R för respondent.  

 

Digitaliseringen av skolan  

I detta tema beskrivs respondenternas syn på digitaliseringen av den svenska skolan. Detta 

innefattas bland annat av digitaliseringen av metoder, verktyg i undervisningen och skolan 

generellt. Här presenteras också respondenternas syn på den reviderade läroplanen.  

Jag är väl lite skeptisk sådär att jag tror att man… Det är nog bättre att lära sig 
grunderna. Och gärna... Det kan vara analogt då också. Att man har kanske lite 
övertro på det här digitala.  Eller det här då att ungdomarna ska lära sig 
programmera, eller barnen rent av då. Jag tror det är bättre i så fall att man lär sig 
matte ordentligt och man läser ju om de här i Silicon Valley och sådär, de där 
höjdarna, som sätter sina egna barn i skolor där det i princip saknas skärmar. (Lars) 

Lars är skeptisk till digitaliseringen och menar att det är bättre att man lär sig ordentligt, utan 

skärmar. Han menar också att vi ibland kanske har en övertro till att det digitala kommer att lösa 

skolans problem. Han tror inte på att alla ska lära sig programmera, utan det är bättre att läsa sig 

matte ordentligt. 

Så jag är lite… och jag ser ju det också, just att det är ju något som distraherar 
många. Det finns de som kan utnyttja detta väldigt bra, och blir bättre. Sen finns 
det en väldigt stor grupp som jag tror drabbas av mobilerna, men kanske även av 
datorerna. Alltså, det pratas ju mycket om det här med mobilförbud och sånt där 
då.  Klart skulle man införa det så skulle antagligen problemen flytta över mycket 
på skärmarna, eller datorerna istället då. Nja, jag är lite skeptisk sådär. Men jag 
förstår att det behövs men, frågan är om det är den här nivån som det är man ska 
satsa på. På skärmarna så mycket. (Karl) 

 Han ser också det digitala som en stor distraktion hos många elever, exempelvis så menar han att 

mobilförbud skulle vara ett sätt att komma underfund med vissa delar av denna problematik. Han 

poängterar dock att problemen då troligtvis skulle flytta över till datorerna. Även om Lars är 

skeptisk till digitaliseringen så förstår han att den behövs, dock ifrågasätter han i vilken nivå av 

digitalisering man ska satsa på i skolan.  

Men det är väl oundvikligt om man ser den långsiktiga trenden. Jag kommer ihåg 
när jag själv gick på gymnasiet. Då hade vi väl sån där ABC80, Det var väl nätt och 
jämt en skrivmaskin med skärm längst bak i klassrummet. Och när jag kom hit 
2005, då hade vi ju särskilda datorsalar. Och så här va. Och, när de här smarta 
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telefonerna kom, och så där, hela den här, man blev uppmärksammad på hur de 
kunde fuska och sådana här saker... Utvecklingen har gått så snabbt. Ingenting talar 
väl för att det skulle bromsas upp, men... Eller ja, det kan ju vara det här med att 
man kommer till insikt om att, att man tappar för många elever. Med detta fokus på 
det digitala. (Lars) 

Han menar att digitaliseringen kommer att fortsätta. Möjligtvis att den slår tillbaka om man 

kommer till insikten att det digitala leder till att man tappar för många elever. Med detta menar 

han, som han tidigare nämnde, att det digitala är en distraktion för många elever. Han jämför med 

sin egen skolgång;  

Nej, alltså de. Om jag jämför med min egen tid i skolan så, vi hade ju ingenting 
sånt. Vi var ju inte distraherade, utan det var ju, vi kunde som man säger ända in i 
kaklet. Medan idag, de som tycker det är det minsta tråkigt eller har behov av en 
tillflykt, de får ju det genom sin dator. Och det går ju inte som lärare att sitta där 
och ha koll på vad varenda elev sysslar med under lektionen. Så länge de inte stör 
någon annan, naturligtvis. Så att det finns väldigt stor grupp elever som vi riskerar 
att tappa i klassrummet, och då undrar jag om det verkligen är den rätta vägen att 
gå. (Lars) 

Lars tror också att man lärde sig mer i skolan när han själv gick i gymnasiet. Lars ser dock 

svårigheter med att ta bort en-till-en-datorerna från skolan. Dels så menar han att det är ett sätt 

som friskolorna lockar elever med, att de får en egen dator om de väljer denna skola. Han drar 

även slutsatsen att PISA-resultatens negativa utveckling har en korrelation med digitaliseringen av 

skolan, dock så, som nämnt, tror han inte att det är en möjlighet att ta bort datorn från skolan om 

man inte skulle marknadsföra sig som den analoga skolan där man lär sig som man gjorde förr. 

En förbättring som Lars uppmärksammar är att digitaliseringen har fört med sig sättet att 

kommunicera med eleverna via skolans plattform. Där kan man lägga upp dokument, 

lektionsmoment och föra konversationer med eleverna vilket Lars tycker fungerar väldigt bra.  

Det är väl så ja, att skrivningarna har blivit lite tydligare. Men att vi har väl berört 
det tidigare också. Så att olika presentationsformer, vad nu det innebär… men… de 
har ju skriftligt och muntligt och ja. Så att de använder ju datorer redan. Nja, jag 
tror väl inte att det blir några dramatiska förändringar så… (Lars) 

Lars menar att den reviderade läroplanen inte innebär några större förändringar för ämnet 

samhällskunskap, han gör redan det som tydliggjorts i läroplanen. Han menar dock att det är bra 

att man gör det tydligare. Han jämför med ämnet matematik och menar att den reviderade 

läroplanen innebär större förändringar där. Han ställer sig dock lite frågande till hur man ska 

tolka de nya skrivningarna. 

När jag började här så fick, det var första läsåret, då fick alla elever Ipads. Och all 
personal fick Ipads också. Så jag tycker att vi har kommit ganska långt här gällande 
digitaliseringen. Det är ju ganska, i alla fall i våra SO-ämnen, så är det en stor del av 
undervisningen. De vanliga läromedlen tar ju väldigt lite plats jämfört med de 
digitala läromedlen numera och möjligheten man har med de digitala läromedlen, så 
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jag tycker vi har kommit ganska långt. Sen sett till andra ämnen så kanske de inte 
har kommit lika långt. Men det jobbas ju på det. (Karl) 

Karl menar att digitaliseringen av skolan hänger samman med att man tar in en-till-en-lärplattor, 

och att detta gynnar undervisningen, speciellt i SO-ämnena. Han menar också att den skola och 

den kommun som han arbetar i har kommit väldigt långt i digitaliseringsprocessen. Detta i och 

med att man infört en-till-en-plattor för elever, och att varje lärare också har sin egen platta. Han 

påpekar också att digitala läromedel tar över mer i skolan, och detta ser han som en positiv sak. 

Han uppmärksammare dock att denna utveckling ser olika ut inom de olika ämnena.  

I: Vad innebär den reviderade läroplanen för samhällskunskapen tycker du? 

R: Inte jättemycket. Jag tycker att det är ju alltid bra att det poängteras mer att man 
ska tänka på det här digitala med källkritiken och sådana här saker, det är ju 
jätteviktigt. Men den grejen jag tycker vi inte har kommit till är ju det här har ju 
varit publicerat nu ganska länge. Men ute på skolorna har det ju inte börjat pratas 
om detta någonting egentligen, och jag tror inte särskilt många av mina kollegor har 
läst det eller har koll på det än så länge. (Karl) 

Karl menar också att det är bra att man skriver ut och poängterar att man ska tänka på det digitala 

i undervisningen för detta är jätteviktigt, men han menar att det inte innebär några större 

förändringar i samhällskunskapen. Dock så uppmärksammar han att även om den reviderade 

läroplanen har varit publicerad länge så tror han inte att många av hans kollegor har läst den, allra 

minst börjat arbeta efter den. Han menar att man på skolorna måste börja prata den reviderade 

läroplanen. 

Jag tänker att digitalisering för mig är att vi har lärplattor. Att vi använder mycket 
webb-baserat material. Och det ser jag oftast som en fördel. Inte alltid. Men ofta, 
som läromedel till exempel är ju väldigt dyrt att köpa in och blir ganska fort 
inaktuellt. Och då är det väldigt tacksamt att ha lärplattor, varje elev på skolan har 
ju sin egen lärplatta. Och kunna gå in och jobba med olika material på webben är 
väldigt tacksamt. Det är också tacksamt för att man vet att det finns där för de som 
inte är med på lektionen, och det är lätt att hänvisa till någon att vi har varit inne på 
den här sidan, och vi har jobbat med de här frågorna, istället för vi har jobbat med 
den här boken, och den finns bara i skolan. (Anna) 

Anna kopplar digitaliseringen av skolan med införandet av en-till-en-lärplattor i hennes skola. 

Dessa ser hon också ofta som en fördel för undervisningen. Bland annat menar hon att 

lärplattorna möjliggör för en mer aktuell undervisning, då materialet som är online-baserat ofta är 

mer aktuellt än läroböckerna. Anna poängterar också att ha materialet digital underlättar för de 

elever som inte är på lektionen att kunna ta del av det innehåll som behandlades under lektionen.  

För de flesta eleverna funkar det bra. Men det är även sådana här praktiska bitar 
som att, nej plattan är inte laddad, min är trasig, sådana bitar som ställer till det. 
Och det är oftast samma elev som har olika problematik med tekniken och som då 
inte riktigt hänger med. (Anna) 
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Användandet av lärplattor tycker Anna också fungerar bra för de flesta eleverna. Det finns dock 

de som har tekniska problem med plattorna emellanåt, bland annat kan det handla om att plattan 

inte är laddad eller att den är trasig. Dock så tycker hon fortfarande att lärplattorna är en fördel då 

de har nytta av dem i skolan. 

Sen upplever vi ju att det är en nackdel att med våra lärplattor att de inte får det här 
skrivandet. Alltså en dator har andra fördelar jämfört med en lärplatta. Med 
skrivteknik, alltså hur layout ska se ut, mycket går att göra i plattorna också, men 
inte riktigt allt. (Anna) 

En nackdel med lärplattorna som Anna uppmärksammat är att eleverna inte får skriverfarenheten 

från datorn. Hon menar att en dator har en del fördelar vad gäller skrivteknik och layout som 

eleverna inte får när de använder lärplattor.  

Det finns en del bra digitala läromedel, det finns en del bra plattformar, men det 
finns också, vi har så lite tid att sätta oss in i dem. Vi kan inte jämföra, utan vi får 
något och så här den ska ni använda. Så får vi något i knät, här är detta, jaha vad är 
detta, förhoppningsvis får vi ett jämnare flöde tänker jag. att man tänker att nu ska 
vi jobba med detta, att man tänker nu ska vi jobba på detta sättet och nu blir det 
upp till var och en mer. (Anna) 

Framtiden, menar Anna, kommer också att innehålla digitala hjälpmedel, såsom datorer eller 

lärplattor. Hon tror inte att detta kommer tas bort, möjligtvis att det blir mer tydligt hur dessa 

hjälpmedel ska användas. För nu är det mer upp till var och en, menar Anna. När Anna 

diskuterar den reviderade läroplanen för hon detta resonemang; 

Jag tänker ju att det är en naturlig utveckling. Att vi har ju ett sånt digitalt samhälle 
så vi måste ju hänga med. Sen har jag inte läst in mig på precis vad det står. För att 
det är fullt fokus här och nu. Men jag tänker att det är en naturlig del. Däremot kan 
jag känna mig lite osäker för min egen del, har jag rätt förmåga och kompetens till 
detta. (Anna) 

Anna understryker att den reviderade läroplanen är en naturlig utveckling, i och med att vi lever i 

ett digitalt samhälle. Dock känner hon sig osäker på vad det innebär för hennes egen del, om 

hennes kompetens kommer att räcka till i undervisningen enligt den reviderade läroplanen. 

Alltså för det första så har det ju pratats om det här ganska länge. Sen 90-talet 
faktiskt. Men det låter hela tiden som det är något nytt. Så tycker jag väl kanske att 
ibland så (ohörbart) digitalisering för digitaliseringens skull. Och jag menar, det är ju 
inte alltid det som löser alla problem om jag säger så. Sen har väl jag inte varit den 
som hakat på alla trender så ofta. Ja, alltså, om jag lyssnar på debatten så tycker jag 
att ibland så har det varit mycket prat om digitalisering men inte riktigt varför. Jag 
tycker att det har blivit lite mer nyanserat på dem senare åren kanske, så har 
pendeln slagit tillbaka lite. Det är inte alltid så att man med automatik tror att det 
löser alla problem. Sen det beror ju på vad man menar med digitalisering också. Jag 
använder mest digitalisering… det handlar ju om att söka information väldigt 
mycket… och att, om nu kallar det, att en del elever får läroboken på sådan här 
inläsningstjänst och sådant. Har det ju varit några elever nu på senare år. Det är ju 
bra. (Johan) 
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Johan menar att det här med digitaliseringen av skolan inte är något nytt. Han menar att det 

ibland talas om digitaliseringen för digitaliseringens skull. Han menar att när man pratar om 

digitaliseringen gör man det ofta i sådant ordalag att det löser alla problem. Dock så tycker han 

att debatten kring digitalisering har blivit mer nyanserad de senaste åren. Digitaliseringen av 

skolan för Johan handlar om att man söker information. Även om eleverna får läroböckerna på 

inläsningstjänst hänger mycket samman med digitaliseringen. Detta tycker Johan är en bra 

utveckling. 

Ja, det har ju satt i alla fall satt fokus på att det debatteras mer på skolan. Det pratas 
ju mer om det. Om man har kanske börjat tänka mer på begreppet så, ja och på det 
sättet är det ju nytt. Sen kan ju jag säga att vi har pratat mer när det gäller matten än 
när det gäller samhällskunskapen, det kan jag nog säga. Där har vi varit lite mer 
oroliga när det gäller matte. Oroliga ska jag inte säga, men mer ifrågasättande för 
att… vi tror ju inte… nu går jag ifrån ämnet här lite… men vi tror ju kanske inte 
programmering löser problemen med grundläggande, alltså de stora problemen 
som vi ibland upplever när det gäller matematiken. Samhällskunskapen är väl, har 
jag väl inte tänkt som så revolutionerande kanske, de förändringarna. Nej. (Johan) 

Johan menar att den reviderade läroplanen har lett till att digitaliseringen har börjat debatteras 

mer på skolan, och han menar att man som lärare har börjat tänka mer på begreppet. Dock så 

menar han att det har diskuterats mer i matte-ämneslaget än samhällskunskapen. De har varit mer 

oroliga när det gäller matten, och tycker inte att denna utveckling löser de grundläggande 

problemen som finns i matematikundervisningen. Johan menar att de nya skrivningarna inte har 

varit revolutionerande i samhällskunskapen. 

Thomas berättar att på deras skola får årskurs sex och sju lärplattor, medan årskurs åtta och nio 

får datorer.  

Jag anser att, nu är detta en 6–9 skola. Jag tycker man ska vänta och ge eleverna 
datorer till åttan. Tycker inte man ska dela ut plattor till sexor. För de blir mer ett 
lekredskap för dem och en spelgrej. Och jag tycker man glömmer att elever idag 
nästan inte kan skriva. Så nej, vänta med datorer till åttan. […] Ska man ge eleverna 
något verktyg så ska man ju inte ge dem en platta, utan då ska man ge dem en 
dator. (Thomas) 

Han är skeptisk till att årskurs sex får en lärplatta då den blir mer som en leksak för eleverna än 

ett hjälpmedel eller verktyg i undervisningen. Han menar också att man inte ska ge eleverna 

lärplattor. Ska ha något digitalt verktyg så ska detta vara datorer. Thomas är skeptisk till 

digitaliseringen då han menar att eleverna inte lär sig att skriva ordentligt idag i skolan.  

Alltså man har ju nytta av sina datorer när de ska jobba med så styrs Sverige. Inte så 
mycket söka fakta själva, men man kan göra en rundvandring på riksdagshuset. Där 
har de mycket nytta av det. När det gäller sådana saker. (Thomas) 
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Han menar dock att datorerna kan vara till nytta i undervisningen också, exempelvis för de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Då kan datorn vara ett hjälpmedel i undervisningen. Thomas 

poängterar också tidsaspekten av digitaliseringen av skolan och säger att om vi ska fokusera på 

denna kommer något annat att hamna i bakgrunden, exempelvis hur läsligt eleverna kan skriva. 

Thomas har läst den reviderade läroplanen, dock har han ingen kommentar till denna då han 

enbart ska arbeta i sex månader till på skolan.  

Det är överlag något bra. Det finns ju möjligheter att på något sätt använda världen 
som lärobok när man är SO-lärare. Om vi t.ex. i åttan arbetar med naturkatastrofer 
så är det ju väldigt enkelt att använda sig av internet. Och där slår ju dem 
läroböckerna med råge. Eller vad det kan vara. Det är också lättare att 
individualisera när man använder datorer, det är lätt för en del att få uppgifter som 
är utmanande och man kan jobba mer med det. (Erik) 

Erik menar att digitaliseringen av skolan överlag är något bra då den öppnar upp för lärare att 

använda hela världen som lärobok. Han menar också att i och med digitaliseringen har det blivit 

lättare att individualisera undervisningen. Han menar att det är lättare att få in uppgifter som är 

mer utmanande för de elever som behöver det. 

I: Vad betyder den reviderade läroplanen för samhällskunskapen?  

R: Ja, för vår del, om man får vara lite sådär… så tycker inte jag att den innebär 
sådär jättemycket. För de här sakerna som kommer till var inte sådär 
jätterevolutionerande. För de saker som kom till har vi gjort innan känner jag. Med 
extra betoning på källkritik i nyheter och så vidare. Jag tycker inte läroplanen ligger i 
framkant. Vi har kollat igenom den tillsammans i SO-laget, och läst den noga, och 
det var inget som sådär stack ut, som vi inte känner igen eller inte redan gör eller 
känner oss obekväma med. (Erik) 

Erik är inte orolig för att den reviderade läroplanen införs då han menar att det inte var något 

nytt i denna som gällde SO-ämnena. Under ett ämneslagsmöte framkom det att alla lärare på 

skolan kände sig bekväma med den nya läroplanen. Erik menar att den inte är revolutionerande 

och att han inte känner att läroplanen ligger i framkant.  

 

Sammanfattning  

Upplevelserna kring digitaliseringen bland respondenterna är blandad. Både Lars och Thomas är 

mer skeptiska till digitaliseringen, medan de andra fyra respondenterna överlag är positiva till vad 

digitaliseringen av skolan innebär. Trots att Lars och Thomas är skeptiska till digitaliseringen 

menar de att digitaliseringen har fört med sig någon nytta för skolan, bland annat har det fört 

med sig hjälpmedel till de som har läs- och skrivsvårigheter. Lars poängterar dock att det finns ett 

samband mellan den digitala utbyggnaden av skolan och sjunkande PISA-resultat. Karl och Anna 

har liknande syn på digitaliseringen. Digitaliseringen för dem är att man infört en-till-en-lärplattor 
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på deras skola, samt att det har öppnat upp för användandet av digitalt material.  Erik håller med 

Anna och Karl om att digitaliseringen har öppnat upp för användandet av digitalt material. Han 

menar att digitaliseringen innebär att man, speciellt i SO-ämnena, kan använda hela världen som 

lärobok. Anna menar att eftersom man valt att införa lärplattor istället för datorer får inte 

eleverna den skriverfarenhet som man får när man använder dator.  Johan menar att 

digitaliseringen av skolan inte är ett nytt påfund och att den har fört med sig informationssökning 

digitalt, samt att eleverna kan få läroböckerna i inläsningstjänst. Erik menar att digitaliseringen har 

fört med sig att man lättare kan individualisera undervisningen.  

De respondenter som har läst den reviderade läroplanen tycker inte det är något nytt för 

samhällskunskapen. Erik menar att läroplanen inte ligger i framkant gällande digitaliseringen. 

Både Karl och Lars tycker att det är bra att läroplanen blir tydligare. Dock så ställer sig Lars lite 

kritiskt till vad den menar, och hur man ska tolka den. Anna menar att den reviderade läroplanen 

är en naturlig utveckling, då samhället blir mer och mer digitaliserat.  

   

Digital kompetens 

I detta tema beskrivs hur respondenterna uppfattar begreppet digital kompetens och vilken roll 

den digitala kompetensen har i samhället, nu och i framtiden.  

Nej, alltså jag tycker det är väldigt luddigt. Det känns ju som att det kan vara vad 
som helst. Allt från att vara medveten om vissa sajter till att kunna olika 
informationstekniska verktyg. Det är väl också det som gör att jag inte är sådär 
jätterädd för det. Liksom att det känns som att man snuddar på det på, eftersom det 
är ett så vitt begrepp… så känns det som att man gör ju redan en del av det. Om 
däremot skolverket skulle börja definiera tydligare, då klart då, men så länge de inte 
gör det så känns det som jag har frihet att tolka det hur jag vill. Nej, jag vill inte 
göra någon definition utan, det känns som att det är ett luddigt vitt begrepp som 
man kan läsa in rätt mycket i. 

Lars vill inte definiera begreppet digital kompetens under intervjun. Han menar att så länge 

skolverket har en tydlig definition så har han frihet att tolka begreppet hur han vill, och då kunna 

läsa in mycket i begreppet. Lars menar att begreppet digital kompetens kan innefattas av vad som 

helst, och det är också därför han inte känner en rädsla nu när man börjat fokusera på att 

eleverna ska utveckla denna kompetens i skolan. Under intervjun är dock Lars inne på att den 

digitala kompetensen handlar om informationstekniska verktyg och om att vara medveten om 

olika hemsidor, samt att det handlar om källkritik.   

I någon mening måste man ha, alltså man, jag har ju haft någon enstaka elev som 
inte vet sådär hur man mailar.  Och sådär. Och det är ju klart att, någonstans går ju 
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gränsen. Men jag tror ju inte att alla måste programmera, det tycker jag… då har det 
gått lite, det tror jag inte alls. Men man måste ju kunna använda… liksom IT. (Lars) 

Lars menar att man behöver ha en digital kompetens i dagens samhälle i någon mening. Han tror 

dock inte att alla behöver kunna programmera.  

Då tycker jag att en digital kompetens innebär att du ska vara medveten om det du 
ser på nätet, och att du kan använda. För och främst att du kan använda de verktyg 
som du behöver för att kunna vara digital, att du har kunskaper att kunna vara 
digital och veta hur det fungerar, men sen också att det du faktiskt möter ute på 
nätet, att du har en viss typ av källkritik till det helt enkelt, att du känner till att saker 
och ting kan vara vinklade du kan få anpassat innehåll till dig väldigt mycket. Att du 
påverkas av det du ser. Det tycker jag är en digital kompetens, att inte eleverna blir 
lurade. Eller att man inte blir lurad rent generellt. För nätet är ju en stor 
verktygslåda av knep för att locka folk att köpa saker, eller att lura folk in i olika 
nyheter eller vad det nu kan vara. Att man faktiskt inser det. Fallgroparna, vad man 
kan råka ut för. (Karl) 

När Karl definierar begreppet digital kompetens påpekar han att det innebär att man kan använda 

de verktyg som finns som är digitala, att ha kunskaper om att vara digital och veta hur detta 

fungerar. Han menar också att det innebär att man har kunskaper om det som man möter på 

nätet, bland annat så poängterar Karl vikten att vara källkritisk. Han menar också att man 

behöver ha kunskaper i om hur man håller sig säker på nätet bör inkluderas i den digitala 

kompetensen, att man inte ska bli lurad över nätet, man bör vara medveten om de fallgropar som 

man kan hamna i. Karl nämner också att informationshantering är den del av den digitala 

kompetensen under intervjun. Bland annat så menar han att eleverna bör lära sig hur man hämtar 

information från myndighetssidor. På frågan om man behöver en digital kompetens idag svarar 

Karl så här: 

Definitivt. Jag skulle säga att du inte klarar dig utan det. Det är ju många som 
förfasar sig över att ungarna skriver för lite med penna och papper och så här på 
vår skola. Men om man ser till framtiden så tror jag att det är tusen gånger viktigare 
att de har kunskaper om hur man använder internet och en Ipad, än hur de skriver 
med papper och penna. (Karl) 

Karl påpekar här att den digitala kompetensen är en viktig kompetens i elevernas liv idag.  Han 

motiverar sitt svar med hur samhället utvecklas och jämför meds sitt egna vardagsliv. Han själv 

använder mobil, dator och platta betydligt oftare än han skriver med penna och papper. Han 

menar att eleverna är ännu mindre beroende av detta. Dock så poängterar han senare under 

intervjun att eleverna ska kunna skriva med penna och papper, men att det är viktigt att 

utvecklandet av detta inte tar tid från utvecklandet av den digitala kompetensen, just för att denna 

är så viktig i elevernas liv.  

Vi kommer ju definitivt behöva den, och det ser man ju, bara sen man själv gick i 
skolan att, digitaliseringen blir ju viktigare och viktigare. Och jobben blir ju allt mer 
digitaliserade. Jag jobbade på industri efter att jag hade gått ut gymnasiet, och där 
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var det inte särskilt mycket digitaliserat, ser man på samma industri idag så är nästan 
allting, just de här enkla jobben försvinner från Sverige och då är det superviktigt 
att ha den digitala kunskapen för att kunna göra jobb. Det märker man ju också, vi 
ska försöka få ut elever till praojobb. (Karl) 

När Karl spånar på den digitala kompetensens roll i samhället i framtiden framkommer att han 

tror att den kommer bli ännu viktigare då samhället blir mer och mer digitaliserat. Han menar att 

i och med att samhället blir mer och mer digitaliserat så blir jobben det med. Det betyder att 

eleverna måste utveckla en digital kompetens för att kunna utföra sitt jobb i framtiden.  

Det tror jag absolut inte. Jag har svårt att se det eftersom det är en globaliserad 
värld. Det skulle vara om Sverige bestämmer sig för att, om något parti får makten 
och säger, nu skippar vi all digitalisering, men det skulle inte funka liksom med 
världen. Världen går åt det hållet. Jag har väldigt svårt att se att det skulle vända på 
något sätt. (Karl)  

Karl tror inte att digitaliseringen kommer slå tillbaka. Detta i och med att vi idag lever i en 

globaliserad värld.  

Digital kompetens, jag tänker att det är en förmåga att hämta, alltså ta till mig 
information. Och söka information digital och kunna förmedla den. Om man 
tänker digital kompetens för eleverna är ju att de ska kunna liksom hitta 
information och använda den, bearbeta och skicka vidare den, alltså göra något av 
den här informationen. Jag tänker att det hör ihop mycket med källkritik i 
samhällskunskapsämnet. […] Det känns som att det är ett ganska stort begrepp. 
Och det kan säkert vara många andra bitar, rent den här tekniska biten, hur 
fungerar saker, det skulle kunna vara programmering kanske. Fast där känner jag väl 
själv att jag är helt, jag har ingen aning om hur det funkar… 

Anna menar att digital kompetens är ett stort begrepp som kan innefattas av mycket. Bland annat 

så innefattas det va någon slags informationshantering. Att man kan söka, hämta, sålla och dela 

information. Sen trycker hon även på att digital kompetens innehåller en källkritisk aspekt. Anna 

menar också att digital kompetens innefattas av en teknisk aspekt, att veta hur tekniken fungerar, 

och kanske till och med programmering.  

Jag tror att du fortfarande kan klara dig utan en digital kompetens, men kanske bara 
hjälpligt. Alltså en del saker får du inte tillgång till om du aktivt kanske väljer att inte 
ha tillgång till onlinebaserat. För att mycket idag är ju onlinebaserat. Och har du 
inte då en digital kompetens eller en förmåga att ta till dig den här informationen, 
veta hur ska jag göra för att vända mig till olika instanser myndigheter, skolor.  Hur 
får jag reda på information, du blir ju ganska fort liksom lämnad bakom, du hänger 
inte med i utvecklingen tänker jag. (Anna) 

Anna tror att man kan klara sig i dagens samhälle utan en digital kompetens, men bara hjälpligt. 

Hon menar att, om man inte har en digital kompetens, hamnar man lätt bakom i utvecklingen. 

När Anna spånar om vad den digitala kompetensen kommer att innebära i framtiden menar hon 

att den kommer att vara fortsatt viktig, men kanske till och med att det slår tillbaka lite.  
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Som det är nu tror jag det kommer fortsätta. Att det kommer krävas större digital 
kompetens av alla medborgare. För att om man tänker de små, riktigt små barnen 
får ju träna på sin digitala kompetens redan på förskolan och lära sig av olika 
tekniska hjälpmedel. Så jag tror att just nu kommer vi fortsätta vara mer och mer 
digitala, men jag har en känsla av att det kanske kommer slå tillbaka så småningom. 
Att vi vill inte bara vara online hela tiden, eller att allt ska vara digitalt, utan vi vill 
också kunna möta en människa, alltså, jag vill ha hjälp med det här problemet. Jag 
vill inte söka det på en hemsida, utan jag vill tala med en person. Som jag tror att 
kanske en äldre generation saknar redan idag. Jag vet inte. Det är svårt att säga när 
det kommer, men det kommer komma. Att det kommer behövas finnas båda, alltså 
parallellt med varandra. (Anna) 

Hon menar också att den digitala kompetensen kommer att se annorlunda ut i framtiden, men 

hon vet inte riktigt hur. Hon tror att det digitala kommer bli en mer naturlig del av tillvaron, både 

på gott och ont. För eleverna tror Anna att det kommer vara jätteviktigt med källkritiken i 

framtiden, samt den så kallade nätetiketten.   

Jag tror att den blir mer av en naturlig del av tillvaron. För nu har jag precis haft 
massmedia med mina ungdomar, mina elever, och de tittar ju inte på tv, utan det är 
Netflix eller det är … ja allt är webbaserat, det är inte det här broadcast som det var 
förut. Så de är ju en ny generation. […] Jag tror att källkritiken är en jätteviktig del 
av den digitala kompetensen. Sen tror jag också att vi behöver träna dem i hur gör 
vi rent fysiskt sett, för att nästan alla har en egen telefon, och de vet ju hur de ska 
hantera den, för det mesta, sen har ju den andra… så då kanske de inte har det 
sociala samspelet där. De kanske inte vet hur man ska bete sig på nätet. (Anna) 

När Johan ska definiera begreppet digital kompetens återgår han till matten och poängterar att 

digital kompetens inte behöver vara programmeringskunskaper. Han säger att en digital 

kompetens innefattas av kunskaper kring hur man håller sig säker på nätet, att man tänker på vad 

man gör och inte lämnar ut sin information till någon obehörig. Den innefattas också av en 

informationssökningskompetens. Att man klarar av att söka, sålla, dela information på internet. 

Sen poängterar han även källkritiken. Det är också dessa två kunskaper som han menar hänger 

mest ihop med samhällskunskapen. 

Ja, alltså, det är ju för en själv, det är ju otrevligt om man till exempel sitter och, 
alltså man kan ju lätt hamna i problem, på internet om man… på sociala medier till 
exempel om man, ibland är det ju bättre, om man sitter vid något kommentarsfält 
att man kanske inte skriver något än att man skriver något. (Johan) 

Johan anser att för att kunna fungera bra i samhället så måste medborgarna ha en digital 

kompetens. Detta för att man lätt kan hamna i problem på internet om man inte har någon digital 

kompetens. Han påpekar att man måste veta vad vissa handlingar innebär och vilka konsekvenser 

man kan utsättas för av sina handlingar online.  

Men det är ju alltid bra att vara medveten om vad som kan hända, alltid tänka på 
vad är det värsta som kan hända om jag gör detta. Och så tror inte jag folk tänker 
när det gäller… ja internet överhuvudtaget, sociala medier och så… man har liksom 
inte det här worst-case-scenario i huvudet. (Johan) 
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Han menar att medborgare behöver ha en kompetens som innefattar vad som kan hända i värsta 

fall, att vara medveten om detta inkluderas i den digitala kompetensen, enligt Johan.  

Jag lite pessimistisk faktiskt. Det finns väldigt mycket som är nackdel för 
demokratin, just genom att alla kan slänga ur sig vad som helst, utan någon risk, 
alltså man kan ju faktiskt, alltså, att sitta och bryta mot vad som då är reglerat i 
yttrandefrihetsgrundlagen, vad gäller kränkningar och så, det är ju ganska riskfritt, 
det ser man ju. Internet har ju blivit… sociala medier ska man kanske säga, har ju 
blivit någon slags forum där vem som helst kan göra nästan vad som helst, och de 
riskerar väldigt lite. Och nej.. jag tror att det kan bli, dels genom att till exempel 
politiker och journalister får svårare att göra sitt jobb, många väljer att inte engagera 
sig, eller många hoppar av politik i alla fall, speciellt lokal politiker tror jag kan råka 
väldigt illa ut, som inte har ständig kontakt med Säpo. (Johan) 

Johan är också pessimistisk till vad digitaliseringen tillför demokratin. Bland annat menar han att 

man kan sitta på sociala medier och faktiskt bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen utan någon 

större risk att bli straffad för sina brott. Han menar att detta kan hindra både politiker och 

journalister i sitt jobb. Han menar också att konspirationsteorier sprids ännu mer i och med 

digitaliseringen; 

Månlandningarna till exempel… alltså då blir jag lite mörkrädd. Och det här 
snacket, med Trump då, med alternativa sanningar och så sätter man det då i 
relation till det här med hur mycket konspirationsteorier som cirkulerar. Nja jag är 
lite pessimistisk. För att jag tycker att det finns… jag ser massa, man ser så mycket 
dumt som får spridning, tack vare sociala medier, och då kan man ju säga att det 
blir ännu viktigare att försöka få medvetande, mevetenadegöra kanske det heter, 
elever och ungdomar om detta. (Johan)  

I framtiden tror Johan att man behöver ha ett kritiskt tänkande i förhållande till digitaliseringen. 

Säkerhetstänket, som nämnts, menar han också kommer ha en större betydelse i framtiden. Han 

tror också att samhället kommer att bli mer och mer digitaliserat.  

Det är ju ändå så att samhället kräver ju att man, man kan ju inte klara sig utan en 
internetuppkoppling idag, jag menar, det finns ju inte… det är väl i och för sig en 
del äldre människor som gör det, men det… eller åtminstone försöker, men det går 
ju liksom inte, man måste ju kunna komma in på myndighetssidor och titta, för 
informationen finns ju ingen annan stans. Så är det ju. (Johan) 

Johan menar att man idag, och allra minst i framtiden inte klarar sig utan en internetuppkoppling. 

Dock så säger han att det inte är ungdomarna som får det jobbigt med denna utveckling då de 

lever i den digitaliserade världen och utvecklas med den.  

Digital kompetens för mig är att kunna använda de verktyg som marknaden 
erbjuder, typ som datorer och telefoner och så. Jag har ju en viss digital kompetens 
privat. (Thomas) 

Digital kompetens enligt Thomas är främst att man kan använda de digitala verktyg som finns på 

marknaden, bland annat datorer och lärplattor. Han säger också att den digitala kompetensen har 

en framstående roll i samhället, och att det blir ett handikapp att inte ha en digital kompetens. 



32 
 

Han tror att de som inte har en digital kompetens har det ganska jobbigt. Thomas poängterar att 

även i framtiden kommer den digitala kompetensen att vara viktig då samhället troligtvis inte 

kommer att slå tillbaka. Hur denna digitala kompetens kommer att se ut tycker han är en svår 

fråga.  

Det här, alltså, vi pratar om att många ungdomar idag är så väldigt bra på datorer 
och det här med digital kompetens faller in där under, men de är rätt skruttiga på 
detta. De är rätt dåliga på att skaffa login till en ny sida, eller skicka och ta emot 
mejl. Eller något liknande.  

Erik menar att en digital kompetens innefattas av att man klarar av att använda de digitala 

verktygen som finns, men också att man kan lösa problem som uppstår med dessa. Exempelvis 

kan det vara att få en skrivare att fungera. Han säger också att källkritik är en jätteviktig del i den 

digitala kompetensen för att man inte ska kunna gå på vad som helst.  

I: Behöver man en digital kompetens i samhället idag? 

R: Ja det tänker jag att man verkligen behöver.  

I: Varför det?  

R: Jag tänker med allt som de, en sån här sak, barn och ungdomar tittar inte på tv 
längre. Jag har gjort sådan här undersökning i mina klasser med mediekonsumtion, 
och det var ju en 5–6 år sedan som tv inte var nummer ett. Utan det är ju datorn. 
Det är ju ingen som kollar på tv, och det är ofta Youtube man kollar på. Och då är 
det här med källkritik oerhört viktigt. Att man liksom har ett kritiskt 
förhållningssätt. Det finns ju ingen som sorterar den informationen som finns på 
Youtube utan allt är öppet. 

Han menar också att den digitala kompetensen är en viktig kompetens att ha som medborgare i 

världen. Han trycker ytterligare en gång på att det är och kommer vara väldigt viktigt med 

källkritik och ett kritiskt förhållningssätt nu och i framtiden. Han brukar, under 

massmedieområdet, göra en mediekonsumtionsundersökning i sina klasser. Redan för 5–6 år 

sedan var det inte tv:n som var nummer ett i denna undersökning, utan det var datorn. Det är 

ofta Youtube som ungdomarna tittar på, och där har man inget filter som sorterar bort falska 

nyheter och liknande. 

Allt tyder ju på att det kommer dels vara, det blir ju inte lättare och lättare med 
teknik. Det är ju lika svårt att få en skrivare att fungera idag, som det var för 25 år 
sedan. Så tyvärr, är det fortfarande ett behov hur man får det att fungera och hur 
man loggar in och hur man löser saker. Sen det här med källkritik. Falska nyheter 
och propaganda. Att det är så oerhört lätt att vem som helst kan nå ut till väldigt 
många människor och de elever, det finns ju en jättestor risk att bli lurad. Från allt 
från läppstift till politik, till vad som. Om man inte har med sig de här källkritiska 
verktygen. (Erik) 

 Erik menar att den digitala kompetensen kommer att vara fortsatt viktigt frö framtidens 

medborgare. Om man inte har utvecklat exempelvis en källkritisk-förmåga kan man falla för vad 
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som helst. Erik nämner under intervjun att i framtiden kommer den digitala tekniken fortfarande 

vara viktig, och att det inte spelar någon roll om man bli läkare eller grävmaskinist, du måste bli 

digitalt kompetent för att kunna fungera på din framtid arbetsplats. 

 

Sammanfattning 

Under detta avsnitt har respondenternas syn på digital kompetens presenterats. Respondenterna 

poängterar olika delar i sina definitioner av begreppet, dock så finns det likheter mellan dessa. 

Bland annat menar alla, utom Thomas, att en digital kompetens innefattas av mer än att bara 

kunna använda de digitala verktygen. Respondenterna lägger stor vikt att den digitala 

kompetensen innefattas av en källkritisk aspekt.  Utöver detta så poängterar både Johan och Karl 

att den digitala kompetensen också innefattas av hur man är säker på nätet. Erik uppmärksammar 

en annan aspekt av begreppet och menar att en digital kompetens innehåller en förmåga att 

kunna lösa olika digitala problem som kan uppkomma. Johan, Anna, och Karl menar att den 

digitala kompetensen också innefattas av informationshantering. Respondenterna är eniga och 

menar att den digitala kompetensen är en viktig kompetens att ha i dagens samhälle, eftersom 

samhället inte blir mindre digitaliserat. De menar också att den kommer vara fortsatt viktig i 

framtiden. Anna är den enda av respondenterna som tror att digitaliseringen kan slå tillbaka så 

småningom.  

 

Elevernas digitala kompetens 

I detta tema presenteras hur respondenterna upplever elevernas digitala kompetens.  

I: De flesta eleverna har en digital kompetens?  

R: Ja. Det tycker jag väl. Sen är det ju klart ibland när man läser vissa inlämningar 
och de, ibland kan man kanske tycka, men ojdå. Här får vi nog, borde man vara lite 
mer källkritisk kanske. Så där får man väl försöka, se till att de når till en miniminivå 
i alla fall. Skillnaden till exempel då, som jag sa, mellan bloggar och myndigheter. 
(Lars) 

Lars menar att eleverna generellt har en digital kompetens på gymnasiet. Han säger att han har 

läst att eleverna ofta är källkritiska. Dock så poängterar han att han ibland får arbeten där 

eleverna bör ha varit mer källkritiska, men generellt går inte eleverna på vad som helst. Han skiljer 

under intervjun den källkritiska delen av digital kompetens från hur eleverna hittar information på 

nätet då han menar att eleverna bör kunna gå in på olika hemsidor och hämta information. Men, 

som nämnt, så anser Lars att eleverna generellt sett har en digital kompetens.  
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Jag skulle säg att rent tekniskt sett, så är de väldigt duktiga, rent källkritiskt sett inte 
så duktiga. De har ofta väldigt bra koll på hur saker fungerar som de använder. Men 
de har däremot kan de i princip gå på vilka nyheter som helst i åk 7. Det är väldigt 
mycket att, och det är ju så internet funkar, man läser någon rubrik eller ser 
någonting, och sen bildar man sin egen snabba uppfattning om det är sant eller 
falskt utan att kolla andra källor eller läsa artiklarna eller så. Så det tycker jag är ett 
jätteviktigt jobb som vi har som lärare. Att jobba med dem kring detta. (Karl) 

Karl beskriver elevernas generella digitala kompetens som god, tekniskt sett. Dock så menar han 

att den inte är så bra källkritiskt sett. Han menar att en elev i årskurs 7 i princip kan gå på vilken 

nyhet som helst. Han menar också att det är ju så internet fungerar. Man läser någonting, 

exempelvis en rubrik, och sedan skapar man en uppfattning om det är sant eller falskt. Karl 

menar att ur detta perspektiv är lärarnas uppdrag viktigt, att arbeta med detta tillsammans med 

eleverna, så att de utvecklar en god källkritisk förmåga.  

De kunde använda Ipaden väldigt bra, men datorer, just till exempel på Ipaden 
sparas ju allt hela tiden. På datorn måste du ju trycka på save-funktionen, bara en 
sån sak, och var de ska spara filer och så här. De upplever jag inte att de har en 
digital kompetens i alla gånger. (Karl) 

Karl menar också att eftersom eleverna har Ipads så har de blivit väldigt duktiga på att hantera 

dessa, dock så, när eleverna börjar gymnasiet, får de datorer. Då upplever eleverna, enligt Karl, ett 

handikapp, då eleverna inte är vana vid att använda datorer.  

Det skulle jag säga beror helt på hemförhållanden. Här ger vi dem förutsättningarna 
att få en Ipad allihop. Det är ju en jätterättvis aspekt, men hemförhållandena kan 
skilja sig enormt i om man har en dator och hur mycket man använder den. (Karl) 

Han menar också att elevernas digitala kompetens är väldigt beroende på de hemförhållanden de 

kommer från. På skolan får alla elever en lärplatta, vilket är rättvist, då alla elever får 

förutsättningarna att skapa en digital kompetens med lärplattan. Dock så skiljer den digitala 

kompetensen gällande datorer då det kan skilja enormt mellan elevernas datoranvändning 

hemma.  

Det är väldigt olika tycker jag, alltså i en och samma grupp, säg att du har en grupp 
på tjugotre elever så kanske du har tre elever som är på samma nivå som en själv, 
som inte kan särskilt mycket alls, sen har du kanske några som är jätteduktiga och 
många är mittemellan. Ofta så vet man inte hur duktiga de är. Tycker jag. Utan det 
är mer när de här tekniska problemen, man bara jaha kan någon lösa det här… och 
då märker man ju att det är vissa som är duktiga. (Anna) 

På frågan om eleverna har en digital kompetens i skolan idag svarar Anna att det är olika. I en 

grupp om tjugotre elever kan tre vara på samma nivå som henne själv, vilken hon menar inte är 

den bästa, medan många är väldigt duktiga, tekniskt sett. Hon poängterar ofta att man som lärare 

inte vet hur tekniskt duktiga eleverna är.  
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Sen tror jag också att vi behöver träna dem i hur gör vi rent fysiskt sett, för att 
nästan alla har en egen telefon, och de vet ju hur de ska hantera den, för det mesta, 
sen har ju den andra… så då kanske de inte har det sociala samspelet där. De 
kanske inte vet hur man ska bete sig på nätet… (Anna) 

Anna menar att eleverna behöver träna sig på hur man ska hantera telefonerna. De vet hur man 

använder telefonerna, men de vet inte hur man ska bete sig på internet. Hon menar att de inte har 

det sociala samspelet.  

Om jag jämför med när jag gick i högstadiet, så var ju källkritik, det var ju ett nytt 
begrepp, för mig, vi pratade ju inte särskilt mycket om det i skolan, och nu är det ju 
jättejätteviktigt, för att det finns det här flödet av information, och våra elever är ju 
duktiga på att ifrågasätta, men de är kanske inte, vi behöver träna de i att ifrågasätta 
rätt saker… (Anna) 

Hon menar också att eleverna måste utveckla ett kritiskt tänkande. Eleverna är duktiga på att 

ifrågasätta, men de bör ifrågasätta rätt saker. Anna beskriver under intervjun att en del av eleverna 

är duktiga på källkritik, medan andra elever knappt vet att det finns olika information.  

De är ju lite naiva. För att återgå till de jag sagt innan då. […] Det tycker jag. De har 
inte uppfattat varningssignalerna som skickas ut liksom, ehm… nej. Nu kommer jag 
inte ihåg din fråga. 

I: Vilken digital kompetens som eleverna har? 

R: Jag tycker de är lite naiva ja, och det är inte bra. De är ju oerhört duktiga på 
sociala medier och sånt där, och däremot brister det ju när det gäller 
informationssökning tycker jag. De har svårt att skriva in bra sökord, och de har 
svårt att gallra och de kör fast på det första som kommer upp när man googlar 
och… sen varierar det väldigt mycket. (Johan) 

Johan upplever att eleverna ofta har svårt med källkritik och han tycker det är svårt att nå ut med 

budskapet kring källkritik till dem. Johan menar att eleverna är naiva. De är inte så källkritiska 

som de borde vara. Eleverna är oerhört duktiga på sociala medier, men de brister i källkritik och 

informationssökning menar Johan. Detta säger han också hänger ihop med att läsförståelsen har 

gått ner, då eleverna inte snabbt kan skumläsa en hemsida för att se om den är en sida man kan 

använda. 

Vissa är rätt så duktiga. Andra är… skulle behöva lite då… skulle jag också behöva 
då lite klassisk datorkunskap som de hette förr i tiden, så man lär sig hur man 
hanterar Word och Excel och så där. Jag menar det finns ju tidsbesparingar som 
man kan göra om man är bra på Word till exempel som man kan effektivisera sitt 
skrivande… men den undervisningen får de inte, och det är klart, det fattar man ju 
att de inte sitter och skaffar sig själva, det gör ju inte jag heller. (Johan) 

 Han menar också att några av eleverna skulle behöva gå en kurs liknande den klassiska 

datorkunskapskursen, så att de lär sig att hantera Word och Excel, så att de kan effektivisera 

arbetet som de gör på sina datorer.  
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Inte så stor som vi vuxna inbillar oss. Tänker jag. De är inte jättebra på att söka 
fakta faktiskt, tycker inte jag. De är inte jättebra att mejla. De är oerhört duktiga på 
att spela spel och Snapchat och skicka skit till varandra. De är inte så duktiga som vi 
tror, det jag tänker med att använda verktyg och så. Sen underlättar det givetvis för 
de eleverna som har det jobbigt. Som har svårt att läsa och skriva, och kan lyssna på 
texter. Där är det ett jättebra hjälpmedel självklart. (Thomas) 

Thomas anser att eleverna inte har den digitala kompetens som vi vuxna inbillar oss att de har. 

De är inte så bra på att söka information, skicka mejl eller använda datorn som ett verktyg i sin 

utbildning. De är dock oerhört duktiga på sociala medier och att spela spel. Thomas menar bland 

annat att det saknas kunskaper hos eleverna hur man hanterar de digitala verktygen (dator och 

lärplatta), och tror att eleverna skulle gynnas av att gå en termin datorkunskap så att de lär sig hur 

man hanterar dessa. 

Jag tror föräldrar överskattar sina barns kunskaper bara för att de sitter och spelar 
många timmar på dygnet, så gör de inte speciellt svåra operationer med en dator. Så 
när det gäller digital kompetens så tycker jag inte, om man får vara lite drastisk, de 
här nästan 20 åren jag har jobbat här, de har inte blivit bättre, alltså… skriva ut ett 
papper eller använda det som verktyg är lika svårt nu som -99 när jag började här. 
För eleverna, de har inte blivit bättre på det. Så där har ju skolan en roll att fylla. 
(Erik) 

 Erik för liknande resonemang som Thomas. Att vi vuxna tror att eleverna har bättre digital 

kompetens än vad de egentligen har. Erik menar att föräldrarna överskattar sina barns digitala 

kompetens bara för att de spelar många timmar av dygnet. Eriks upplevelser är istället att de är 

ganska dåliga på den digitala kompetensen. Han nämner under intervjun att de har svårigheter 

med att skicka och ta emot mejl, källkritik i praktiken, och skaffa nya login till olika hemsidor. 

Erik menar att eleverna, generellt, inte har fått en bättre digital kompetens de senaste tjugo åren, 

och anser att skolan då har en roll att fylla: att se till att eleverna får en digital kompetens. 

Gällande källkritiken så har Erik uppmärksammat att eleverna kan vara jätteduktiga i olika 

källkritiska övningar, dock när de ska tillämpa källkritiken så klarar de inte av det, utan det blir 

många påståenden eller frågor som eleverna tar upp som, om de hade varit mer källkritiska, inte 

hade tagits upp;  

De har svårt att koppla ihop att det är något på riktigt. De kan vara duktiga på det 
när vi pratar om det. Men sen kan man ändå svälja allt man ser på nätet ändå. Och 
det är ju en jätteutmaning, jag har haft klasser där jag pratat om källkritik 
jättemycket, och så kan det ändå dyka upp en fråga sådär; ”Erik, hörde du att 
jorden skulle gå under? Jaha, var såg du det någonstans?  Jo alltså, det var på 
Youtube, det var en film om detta…” Och då liksom, det är svårt att tillämpa den 
här delen. (Erik) 

Dock så tycker Erik att eleverna är jätteduktiga på att skapa snygga presentationer i olika 

program. Troligtvis bättre än vad många vuxna är. Detta tycker eleverna är viktigt, därav är de 

noga med denna process, menar Erik.  
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Rent generellt, det som de är duktiga på det är det här med färg och form och göra 
snygga presentationer, det lägger de mycket kraft på. (Erik) 

Något som Erik tycker att eleverna kan bli bättre på att använda är uppläsningstjänst och 

liknande verktyg, detta för att det är många som har problem med läsförståelsen, och detta då kan 

hjälpa dem när de läser på sina datorer. Erik har också uppmärksammat att det finns stora 

kunskapsluckor gällande hanteringen av tekniken. Han menar inte att man ska införa 

datorkunskap eller liknande i skolan, utan han tror att det handlar om att få mer lärare att arbeta 

med detta med eleverna så att de kan tackla de problem som kan uppkomma.  

 

Sammanfattning 

Respondenternas syn på den digitala kompetensen hos eleverna varierar. Lars är den enda av 

respondenterna i studien som menar att eleverna, generellt, är bra på källkritik. De andra 

respondenterna påpekar att eleverna behöver utveckla sin källkritiska förmåga. Både Lars, Johan 

och Thomas menar att eleverna inte är bra på att söka information. Karl och Anna menar att 

eleverna är duktiga på de tekniska delarna av den digitala kompetensen. Detta motsätter svaren 

som Thomas och Erik ger, då de menar att vi vuxna överskattar elevernas kompetens. Johan och 

Thomas menar att eleverna skulle behöva gå en kurs i datorkunskap för att de ska kunna lära sig 

att hantera de olika digitala verktygen som de använder i skolan.  Thomas och Johan menar att 

eleverna är duktiga på att hantera sociala medier.  

 

Lärarens förutsättningar 

I detta tema presenteras hur respondenterna upplever sina egna förutsättningar att undervisa så 

att eleverna utvecklar en digital kompetens.  

Det känns som att så länge som jag klarar av mina arbetsuppgifter så tycker jag att 
det räcker så. […] Men sen… ja jag vet inte, när man väl kommer ut på 
arbetsmarknaden sen så har ju arbetsgivaren också ett ansvar att faktiskt fortbilda 
personalen. (Lars) 

Lars anser att hans digitala kompetens räcker till. Han känner sig inte hindrad i sitt jobb på grund 

av att han har en för låg digital kompetens. Lars menar att arbetsgivaren också har ett ansvar att 

se till att personalen har den digitala kompetensen som behövs för att kunna klara av sina 

arbetsuppgifter. Lars säger att han inte har fått någon specifik fortbildning kring digital 

kompetens förutom en utbildning kallad PIM, som handlade om att lära sig Office-paketet. 

Då är det återigen det där med att definiera vad är digital kompetens. Men om det 
handlar om lite källkritik och kunna se skillnad på lite olika sajter vad gäller deras 
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trovärdighet och syfte och sådana saker så, då tycker jag inte det är några 
bekymmer. och det tycker jag, det är väl där någonstans som jag, alltså som 
samhällslärare, det är väl det jag ska göra. (Lars) 

Lars tycker att han har de kunskaper som krävs för att ge eleverna en digital kompetens, om det 

handlar om att lära dem källkritik och att se skillnad på olika hemsidor. Karl säger att hans digitala 

kompetens är god. Den måste vara det eftersom han själv är lärspridare och ska stödja 

digitaliseringen på skolan. De får bland annat åka på mässor för att utveckla sin kompetens. Han 

uppmärksammar dock att tiden är knapp för arbete med detta uppdrag. Fördelen är då att de är 

två, så de kan hjälpas åt. Karl lyfter en problematisk aspekt av att vara lärspridare på sin skola:  

Men grejen blir ju också, vi har ju ingen IT-support här, så det blir mycket lösa 
tekniska frågor, och inte bara det här digitala utvecklingsarbetet. (Karl) 

Trots detta så tycker Karl att skolan och kommunen ligger rätt i tiden. De som styr i kommunen 

har fokus på vad som händer och vad som ska göras. Karl nämner också en IT-mässa som 

anordnas i kommunen varje år, där lärspridare från alla kommunens låg-, mellan- och högstadium 

anordnar olika stationer för sina kollegor. Detta för att lära de andra lärarna så att de sätter igång 

att arbeta med det digitala mer och mer.  

Ja, vi har ju t.ex. en IT-mässa kan man väl säga i kommunen för alla låg-, mellan- 
och högstadier, som vi kallar GET-mässan. Då håller vi lärspridare i olika stationer 
för att försöka sprida kunskaperna till våra kollegor, så att de sätter igång och 
jobbar med detta mer. Men man märker ju att det tar tid. Vi har ju haft detta i 6 år 
nu, och det finns fortfarande lärare som inte fyller i sina läxor till exempel i Vklass, 
som är vårt digitala klassrum kan man säga. Det finns fortfarande de som inte 
känner sig bekväma med det. (Karl) 

Karl påpekar att det tar tid. IT-mässan har hållits i 6 år och trots detta så har inte alla lärare lärt 

sig hur man fyller i läxor och prov i skolans online-plattform. Karl menar att det fortfarande finns 

lärare som inte är bekväma med digitaliseringen och vad det innebär för läraryrket.  

Ja det tycker jag. Definitivt. Sen tycker jag det är en fördel att vi SO-lärare har 
ämnesträff en gång i veckan, vi träffas och bestämmer vad vi ska göra, och vi 
samarbetar väldigt mycket och så hoppas jag mina kollegor känner samma sak 
också att vi kan hjälpas åt. (Karl) 

Karl tycker definitivt att han har goda möjligheter att, utifrån sina egna förutsättningar, ge 

eleverna möjlighet att utveckla en digital kompetens. I detta arbete uppskattar han det kollegiala 

samarbetet som SO-lärarna på hans skola har.  

Jag tänker att min egna digitala kompetens är hyfsad. Jag klarar mig. Men det är 
klart att jag behöver lära mig mer. Men det beror lite på hur, jag tänker att det beror 
på hur kursplanerna utvecklar sig, och i vilken riktning skolan… skolledningens 
inställning, allt jag tänker hur vi jobbar med det, hur digitala ska vi vara, hur ska vi 
jobba digitalt, att det påverkar väldigt mycket mina förutsättningar. För om det 
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kommer fortsätta som det är nu så kn jag det jag behöver kunna. Men det beror ju 
på hur förutsättningarna kommer vara. (Anna) 

Anna menar att hennes digitala kompetens räcker för att hon ska kunna genomföra sitt jobb i 

dagsläget. Hon menar dock att hon behöver lära sig mer. Hon menar också att det är beroende av 

hur läroplanerna kommer utvecklas i framtiden.  

Sen är det ju, en nackdel är att jag känner att jag inte hade så mycket av det i vår 
utbildning. Utan man får mycket förlita sig på det man kan själv. Eller om man har 
duktiga kollegor och får tips från dem men inte… alltså det digitala som är med så 
kallad fortbildning är oftast inte så givande som man skulle önska, tycker jag. 
(Anna) 

Anna uppmärksammar att en nackdel med fokuset på digitaliseringen är att man inte har fått så 

mycket av det på lärarutbildningen. Anna jobbar inom samma kommun som Karl, och åker på 

IT-mässan varje år. Hon säger dock att denna, för hennes del, har spelat ut sin roll. Hon hade 

hellre önskat mer handfasta pedagogiska tips hur man kan jobba digitalt med undervisningen. 

Hon beskriver att de i deras kollegium har varit intresserade av att använda sig av ett flippat 

klassrum i undervisningen. Men eftersom tiden inte räcker till att spela in videos och liknande har 

det lagts på is. 

Det hör ju ihop med kommunpolitik och vad man faktiskt satsar på inom skolan. 
Ska vi fortsätta ha lärplattor, det har vi ju haft ett par år nu, eller ska vi ta bort dem, 
ska de ha datorer som de har på gymnasiet? För jag tror inte vi kommer ta bort allt, 
det tror jag inte, det kan jag inte se hända, att vi skulle ta bort det här hjälpmedlet, 
men kanske att det blir mer styrt hur vi ska använda det, för nu är det mer upp till 
var och en hur mycket eller hur lite du använder det digitala i din undervisning. 

Anna tror också att hennes förutsättningar är beroende på skolledningens inställning till det 

digitala. Hon menar också att det är beroende av den politik som förs inom kommunen, om de 

vill satsa på det kommunala och skolans utveckling generellt.  

Det beror lite på vad du menar. Jag är ju lite... som jag sa, jag skulle vilja vara bättre 
på sådana här hantera Word bättre. Excel kan jag lite så här lägga ihop lite, men det 
finns ju mycket mer som jag inte kan. Sen tycker jag att jag är bra på sådana här 
grejer som att söka på internet. Bättre än den genomsnittlige eleven, jag kan ju 
lättare få information, och det beror kanske både på att jag söker smartare och att 
jag läser snabbare med. […] Sen är det ju lite svårt, jag har ju inte sådär engagerat 
mig sådär mycket, sådär vad skulle jag kunna bli bättre på när det gäller digital 
kompetens. Jag har inte känt direkt att jag är begränsad i mitt jobb för att jag kanske 
saknar saker, det har jag liksom inte uppfattat så. Utan då är det mer kanske att 
hantera Word bättre och så ja… (Johan) 

Johan menar att hans egen digitala kompetens är god gällnade informationssökning, dock hade 

han kunnat vara bättre på att hantera Word och Excel. Johan har aldrig känt sig begränsad i sitt 

jobb, utan han känner att han kan utföra sina arbetsuppgifter. Han menar att han inte engagerat 

sig för att utveckla en bättre digital kompetens. Dock så känner han att om han hade varit bättre 
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på exempelvis Word, så skulle han kunna hjälpa eleverna på ett bättre sätt, och kanske till och 

med effektivisera elevernas skrivprocess. För det tror han att eleverna skulle ha nytta av, speciellt 

när de skriver sina gymnasiearbeten.  

Ja, ibland har vi ju fått det. Vi hade till exempel en sån där gemensam dag för GGV, 
och då var det en sån där dag man kunde välja program, och då kryssade jag ju i 
både word och excel, och det var ju jättebra. Men sen blir det ju ändå så att jag går 
ju inte hem och sätter mig och gör dessa grejer direkt, utan det går ett par veckor 
och sedan så har man ju glömt det där, men det är ju liksom punktinsatser. Som 
görs. Det skulle ju kunna vara bättre, det tycker jag. (Johan) 

Johan upplever den fortbildning som de får gällande digitaliseringen som punktinsatser. De har 

haft en mässa tillsammans med andra kommuner, där man bland annat kunde fördjupa sig i 

Office-paketen. Dock så glöms detta lika fort som man lärt sig det, säger Johan då han inte 

använder det så ofta. 

Jag ser att jag har så stor digital kompetens som jag behöver för att driva en bra 
undervisning. Sen så, är den nog inte så hög om man jämför med många andra. Jag 
har liksom inte, jag ser till att lära mig så mycket som jag behöver. (Thomas) 

Thomas känner sig nöjd med sin digitala kompetens. Han uttrycker det som att han har en så stor 

digital kompetens att han kan driva en bra undervisning, dock kanske den är låg jämfört med 

andra. Han nämner också att eftersom han inte har ett intresse för det digitala, har han inte heller 

satt sig in i det och utvecklat sin digitala kompetens ytterligare. Detta hänger ihop med att han 

snart ska sluta på skolan. Thomas poängterar också att han tycker att skolan har varit dålig på att 

kompetensutveckla sina lärare i det digitala området då de inte fått någon fortbildning om detta. 

Jag tänker att den är bra, relativt bra. Jag är van vid det och jag är bra på källkritik 
och det här. Jag känner mig bekväm. Jag är inte en sån här som hoppar på grejerna 
först. Men jag är nog den som gör det som tvåa eller sådär. Jag är inte den som har 
det senaste grejen, jag har inga VR-glasögon där hemma som jag kör med. Men jag 
skulle inte ha några problem att använda det. Jag är inte så teknikintresserad, jag är 
liksom ingen tekniknörd. Men jag tycker det är bra verktyg och jag tycker det är 
vettigt, och jag är inte rädd för att använda det. 

Erik tycker att hans egna digitala kompetens är relativt bra. Han menar att han inte brukar vara 

den som först hoppar på trenderna, men kanske som tvåa. Han är inte rädd för att använda det 

digitala i undervisningen. Han menar att de är bra verktyg och hjälpmedel i undervisningen. Han 

ser inte heller att han har några begränsningar i att ge eleverna en digital kompetens utifrån 

honom själv: 

Jag ser inga begränsningar där egentligen. Det som är begränsningar som irriterar 
oss är att vi inte riktigt får tekniken att fungera. Men det är kommunens fel. Man 
har köpt in system som inte riktigt fungerar. (Erik) 
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Han säger att de har jobbat sig fram till ett fungerade system gällande en-till-en och att detta 

gynnar möjligheterna att ge en digital kompetens. Erik berättar att de inte har fått någon 

fortbildning kring digitaliseringen. De har gjort en själva, när de införde en-till-en på skolan då 

hans arbetslag fick prova vad som fungerade och inte fungerade;  

Alltså, det vet jag inte, eller jo. Vi har nog gjort den själv. Vi gjorde den här 
kompetensutvecklingen själv under den här resan. För vi gjorde massa misstag i 
början som vi själv märkte. Vi hade facebookgrupper till klasserna vi körde. Och 
det var ingen bra metod, det kraschade.  Det blev massa reklam i det, sen hade inte 
en del föräldrar facebook, eller de ville inte att barnen skulle ha facebook. Så att, vi 
hade den här utbildningen själv. Däremot från skolans sida så har vi inte fått 
mycket fortbildning, utan det har vi liksom fått jobba fram själv, hur man kan jobba 
fram det på effektivt sätt. (Erik) 

 Erik menar att de har fått fortbilda sig själva i hur de ska implementera det digitala i 

undervisningen.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är respondenterna nöjda med sin egen digitala kompetens. Det är ingen som 

känner att de begränsas i sitt jobb för att de har en bristfällig digital kompetens.  Anna och Johan 

menar att deras kompetens kan utvecklas ytterligare för att de ska kunna hjälpa eleverna mer. 

Varken Johan, Lars, Thomas eller Erik menar att de har fått någon fortbildning kring 

digitaliseringen i skolan. Anna och Karl deltar årligen i en IT-mässa i deras kommun. Karl är med 

och organiserar den och Anna är där som besökare. Karl får utöver den kommunala IT-mässan 

åka på olika mässor där han utvecklar sin digitala kompetens för att han är lärspridare på sin 

skola.  

 

Skolämnet samhällskunskaps möjligheter 

I detta tema presenteras hur respondenterna upplever undervisningen i samhällskunskaps 

möjligheter att främja utvecklandet av en digital kompetens för eleverna och vad digitaliseringen 

betyder för ämnet samhällskunskap.  

Alltså det blir ju, det man gör är ju att man använder vissa sajter då, kanske vissa 
myndighetssajter. Jag har varit inne på den här, rättegångsskolan heter den väl,  
domstolverket som har, och den är ju väldigt givande och så där. Sen har jag ju 
använt det här gapminder en del, Hans Roslings sajt som jag tycker är väldigt 
översiktlig. Det tycker ju eleverna är väldigt roligt också. Att leka lite med den då 
och se hur välden har utvecklats, och skillnaden mellan olika länder och att man 
kanske har mycket förutfattade meningar och så där som inte riktigt stämmer. Så, 
det är väl vissa sajter då man är inne på. Och sen det är klart, det här med 
källkritiken också, att de ska vara medvetna om skillnaderna mellan att gå in på en 



42 
 

vanlig blogg eller att gå in på en myndighets hemsida. Vad det innebär för 
trovärdigheten.  Skillnaden mellan nationalencyklopedin och Wikipedia. Alltså, 
sådana grundläggande källkritiska avväganden då. De måste de vara medvetna om. 
Ja, vad kan det mer, sen är det klart det där hur digitaliseringen påverkar hela 
samhället också. Så det här med, man pratar om de här ryska trollen, vad är de för 
någonting, för tidigare var det ju mer… När man pratar om psykologisk krigsföring, 
så var det mer det här med att ta över tv- och radiostationer och sådana här saker. 
Men att det ser annorlunda ut idag, eller det här som hände i samband med den 
arabiska våren, att man kanske använde Facebook mera för kontakter och så. 
Medan idag så kanske man har stängt ner… eller sån kontroll över Facebook eller 
andra sociala medier, så att det är väl snarast fördel för regimerna, nu några år 
senare eller så… men göra de medvetna om sådana saker… det tycker jag, det är väl 
sånt som ingår i. (Lars) 

Lars menar att digitaliseringen av samhällskunskapen innebär att man är inne på olika hemsidor, 

särskilt myndigheters hemsidor, och använder dessa i undervisningen. Digitaliseringen har också 

inneburit att Lars har börjat använda sig av olika verktyg på internet, exempelvis Gapminder. 

Gapminder är översiktligt och eleverna tycker ofta det är roligt att leka i verktyget. Han menar 

också att Gapminder kan utmana förutfattade meningar när eleverna leker med detta. Han menar 

också att källkritiken blir extra viktig i samhället, detta för att eleverna ska veta skillnaden på en 

vanlig blogg och en myndighetssajt. Lars menar också att digitaliseringen innebär att man bör 

behandla hur denna påverkar samhället. Exempelvis så kopplar han det till de ryska trollen och 

den arabiska våren. Han menar också att man måste göra eleverna medvetna om hur diktaturer 

kan kontrollera det digitala, speciellt de sociala medierna. 

Alltså sen det är ju klart olika myndighetssajter och så där, och nr man håller på 
med statsskick så är man ju inne på riksdagen.se då till exempel, så vet jag inte om 
de har kvar en sån här rundvandring i riksdagen, virtuell då. Som man kan göra till 
exempel så. Ekonomi kanske inte, jaa, alltså, man kan ju alltid gå in på liksom 
finansdepartementet och titta lite på budget och sådana saker. (Lars) 

 Lars återkommer ofta till att det digitala innebär en informationsbank där det finns hemsidor 

som kan användas inom de flesta arbetsområden. Han har också använt en virtuell rundvandring 

i riksdagen när han undervisat om statsskicket.  

Media är väl en sån där sak som jag har lite svårt att hinna med fullt ut. Det är ju 
det här. Man måste prioritera, man hinner med mycket men inte allt med det man 
borde hinna med. (Lars) 

Ett arbetsområde som Lars tycker han själv kan bli bättre på att hinna med är medieområdet. 

Han menar att ofta får vissa delar i det centrala innehållet tryckas lite åt sidan. Man hinner med 

området delvis. Han menar att det handlar om att prioritera.   

Alltså, det innebär ju på ett helt annat sätt, för om man hade en gammal lärobok så 
blir de ju för gamla nästan direkt har du ett digitalt, digitala medier så kommer du ju 
åt, du kommer in på riksdagens hemsida och det finns mycket material anpassat 
också utifrån det som man kan arbete med i samhällskunskapen. Samhällskunskap 
är ju ett aktualitetsämne hela tiden. Det förändras ju så du behöver hålla dig i ajour 
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genom att använda nätet. Så det tycker jag ändå, det är ju det viktigaste i ett sånt 
ämne som samhällskunskap. Att hela tiden vara ute och kolla vad som händer, och 
att eleverna håller sig i ajour också, med vad som händer i världen och vad som 
förändras. (Karl) 

Karl menar att digitaliseringen förändrar förutsättningarna för samhällskunskapen i skolan. Detta 

för att samhällskunskap är ett aktualitetsämne. Ena terminen kan exempelvis en lärobok vara 

aktuell, nästa kan den vara inaktuell. Karl påpekar att samhället förändras snabbt och genom 

digitaliseringen kan både lärare och elever hålla sig uppdaterade på vad som händer runt om i 

världen. Karl påpekar också att det finns mycket material för högstadiet på internet, exempelvis 

på riksdagens hemsida. Som tidigare nämnts så menade Karl att den reviderade läroplanen inte 

innebar några nyheter. Han upplevde det som att han redan arbetade med de områden som 

tydliggjorts i denna. Bland annat så påpekar han att man i årskurs 7, under arbetsområdet om 

media, breddar elevernas kunskaper om det digitala; 

Ja, i åk 7 blir det ju mycket prat om det när man pratar om massmedia. Att man 
berör det, och elevernas verklighet är ju inte i tidningar och i tv, utan den är ju på 
nätet. Och det är ju oftast det som är det viktiga också, är ser de ju, de får sina 
nyheter från det, och där ser de i det flödet de får, och kanske i den bubblan de är i 
också. Att man försöker bredda kunskapen för dem med. Och att de inser det med 
också, liksom med kunskapen att allt de ser där... att man måste vara källkritisk, för 
de är ju superviktigt just nu. (Karl) 

Karl påpekar att källkritiken är viktig i sammanhanget. Eleverna måste erbjudas mening om 

källkritik då detta är något som de kommer ha nytta av i sitt liv, både i framtiden och nu.  

Mycket att de faktiskt får ifrågasätta sina egna förkunskaper eller förutfattade 
meningar. Att man låter dem faktiskt se att de som de trodde var sant eller den 
uppfattningen de har kanske inte alltid stämmer, och det kan ju vara väldigt jobbigt 
för många elever. För de formar ju sin identitet i högstadieåldern och då kanske få 
höra att sanningar som man själv trott på kanske inte alltid stämmer för att man får 
se det från andra perspektiv och så här, då krävs det ju lite jobb att hantera det 
också. Så det handlar det ju mycket om. Att få eleverna att inse att det finns kanske 
inte bara en sanning. Och just det här med det digitala hur man kan manipuleras 
och påverkas påverkar ju mycket. (Karl) 

Karl menar att man främjar elevernas utveckling av en digital kompetens genom att de får 

ifrågasätta sina egna förkunskaper och förutfattade meningar. Han menar att detta kan vara 

väldigt jobbigt då eleverna formar sina identiteter i högstadieåldern. Att få se sina sanningar ur 

andra perspektiv, och inse att det man trott inte alltid är sant kräver en del, menar Karl. Även att 

poängtera det här med hur det digitala kan manipuleras är jätteviktigt. 

Det är någonting som vi säkert skulle behöva göra mer av i samhällskunskapen. 
Blicka ut i världen mer. Så det skulle absolut. Vi ska ju börja med mer tema-
övergripande arbetssätt till hösten. Blanda ihop flera ämnen som kan samarbeta. 
Och det skulle definitivt kunna vara ett sånt projekt. Världen har ju krympt väldigt 
mycket. Och de har ju, eleverna, kontakt med människor från andra länder. Och att 
man faktiskt får lära sig mer om det också. (Karl) 
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Han är dock lite kritisk mot sin undervisning och menar att man i SO-undervisningen måste 

blicka ut i världen mer, exempelvis genom att eleverna får kontakt med människor från olika 

länder och delar av världen.  

Vi brukar prata om digitaliseringen kopplad till lag och rätt en hel del, för det är en 
sån stor del av deras liv numera. Vad är okej att göra på nätet, vad är inte okej att 
göra på nätet, vad kan klassas som en brottslig handling. Hur klassificerar man 
detta, om det nu sker ett övergrepp på nätet jämfört med om det sker i 
verkligheten. Och det är ju väldigt intressant. För det tragiska är ju att eleverna ofta 
stöter på väldigt mycket fula fiskar på nätet, redan i tidig ålder, det har vi ju märkt i 
åk 7 när man pratar om detta att elever får saker som de egentligen inte vill ta del av 
skickat till sig, det är väldigt vanligt. Och det hände ju inte på samma sätt i en icke-
digitaliserad värld. Och hur man ska hantera det är ju jätteviktigt. Att lära dem hur 
man ska hantera det. Och att man vågar anmäla saker också. För ofta är det ju det 
som folk blir rädda för med. Att det blir en sån stor process och att det blir så 
allvarligt och så här, men då ska de lära sig att inte ta de trakasserier som finns på 
nätet. Det tror jag är viktigt. (Karl) 

Karl menar också att koppla ihop digitaliseringen med arbetsområdet lag och rätt är väldigt 

viktigt. Detta eftersom det är en så stor del av elevernas liv numera. Han menar att man måste 

beröra vad som är okej och inte okej att göra på internet och hur dessa handlingar som inte är 

okej klassificeras. Han menar också att i den digitala världen kommer eleverna ofta i kontakt med 

sådant som de inte vill ha kontakt med redan i tidig ålder. I dessa fall är det viktigt att eleverna vet 

hur de ska hantera detta, och att man vågar anmäla.  Karl menar att eleverna måste lära sig att inte 

bara acceptera de trakasserier som sker på internet.  

Vi har tre heltidsanställda mentorer som har alla klasser. Så vi har inte mentortiden, 
för det brukade ju mentorstiden ägnas mycket åt innan. Att prata om frågor kring 
identitet och nätet och hur man är där och sådana saker med. Vilket gör att det 
kanske har minskat sett i tid vi lägger på detta. Sen gör ju mentorerna ett jättejobb 
med genom att prata om vad som händer i elevernas vardag och sånt, för de är ju 
också grejen. Det kan ju hända jätte mycket i den digitala världen från att de lämnar 
skolan på fredagen till att det kommer hit på måndagen. (Karl) 

Karl påpekar också att mycket av det arbete som tangerar internet och identitet brukade man 

prata om på mentorstiden. Nu har dock skolan valt att ha tre heltidsanställda mentorer på skolan 

som bara har mentorskapet som arbetsuppgift. Han påpekar detta för att tiden ofta är knapp i 

samhällskunskapen att hinna med alla delar, men eftersom det är så viktigt att eleverna lär sig 

hantera det digitala får det tid även på mentorstiden att utveckla någon slags digital kompetens. 

Redovisningsformerna på Karls skola är nästan uteslutande digitala.  

Redovisningsformen spelar ju egentligen ingen roll. Det är ju deras kunskaper som 
de ska visa. Så om de gör en podd eller de gör en rap-låt om det, så det kan man ju 
göra. Men oftast väljer eleverna det som är bekvämt för dem. Vi har låtit niorna 
välja redovisningsformer, och nästan alla valde att skriva ett skriftligt arbete. Och de 
är ju rätt intressant också. De får välja vad de vill, men ändå väljer de det här säkra. 
(Karl) 
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Karl menar att redovisningsformen inte spelar någon större roll, utan det som är viktigt är att de 

visar sina kunskaper. Därför ställer han sig positiv till poddar eller liknande redovisningsformer. 

Han har dock gjort ett intressant iakttagande, och det är att eleverna ofta väljer att skriva en text 

när de får välja vilken redovisningsform de vill. Han kopplar detta till att eleverna är bekväma.  

Ja, det skulle jag säga. Vi har materialet som krävs, det som behövs är än mer är ju 
alltid att få med fler lärare på tåget. För man kan ju ge folk en digital teknik, men 
har inte folk idéer om hur man ska använda det så kanske det inte händer så mycket 
alla gånger. Och det har ju mycket med vad det är för typ av lärare, och hur långt 
man kommit i sin lärargärning och så här. Ser man att man har något år kvar till 
pensionen så kanske man hellre fortsätter som man alltid har gjort. Det är alltid 
lättare för folk som är lite yngre och komma med nya idéer, och har man ett 
samarbete så hjälper det också att främja nya idéer. (Karl) 

Karl menar att generellt finns det goda förutsättningar för eleverna att utveckla en digital 

kompetens i samhällskunskapsämnet. Det gäller bara att få med fler lärare i processen, för man 

kan ju ge alla en digital teknik, men om man inte har idéer på hur den ska användas så kommer 

det inte hända så mycket, menar Karl.  

Digitaliseringens betydelse för skolämnet samhällskunskap, enligt Anna, är att man helt har tagit 

bort de fysiska läroböckerna och infört digitala läromedel. Detta leder till att man blir väldigt 

beroende av sina lärplattor. Hon uppmärksammar dock en problematisk sida med de digitala 

läromedlen. Det är att de inte vet om de ska ha dessa långsiktigt. Dock är den positiva aspekten 

av digitala läromedel att man har ett uppdaterat material som man kan stödja sig på i 

undervisningen.  

Massmedia är det ju ganska lätt att få in. För då är det ju väldigt mycket källkritik 
och att man pratar om olika mediaformer och sociala medier och så, så jag tänker 
att samhällskunskapen är det som är mest tacksamt ur den digitala synpunkten 
liksom. (Anna) 

Anna tycker att det är lätt att få in den digitala aspekten under arbetsområdet massmedier. Då 

pratar man väldigt mycket om källkritik och olika medieformer så som sociala medier. Hon 

menar att samhällskunskapen är det SO-ämne som är det mest tacksamma att få in det digitala i. 

Bland annat, berättar Anna, har elever i årskurs 7 nu fått arbeta med att granska olika artiklar, 

detta för att öva på källkritik. Hon nämner under intervjun också att många av de färdigheter och 

kunskaper som finns inom den digitala kompetensen kommer in på flera andra ämnen i 

grundskolan, bland annat i svenskämnet. Hon menar dock att det är svårare att koppla den 

digitala kompetensen till de andra SO-ämnena.  

Källkritiken har vi inte bara i SO, utan även i svenskämnet och man kan ju komma 
in på andra bitar också. Så tänker jag att digital kompetens och källkritik, den är 
ganska tacksam. Det är svårare i de andra SO-ämnena. (Anna) 
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Ett annat arbetsområde i samhällskunskapen, som Anna nämner är lätt att koppla till 

digitaliseringen och den digitala kompetensen är lag och rätt, men även att koppla detta till 

värdegrundsdiskussionerna man har i skolan. 

Varje år ska man ju diskutera ordningsreglerna, och de kan man ju använda. Vi har 
dessa ordningsreglerna på skolan, finns det några ordningsregler på nätet. Men det 
är inte något som vi har diskuterat, eller gjort den kopplingen. Men jag kan tänka 
mig att man kanske måste göra det mer och mer. (Anna) 

 Anna tycker dock att det är svårt att få in sociala medier i undervisningen då dessa är privata och 

eleverna har så pass olika upplevelser och erfarenheter av sociala medier. Hon brukar enbart ha 

med det i mer generella diskussioner om bland annat värdegrund och källkritik. Anna arbetar inte 

mycket med att lära eleverna att söka information på nätet. Hon nämner att i och med att man 

har tidsaspekten så hinner man inte alltid detta. Hon upplever det som att detta hamnar mer på 

svenskämnet. I och med det skulle hon vilja ha ett mer formaliserat samarbete med svensklärarna 

så att hon vet om de har pratat om hur man söker information och att hon då kan anamma det. 

Men hon är också lite självkritisk och menar att de borde bli bättre att tala om sökning med 

eleverna.  

I SO-ämnet är det ofta mer att du använder det digitala för att producera en text. 
Du kan använda den för att söka information och sedan skriva en uppgift eller en 
presentation. Det är sällan något mer. Det är sällan något rörligt material eller blogg 
eller film eller så.  

I: Om du hade haft mer kunskaper om det här, tror du att du hade använt dig mer 
av det då? 

R:  Kanske, jag tänker att det beror på syftet. Om syftet hade varit att sammanföra 
kanske svenskan och so, att de skulle producera någonting, jag tänker att i so-ämnet 
i sig så, så ser jag inget egenvärde i att det skulle vara bättre att göra en blogg eller 
ett inlägg eller så. Men om det hade varit mer ämnesövergripande, då kan jag tänka 
mig att jag hade varit mer öppen för fler alternativa redovisningar, särskilt då in jag 
kunde mer om det själv.  

Vad gäller att producera digitalt innehåll, menar Anna, är att det ofta blir en digital text i SO-

ämnena. Eleverna har nyligen gjort en reklamfilm eller en reklamaffisch som 

examinationsuppgift. Dock så tycker hon att det inte finns något egenvärde i att eleverna ska 

producera en blogg eller ett inlägg istället för en vanlig text. Hon säger också att om hon hade 

varit mer kunnig på området hade hon kanske varit mer öppen för alternativa 

redovisningsformer. Anna poängterar att lärare i skolan ibland måste nyansera elevernas 

världsbild; 

Det beror på hur övertygade de är. Är de riktigt övertygade kommer de ju hitta den 
informationen som bekräftar deras världsbild, det märks jättetydligt. Att vissa har 
en väldigt fast övertygelse redan när de är 12–13 år. Och när man då försöker 
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nyansera deras världsbild så nästan slår de bakut, och menar att det där är fake och 
så kan det inte vara. De vill inte gärna ta till sig den informationen. (Anna) 

Anna uppmärksammar det selektiva informationsflödet som vissa elever kan ha även om hon inte 

använder dessa termer. Hon menar också att eleverna ofta har svårt att sålla informationen som 

finns på internet, och att det är jätteviktigt att eleverna får utveckla det kritiska tänkandet.  Johan 

menar att skolan ska bidra till att utveckla den digitala kompetensen hos eleverna;  

Sen vet jag inte om det egentligen är skolan där, för jag tycker det skolan egentligen 
ska… det skolan ska bidra med, det tycker jag är de här grejerna som jag sagt. 
Kritiskt tänkande, sunt förnuft, va försiktig. Tänk på vad lagar och regler säger, och 
även om risk… sen får man ju hoppas att de eleverna man har inte kommer sitta 
och göra dumheter sådär, som kränka och hota och leva om på internet och sociala 
medier, man behöver... man ska ju vara medveten om att det faktiskt finns lagar och 
regler som styr det här, även om risken att åka fast inte är så stor. (Johan) 

Johan upplever också att det inte blir så mycket undervisningen kring vett och etikett på internet 

för eleverna. Dock får de mycket informationssökning. Han menar att den digitala aspekten tas 

upp mycket när man pratar om massmedier med eleverna. Han brukar inte göra något speciellt 

undervisningsavsnitt som enbart handlar om det digitala. Han tycker att det blir väldigt intressant 

när man blandar demokrati, medborgarskap och digitaliseringen.  

Till att börja med kan man ju säga att vissa länder är ju bra på att begränsa 
digitaliseringen, Kina är ju väldigt duktiga. Och eftersom de är väldigt så mäktiga så 
ställer ju ex. Facebook upp på allt som de säger. Och Google och de här företagen, 
och det är ju ett problem. För det är ju en sjättedel av världens befolkning, som 
starkt kontrollerar hela internet egentligen. Om man ser ju att det blir viktigare för, 
och nu vill jag inte bara anklaga ryssarna, utan det är ju alla stormakter som 
försöker att kontrollera internet på något sätt. För att sprida propaganda, som nu 
ryssarna blev anklagade för när Trump valdes. (Johan) 

Han menar också att digitaliseringen inte har inneburit individens möjlighet att uttrycka sin egna 

åsikt, utan att de vanliga medborgarnas åsikter står sig ganska slätt mot stormakter och 

storföretag.  

Jag tror att individen står sig ganska slätt mot både stormakter och storföretag. Ja 
de har stora resurser att kontrollera, vi blir inte så starka. Ibland tror jag till och med 
att man har överdrivit internets, alltså när man pratar om arabiska våren, och att det 
var väldigt mycket en sociala medier grej, alltså jag tror inte, om man tittar, det var 
ju lika mycket orolighet och demonstrationer protesten 1968, då fanns inget 
internet, hur spreds sig informationen då? Informationen sprider sig i alla fall. 
(Johan)  

Han tror också att man ofta överdriver internets inflytande. Exempelvis nämner han den arabiska 

våren, och att sociala medier inte var en förutsättning för den arabiska våren, men den bidrog 

med en stor roll där och då. Johan menar också att digitaliseringen borde leda till att 

nationalismen minskar, men detta har den inte gjort.  
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Sen tror jag med, i och med digitaliseringen, har blivit mer selektiva när vi letar 
information. På den tiden man läste tidningen och tittade på rapport så fick man ju 
information därifrån och därifrån. Det var många röster som presenterades, nu letar 
vi upp de röster som vi själva håller med och selekterar bort de andra rösterna… 

I: Pratar ni något om detta med eleverna? 

R: Ja det gör vi ju, när vi pratar massmedia tar jag upp det där väldigt mycket. För 
det tycker jag är så påtagligt idag. Hur man hela tiden lyssnar på de man håller med, 
men undviker att lyssna på dem man inte håller med. (Johan) 

Han menar också att det är väldigt viktigt att prata om att vi har blivit mer selektiva när vi letar 

information. Eleverna brukar, när Johan påpekat det, snabbt bli medvetna om detta. Det har 

blivit så påtagligt idag, att vi bara lyssnar på dem som vi håller med. Det är inte som förr, menar 

Johan, när man tittade på nyheterna på tv och fick rapporter från olika sidor. Nu väljer man ut 

den information och de nyheter som man vill läsa, och tro på. På frågan om Johan använder sig 

av alternativa redovisningsformer svarar han nej. Han säger att detta inte är för att han inte har 

kunskaper om hur dessa funkar, utan snarare att han inte tänkt på det innan.  

Thomas poängterar att eleverna har nytta av det digitala i samhällskunskapsundervisningen. Bland 

annat när de kan gå virtuella rundvandringar i exempelvis riksdagen. Han håller inte med några av 

sina kollegor om att undervisningen kan bedrivas helt digitalt. Han tycker det är viktigt att 

eleverna alltid har anteckningsbok, penna och suddgummi med sig för att det ska kunna användas 

under lektionerna.  

För att främja elevernas digitala kompetens menar Erik att man ska låta eleverna använde de 

digitala verktyg som de har. Erik poängterar att digitaliseringen öppnar upp världen i SO-

undervisningen; 

Vi har till exempel arbetat med konflikter i världen. Och då får man välja en 
konflikt, och så får de titta på dem, de får välja en konflikt utifrån ett SVT-program 
och utifrån detta får de leta argument, tidningsartiklar och läsa och fördjupa sig 
inom detta. Det blir aktuell information, och dessutom om man kan presentera 
detta man har gjort på många olika sätt med hjälp av tekniken, så vinner man också 
ofta väldigt mycket. (Erik) 

Han poängterar också att digitaliseringen har fört med sig att en rad olika redovisningsformer 

som inte skulle vara möjliga om de inte hade en digitaliserad undervisning. Exempelvis så 

använder de film som redovisningsform.  

Så det är lätt att ge utrymme till om de är någon som vill framåt. Så att de som kan 
mycket och driver på och jobbar snabbt har enorma fördelar här. De är ju de här, 
som jag nämnde, som glömmer bort lösenordet och har det svårt, de kan ju bli lite 
dubbelstraffade då, de kommer ju inte lika långt. Det är ju skillnad om man kör 
som jag också gör i vissa grupper, att man läser en bok och diskuterar texter och så 
tillsammans. Då blir det att alla elever kör samma tempo och då blir ju de som är 
lite svagare som blir vinnare på det arbetsområdet, medan de som är jätteduktiga 



49 
 

blir ju förlorare, de får ju liksom hålla ner tempot. Men om man kör digitalt då så, 
kan man liksom glänsa. De som är duktiga kan lära sig med och göra mer, för det är 
lättare att individualisera när det är digitalt, för de kan jobba på om det är så, i 
oändlighet. Därför brukar jag växla metoder, annars blir det orättvist. (Erik) 

Erik menar också att, i och med att man kan individualisera undervisningen, kan eleverna komma 

mycket längre i sin utveckling. Han menar att det digitala arbetssättet gynnar de elever som är 

starka, medan de missgynnar de eleverna som är svaga, då det ofta är deras utrustning som är 

sönder eller att de har glömt bort lösenord.  

När vi tittar på massmedia till exempel så kollar vi på olika nyhetssidor, för 20 år 
sedan plockade man in olika tidningar i klassrummet, nu är det ingen som köper 
aftonbladet eller expressen längre, utan nu tittar vi på det digitala. Så det där man 
utgår ifrån. Sen tycker jag, om man får vara lite besviken, de här förlagen som ger ut 
digitala läromedel, dem blir jag inte så där jätteimponerad av, för det är ju egentligen 
som böckerna. De är ju inte sådär jättemycket mer som händer, förutom att du kan 
få det uppläst, men det finns det ju med de fysiska böckerna också. Så att där, där 
kan man lätt bli lurad att man jobbar digitalt, men det tycker jag inte att, det är ju att 
man sitter och jobbar med boken digitalt bara. (Erik) 

Erik menar att det digitala har förändrat undervisningen under vissa arbetsområden, men inte 

alla. Bland annat under massmedieområdet läser man nuförtiden tidningen via internet. När han 

började som lärare hade han med sig tryckta tidningar till klassrummet. Han menar också att vissa 

lärare blir lurade att de arbetar digitalt när de använder olika digitala läroböcker. Detta för att det 

är ungefär samma sak som när man jobbar med en vanlig lärobok, men man har läroboken i 

datorn istället. Erik nämner också att undervisning i exempelvis nätetikett inte ofta tas upp under 

samhällskunskapsundervisningen. Istället tas det upp när det händer något i klasserna på 

klassföreståndartiden. Han menar att eleverna måste lära sig att det inte finns några nyanser i det 

skrivna ordet, utan att detta har en oerhörd makt.  

För de inte förstår att det skrivna ordet har sån oerhörd makt. Det är ju inga 
nyanser i det skrivna ordet. Vi hade jättemycket problem med detta. Och att man 
inte kan skriva ner saker när man är arg, utan vill man säga något till någon när man 
är arg så ska an ta det ansikte mot ansikte. (Erik) 

Erik uppmärksammar också under intervjun att eleverna inte ser på den riktiga världen och den 

digitala som en, utan snarare som två parallella världar där vissa saker som är olagliga i den riktiga 

världen inte är det i den digitala. Exempelvis så kopplar inte eleverna att det är stöld att ladda ned 

spel och liknande. Erik menar att eleverna tror att eftersom det är så liten risk att åka fast så är 

detta okej.  
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Sammanfattning 

Respondenterna menar att det finns möjligheter att utveckla elevernas digitala kompetens i många 

av samhällskunskapens arbetsområden. Bland annat menar respondenterna att ett arbetsområde 

som man lätt får in den digitala aspekten i är området massmedier. Alla respondenter talar om det 

digitala som en informationsbank där eleverna kan hämta den information som de behöver. Karl 

och Erik menar att detta för med sig stora fördelar till samhällskunskapsundervisningen då 

eleverna kan hämta aktuell information och använda hela världen som en lärobok. 

Respondenterna har också ett stort fokus på att eleverna måste utveckla förmågan att tänka 

källkritiskt. Anna menar att samhällskunskapsämnet är ett väldigt tacksamt ämne att koppla till 

det digitala. Anna och Karl menar att man måste nyansera eleverna världsbild.  

Sammanfattningsvis menar respondenterna att man främjar utvecklingen av elevernas digitala 

kompetens genom att eleverna själva får använda digitala verktyg, men också att lärarna ska göra 

eleverna medvetna om det digitala och hur det påverkar samhället. Detta kan exempelvis handla 

om att utveckla en förmåga att hålla sig säker på internet eller förmågan att kunna vara källkritisk.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras utifrån de frågeställningar som studien har. 

Avsnittet kommer att avslutas med en metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att de lärare som deltagit i studiens upplevelser av digitaliseringen är olika. 

En del menar att digitaliseringen innebär en vinst för skolan, medan andra är mer skeptiska till att 

skolan blir allt mer digital. Alla menar att de digitala verktygen tillför till undervisningen. Många 

av lärarna menar att digitaliseringen hänger tätt samman med införandet av en-till-en-datorer eller 

lärplattor. I den tidigare forskningen presenteras Fleischers (2013) avhandling. I denna menar han 

att eleverna som inte befinner sig i en en-till-en-kontext får en mer fördjupad kunskap. Detta kan 

kopplas tillsammans med Lars upplevelser om att eleverna (när han gick i skolan) lärde sig mer, 

då detta man då inte befann sig i en en-till-en-kontext. De respondenter som diskuterar en-till-en-

datorer eller lärplattor uppmärksammar också att det finns en del problematik med detta, detta är 

i enlighet med Fleischer (2013).  

Karl och Thomas diskuterar under sina intervjuer elevernas skrivförmåga. Thomas ställer sig 

kritisk till att eleverna knappt kan skriva för hand i skolan idag. Han menar med detta att eleverna 

bör öva mer på detta istället för att övergå till att skriva på datorer eller lärplattor så tidigt som i 

sexan. Karl menar motsatsen. Han menar givetvis att eleverna ska kunna skriva och läsa analogt, 

men detta får inte ta tid från elevernas utveckling av den digitala kompetensen. Eleverna 

använder sällan penna och papper i sitt vardagsliv, de använder datorer, plattor eller mobil 

dagligen. Karls uttalande under intervjun kan kopplas ihop med det resultat som Statens 

medieråd (2017) och Marc Prensky (2001) visar. Eleverna lever i medier, inte med medier, och då 

måste skolan utvecklas mot att ge en utbildning som speglar detta. Marc Prensky (2001) 

uppmärksammar i sin artikel att de digitala invandrar-lärarna måste anpassa sina metoder i skolan 

till de elever som finns i skolan.  

Anna uppmärksammar att lärarutbildningen saknar den digitala aspekten på undervisningen. 

Detta resultat kan kopplas till Björk Gudmundsdottir och Hatlevik (2018) som, i sin studie 

uppmärksammar att nyexaminerade lärare i Norge saknar dettta också. Trots att Skolverket 

(2017c) påpekar att digitaliseringen innebär att professionen lärare måste utveckla en digital 

kompetens så upplever många av respondenterna att de inte har får någon kompetensutveckling 
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på området. Karl och Anna arbetar i en kommun som har en IT-mässa där lärarna 

kompetensutvecklas. Anna menar att denna inte tillför något längre. Ingen av lärarna upplever att 

de inte klarar av att sköta sitt arbete och att de har bra möjligheter att utveckla en digital 

kompetens hos eleverna. Dock så menar Anna och Johan att de, om de hade fått en 

kompetensutveckling på området, skulle kunna få bättre möjligheter att utveckla en digital 

kompetens hos eleverna. Även Willermark (2018) menar att för att lärarna ska utveckla sin 

undervisningspraktik så behöver de stöd i processen. Utifrån de svar som respondenterna givit i 

uppsatsen kan man tolka det som de inte får det stöd som behövs för att utveckla sin 

undervisningspraktik mot mer digitala arbetsformer.   

Heintz, Mannila, Nordén, Parnes och Ragnell (2017) menar att lärarna har olika möjligheter att 

implementera den reviderade läroplanen i sin undervisning. Detta stämmer överens med det 

resultat som föreliggande studie visar. Detta eftersom respondenterna i studien har olika 

förutsättningar att inkludera det digitala i undervisningen, bland annat har de olika digital 

kompetens själva, att definitionen av digital kompetens skiljer sig mellan respondenterna eller att 

man tolkar läroplanstexten olika. 

Respondenterna i studien presenterar olika definitioner av begreppet digital kompetens, dock så 

har dessa också likheter mellan sig. Om man jämför med den definition som beskrivs i 

bakgrunden skiljer sig respondenternas definition. De missar delar av begreppet i sin definition. 

Enbart en av respondenterna nämner att en digital kompetens innebär en problemlösnings-

aspekt. Lars poängterar också att eftersom Skolverket inte har definierat begreppet tydligt så har 

han en frihet att tolka begreppet. Det blir då problematiskt om det inte finns en gemensam 

tolkning på begreppet då detta kan leda till att eleverna får olika digital kompetens och därmed 

blir olika förberedda för livet i det digitala samhället. Det kan då uppstå en digital klyfta i 

samhället liknande den som Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) nämner i sitt 

delbetänkande. Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) menar också att skolan bör vara i 

framkant och lära eleverna att använda det nätbaserade samhället. Detta menar Erik att skolans 

styrdokument inte är. Samtliga respondenter tror också att den digitala kompetensen kommer att 

vara viktig för eleverna i framtiden. Detta går i linje med den information som finns i 

bakgrunden. Respondenterna upplever i studien att elevernas digitala kompetens varierar, dock så 

är det vedertaget att eleverna inte har en fullt utvecklad digital kompetens.  

Englund (1997) påpekar att det aldrig är innehåll som av sig självt erbjuder eleverna mening. Det 

är tillsammans i ett visst innehåll i en viss kontext som erbjuder mening. Varje ämne i skolan har 

ett innehåll som aktualiseras och ger eleverna mening. Respondenterna i studien tycker att det 
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finns möjligheter att erbjuda mening om digitalisering och digital kompetens inom fler av de 

arbetsområden som behandlas i samhällskunskapen. Anna menar att samhällskunskapen är det 

ämne, inom SO-undervisningen, som är mest tacksamt att koppla till digitaliseringen. Samtliga av 

respondenterna menar att det område som man lättast erbjuder mening kring digital kompetens 

och digitalisering är arbetsområdet om massmedier. De val som lärarna gör påverkar den mening 

som eleverna erbjuds (Englund, 1997). Därav påverkas de meningserbjudanden som eleverna får 

när man utesluter delar av den digitala kompetensen från undervisningen. Exempelvis nämner 

Erik, Anna och Karl att man mer berör nätetikett under mentor/klassföreståndartid än under 

samhällskunskapsundervisningen. Det påverkas också när exempelvis Lars prioriterar bort 

området massmedier för andra arbetsområden. Det ska dock poängteras att lärarna upplever att 

de har möjligheter att främja elevernas utveckling av en digital kompetens. Respondenterna 

menar att man främjar denna utveckling genom att eleverna själva får använda de olika digitala 

verktygen som finns till förfogande, men också att man som lärare gör eleverna medvetna om 

källkritik.  

Värt att påpeka är att eftersom det råder olika inställning till digitaliseringen och digital 

kompetens så erbjuds eleverna olika mening gällande detta. Detta kan i sin tur leda till att eleverna 

får en olikvärdig utbildning gällande den digitala kompetensen. Studien kan dock inte fastställa 

om eleverna får en olikvärdig utbildning i digital kompetens, men det går att konstatera att 

eleverna erbjuds olika mening gällande den digitala kompetensen, om man enbart utgår från 

respondenternas intervjuer, då dessa definierar begreppet digital kompetens olika och lägger olika 

vikt vid att eleverna ska utveckla en digital kompetens. Det är detta som Englund (1997) menar 

påverkar den mening som lärarna erbjuder eleverna.  

 

Metoddiskussion 

För att kunna uppnå syftet, att ta reda på vilka upplevelser som lärare har av digitaliseringen och 

hur de ger förutsättningar för eleverna att skapa en digital kompetens är metoden kvalitativ 

intervju ett bra metodiskt val. Detta för att man genom kvalitativa intervjuer når en djupare 

förståelse av respondenternas upplevelser (Bryman, 2011). Jag tror att det hade varit svårt att få 

det djup som resultatet visar med en annan metod. Intervjuerna genomfördes utifrån en 

intervjuguide (bilaga 1). Denna användes för att inte teman, eller frågor skulle missas under 

intervjuerna. Under intervjuerna antecknades ord och begrepp för att jag skulle kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna. Detta påpekar Kvale och Brinkmann (2014) är av stor vikt för att 

få fram olika uppfattningar som finns bland respondenterna. För att analysera innehållet från 
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intervjuerna valdes en tematisk innehållsanalys. Detta för att studiens syfte var att undersöka vad 

som sas, inte hur det sas eller liknande (Bryman, 2011).  Hade studien syfte istället varit att göra 

en språklig analys av intervjuerna hade en annan analysmetod valts. Nackdelen med studien är att 

det endast ingår sex respondenter, dock har detta varit beroende av yttre omständigheter, så som 

att det inte funnits något intresse att delta i studien och att en intervju blev inställd. Detta kan i 

sin tur leda till att teman och frågor i intervjuguiden inte uppnått en mättnad, vilket brukar vara 

en indikator för att man gjort tillräckligt med intervjuer (Bryman, 2011).  

 

Slutsats 

Slutsatsen av studien är att respondenterna upplever sig ha möjligheter att främja en utveckling av 

en digital kompetens hos eleverna. Respondenterna upplever sig också ha bra förutsättningar att 

främja denna utveckling, även om den hade kunnat bli bättre. Respondenterna menar att eleverna 

i deras klasser erbjuds mening gällande digital kompetens och digitaliseringen, om än på olika sätt. 

Respondenterna har olika inställning till digitaliseringen av skolan, några menar att man bör satsa 

på mer analog undervisning, som man gjorde förr, medan andra menar att eftersom samhället 

utvecklas så behöver undervisningen i skolan också göra det.  

 

Vidare forskning 

Vidare forskning på ämnet skulle kunna vara att man undersöker hur den digitala kompetensen 

utvecklas i samhällskunskapsämnet mer storskaligt, med fler lärare. Detta för att ta del av fler 

lärares upplevelser av digitaliseringen och införandet av den digitala kompetensen i läroplanen. 

Ett annat område som skulle vara intressant är att undersöka hur eleverna ser på sina möjligheter 

att utveckla en digital kompetens i skolan och hur deras upplevelser stämmer överens med 

lärarnas upplevelser.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrund 

• Kön 

• Ålder 

• Hur länge har du varit lärare? 

• Behörig i samhällskunskap? 

Generella frågor 

• Vad tycker du om digitaliseringen av undervisningen i skolan? 

o  I Samhällskunskaps-undervisningen? 

o Den reviderade läroplanen?  

• Hur definierar du begreppet digital kompetens?  

o Kunskaper? 

o Färdigheter? 

o Attityder? 

• Behöver man digital kompetens i dagens samhälle?  

o Varför/Varför inte? 

• Vilken digital kompetens har eleverna idag? 

• Vilken digital kompetens behöver eleverna i samhället nu och i framtiden? 

 

Lärarens förutsättningar 

• Hur ser din digitala kompetens ut? 

• Vilka möjligheter tycker du att du har att ge eleverna förutsättningar att skapa en digital 

kompetens? 

o Ge exempel! 
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o Har du rätt förutsättningar? Vad hade kunnat ändrats?  

o Nyckelteman: Kompetens, digitalisering, fortbildning, MIK/IKT. 

 

Undervisningens möjligheter 

• Ger du förutsättningar för eleverna att skapa en digital kompetens under Sh-

undervisningen? 

o Hur främjar man elevernas utveckling av en digital kompetens? 

o Ge exempel! 

o Nyckelteman: Källkritik, Informationssökning, Digitalt medborgarskap, 

Nätetikett, Kommunikation via internet, lagar och regler på nätet, digitalisering, 

producera digitalt innehåll, MIK/IKT. 

 


