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Abstract 
 

This research has as its primary goal find out through the teachers’ point of view how subject and 

digital competence can be achieved in social science classes in the Swedish upper secondary school. 

This research raises thereby two separate competences. The first of these is the improved digital 

competence among students which can be achieved when the teacher with the awareness and 

practical use of applied technological pedagogical content knowledge works with the students’ 

learning objectives in mind. The second competence in focus is the subject knowledge that is in the 

center of the teaching. 

This research is a qualitative study where two separate groups of teachers from different schools in 

the Swedish western hemisphere talks about questions regarding work with digital tools in school to 

improve both digital and subject competences among students. The research includes a variety of 

subject teachers with the purpose to be able to acknowledge didactic experiences and learn from 

their experiences and thereby make it possible to apply it to the didactic work in social science and 

civics.  

To achieve both digital and subject competence among students it is essential for teachers 

themselves to achieve well established technological pedagogical content knowledge which is 

applicable in the daily didactic work. The result of the research claims to show that social science 

and civics, as well as other subjects and courses, can use digital resources to improve competence 

among students. Through these didactic strategies in teaching the students’ digital skills can be 

improved as a side effect of the subject taught by teachers with digital didactic resources. Through 

this design of teaching both digital and subjective competence can be achieved in the didactic work 

of teachers. 
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Sammanfattning 
 

 

Denna studie har haft som syfte att undersöka lärares uppfattningar om hur ämnesmässig och digital 

kompetens kan främjas hos elever i samhällskunskap på gymnasiet. Studien lyfter därmed två 

separata kompetenser. Den första av dessa är en ökad digital kompetens hos eleven som kan främjas 

då läraren medvetet med hjälp av tillämpad teknisk allmändidaktisk kompetens arbetar för att främja 

elevens lärande i ämnet. Den andra kompetensen som ligger i fokus är de ämneskunskaper som 

ligger till grund för undervisningen.  

Detta är en kvalitativ studie där två separata grupper av lärare från olika skolor i västra Sverige 

samtalar kring frågor rörande digitalt arbete i skolan för att främja lärande inom både digital 

kompetens och ämnesmässiga kunskaper. Studien inkluderar ett flertal ämneskompetenser för att 

därigenom kunna dra allmändidaktiska lärdomar ur lärarnas olika ämnesdidaktiska erfarenheter som 

kan vara möjliga att applicera i det samhällskunskapsdidaktiska arbetet.  

För att främja både ämnesmässig och digital kompetens hos eleverna är det av vikt att läraren 

tillägnar sig själv en god teknisk allmändidaktisk kompetens som är tillämpbar i det 

ämnesdidaktiska arbetet. Resultatet visar på att det är möjligt att i samhällskunskapsämnet, liksom 

inom flertalet andra ämnen, använda sig av digitala resurser för elevers lärande. Därigenom blir det 

möjligt att elevens digitala kompetens främjas som en sidoeffekt av undervisningen som med hjälp 

av digitala resurser ämnar främja ämnesmässiga kunskaper. På så vis främjas elevers digitala och 

ämnesmässiga kunskaper parallellt i det didaktiska arbetet.  
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1. Introduktion 

 

Vårt samhälle befinner sig i kontinuerlig förändring. Ur ett historiskt perspektiv skulle det kunna 

sägas att samhället utgörs av individer som lever och interagerar med varandra idag likaväl som 

under tidigare skeenden. Den förändring vi erfar i vår samtid är förmodligen tydligast i den tekniska 

utveckling som gör sig påmind. När jag själv växte upp och gick i grundskola och gymnasium 

under 1970- och 1980-talet var det inte ovanligt av vi i klassrummet kunde känna spritdoften från 

stencileringsapparaten när det var nygjorda kopior av arbetsbladen som vi skulle arbeta med. När 

jag under mitten av 1980-talet gick på högstadiet och hade kontorskunskap blev vi elever glada när 

vi fick börja skriva på de nyinköpta elektriska skrivmaskinerna. Den datakunskap vi fick arbeta med 

praktiserades, utöver teori, genom att i dator av modell ABC-80 skriva ett program i DOS som 

gjorde (om allt blev rätt) att vi kunde fylla bildskärmen automatiskt med förnamn och efternamn. 

En sådan dator hade 16 kilobyte i minnet och idag har vi mobiltelefoner med uppemot 64 Gigabyte 

i minnet. Idag är digital teknik en inkluderad del i skolans verksamhet. Titeln för detta arbete, 

Digitala resurser för elevers lärande, var inte tänkbart när jag själv studerade på gymnasiet men 

började komma i samband med min tidigare examen, Bachelor of Arts in Theology 2003. Idag är 

digitala resurser är en realitet i skolan där både lärare, elever och vårdnadshavare på olika sätt 

berörs. Skolan ska som helhet främja elevers digitala kompetens samtidigt som ämneslärare på 

gymnasiet ska fokusera på de ämneskunskaper och kunskapsmål som eleverna ska nå i respektive 

kurs. 

Detta arbete ämnar undersöka lärares uppfattningar om hur ämnesmässig och digital kompetens kan 

främjas hos elever på gymnasiet. Dels åsyftas elevers lärande inom digital kompetens, men även 

elevers lärande inom ämnet eftersom lärare använder sig av digitala verktyg som en läranderesurs. 

Genom studien kan det bli möjligt att dra lärdomar från olika gymnasielärares uppfattningar om 

digitalt användande i skolan som kan vara tillämpbara i samhällskunskapsundervisningen.  

Arbetet börjar med att ge en introducerande bakgrund (kap. 2) där läsaren även får ta del av 

problem-formulering och de frågeställningar som ligger till grund för empirin. Därefter kommer två 

kapitel (kap. 3–4) som berör tidigare forskning respektive metodbeskrivning liksom en beskrivning 

av det empiriska materialet. Sedan kommer empirin i två åtskilda kapitel (kap.5–6) där empirin 

även analyseras. Sedan (kap. 7) diskuteras empirin i förhållande till tidigare forskning och aktuell 

skoldebatt rörande digitalisering. Avslutningsvis (kap. 8) sammanfattas studiens slutsatser liksom 

tänkbara svar till den problemformulering som ligger till grund för studiens syfte, nämligen Hur kan 

ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i samhällskunskap på gymnasiet? I det 

avslutande kapitlet sammanfattas även svaren på de båda forskningsfrågorna vilka är: 

1. Enligt lärares uppfattningar; på vilka sätt främjas elevers digitala kompetens genom 

utbildningen?  

2. Hur uppfattar lärare att de arbetar ämnesdidaktiskt för att främja lärande med hjälp av digitala 

resurser?  
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel ligger fokus på att ge dels en kortare bakgrundsbeskrivning (kap. 2.1) till den 

föreliggande studien och dels visa på den problemställning med underliggande frågeställningar 

(kap. 2.2) som ligger till grund för studien. 

 

2.1. Bakgrundsbeskrivning 

Under bakgrundsbeskrivningen inkluderas tre för studien angelägna områden. Det första området 

(1) berör skolverkets skrivelser och information som rör digitaliseringen i skolan vilket sätter 

ramarna inom vilket lärare ska arbeta. Därefter (2) berörs samhällskunskapsdidaktiken i förhållande 

till digitaliseringen och avslutningsvis (3) den aktuella debatten rörande digitaliseringen i skolan. 

 

(1) Skolverkets skrivelser beträffande digitalisering och samhällskunskapsämnet 

Regeringen publicerade sitt beslut i en promemoria den 9 mars 2017 beträffande ”digital kompetens 

i skolans styrdokument”.1 Här framkommer dels att det ska genomföras förtydliganden i 

läroplanerna och nya skrivningar ska komma till i flertalet kursers centrala innehåll rörande digitala 

kompetenser. För samhällskunskap i gymnasiet skulle det införas ”Förtydliganden av hur 

digitaliseringen påverkar samhället och en förstärkning av medie- och informationskunnighet”.2 

Vidare framkom sammanfattningsvis i promemorian att ändringarna avser följande: 

• Att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt 

teknik- och matematikämnena. 

• Att stärka elevernas källkritiska förmåga. 

• Att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 

användning av digital teknik.  

• Att arbeta med digitala texter, medier och verktyg. 

• Att använda och förstå digitala system och tjänster. 

• Att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.3  

 

Dessa punkter visar på en bredd av digitala kompetenser och berör flera olika ämnesområden på 

gymnasiet. För samhällskunskapsämnet berörs i princip samtliga punkter, med undantag av den 

första. Samhällskunskapsämnet berör de övriga punkterna på olika sätt genom dess centrala 

innehåll.4  

Skolverket reviderade läroplanen under sommaren 2018 beträffande den förväntade digitala 

kompetens som eleverna ska få med sig genom sin utbildning på gymnasiet. Detta för att alla 

samhällsmedborgare ska få en grundläggande digital kompetens för att kunna fungera i vårt alltmer 

                                                 
1 Regeringskansliet. 2017. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner, s. 1. 
2 Regeringskansliet. 2017, s. 4.  
3 Regeringskansliet. 2017, s. 1.  
4 Skolverket. 2018a. GY11; Samhällskunskap, s. 3.  
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digitaliserade samhälle. Förtydligandet får effekter på lärare i de samhällsvetenskapliga ämnena. 

Syftet med ämnet samhällskunskap på gymnasiet innefattar bland annat att eleverna ska ”utveckla 

kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering” och undervisningen ska vidare skapa 

förutsättningar för att kunna vara aktivt delaktiga i samhället.5 Eleverna ska därför få möjligheter att 

arbeta med flera olika metoder i informationssökning och att kunna uttrycka sina kunskaper med 

hjälp av digitala verktyg i sitt arbete och kunskapsredovisning.6 Även när det kommer till det 

centrala innehållet betonas det, i samband med källkritiskt arbete, att eleven ska utveckla metoder 

för att kunna ”söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från olika källor i digital och 

annan form.”7  

I beskrivningen av ämnets syfte för samhällskunskap i gymnasiet står följande skrivet: 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta 

information, bland annat med hjälp av digitala verktyg. Genom undervisningen ska eleverna även ges 

möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av 

digitala verktyg.8  

För samhällskunskapsläraren innebär detta att undervisningen på olika sätt ska inkludera digitala 

verktyg. Eleverna ska kunna arbeta med digitala verktyg enligt ämnets syftesbeskrivning. Det 

innebär i sig att läraren behöver planera och lägga upp sin undervisning så att elevers lärande och 

förmåga att använda sig av digitala verktyg blir en del av det ämnesdidaktiska arbetet. 

Skolverket skriver beträffande digitaliseringen i skolan och införandet av en-till-en-datorer följande: 

Det finns forskningsresultat som visar att införande av digital teknik i undervisningen kan fungera som en 

hävstång för skolor med goda resultat, men också bidra till att förstärka problem. Professor Åke Grönlund 

har studerat införandet av 1:1 i grund- och gymnasieskolan. Forskningsresultaten visar att elevernas 

ensamarbete med datorn ökar vid införande av 1:1. Avsikten med ensamarbete är ofta att öka fokus på den 

enskilde eleven som får mer inflytande över sitt lärande. Det innebär att lärarens roll i undervisningen 

delvis har utvecklats från att vara någon som tillhandahåller information till att inta en mer handledande 

roll. Arbetssättet är i sig varken bra eller dåligt utan beror på hur situationerna utformas. Om tiden 

innefattar lärarlett enskilt arbete, där läraren finns till hands för att guida och stödja elever, är det i regel 

något bra. Om tiden istället ägnas åt ofokuserat arbete, där eleven lämnas ensam under längre tid, med 

oklara eller alltför omfattande arbetsuppgifter, är situationen ofördelaktig. Dessutom drabbas de 

lågpresterande eleverna extra hårt.9 

Skolverket framhåller här att digitala verktyg i undervisningen kan fungera väl och bringa lärande 

till eleverna, men det är inte med nödvändighet fallet i arbetet med digitala verktyg. Det som är 

avgörande är, enligt skolverket, hur läraren faktiskt arbetar med hjälp av de digitala resurser som 

denne använder. I filmen ”Aspekter av digital kompetens” av skolverket framkommer i samtalen att 

läraren själv behöver kunna avgöra vid vilka tillfällen det är lämpligt att arbeta digitalt eftersom, 

enligt resonemanget, det inte främjar lärande per automatik genom digitalt arbete.10 Det verkar 

därmed som att skolverket framhåller och betonar att digitaliseringen ska genomföras i skolan, men 

                                                 
5 Skolverket. 2018b. GY11.  
6 Skolverket. 2018b. GY11.  
7 Skolverket. 2018b. GY11.  
8 Skolverket. 2018a.  
9 Skolverket. 2018c, Digitaliseringen i skolan: möjligheter och utmaningar, s. 57–58. 
10 Skolverket. 2019. Aspekter av digital kompetens. I Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet, Speltid: 7:22-

7:57. 
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att läraren är den som själv avgör på vilka sätt denne arbetar med digitala resurser. Det finns därmed 

i likhet med Karlefjärds vokabulär ett ”friutrymme” för läraren även gällande detta.11  

 

(2) Samhällskunskapsdidaktik och digitalisering 

Det allt mer digitaliserade samhället gör sig allt mer påtagligt för gymnasieskolans utbildning och 

inte minst rörande samhällskunskapsämnet. Långström och Virta framhåller följande rörande det 

alltmer digitaliserade samhällets koppling till samhällskunskapsämnet: 

I de flesta av skolans styrdokument, till exempel skollag, läroplan och ämnesplaner, finns det bland annat 

av demokratiska skäl och därigenom också av rättviseskäl direkt eller indirekt krav på att elever och 

studenter när de fullföljt sina studier och börjat yrkesarbeta ska kunna använda internet fullt ut som ett 

självklart hjälpmedel. Allt som kan göras för att alla ska bli skickliga internetanvändare ska skolan också 

se till att göra. De mänskliga och demokratiska skälen till detta är alldeles för starka för att skolan ska 

tillåtas ”slarva bort” dem.12  

Det centrala som framhålls här, utöver styrdokumentens direktiv, är att alla elever av demokratiska 

rättviseskäl behöver få en grundläggande kunskap och förmåga att använda sig av digitala verktyg 

för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Häri ligger en naturlig koppling till 

samhällskunskapsämnet och att alla elever ska få möjligheten att få de förutsättningar som är 

nödvändiga för att kunna fungera i ett alltmer digitaliserat samhälle. Långström och Virta för ett 

vidare resonemang kring demokratikunskaper, nämligen att elever behöver kunna använda sig av 

datorer för kunskapsinhämtning och informationssökning. För detta behövs det kunskaper om både 

källkritik och om mediers roll i samhället.13 Idag är det dock inte endast datorer som underlättar 

informationssökning och kunskapsinhämtning då mobiltelefoner och läsplattor mer eller mindre är 

varje medborgares egendom.  

Då samhällskunskapsämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär berörs flera olika discipliner såsom 

statskunskap, ekonomi och sociologi. Det gemensamma är likväl att ämnet berör samhället som 

helhet och individers relation och förhållande till detsamma. Därav kan det vara givande att finna 

hur olika discipliner samspelar för att nå skolans mål med de olika gymnasieutbildningarna där 

demokratiuppdraget även är starkt kopplat till samhällskunskapsämnet. Demokratiuppdraget som 

sådant ligger centralt i läroplanen för gymnasieskolans uppdrag. Skolverket framhåller angående 

gymnasieskolans uppdrag att en huvuduppgift är att eleverna ska utveckla de kunskaper som krävs 

för att kunna leva i en ”komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och 

snabb förändringstakt”.14 Detta är i sig en del av det demokratiska uppdrag som åligger skolans 

arbete. Läroplanens direktiv innebär i praktiken att samtliga ämnen i gymnasieskolan har 

gemensamt uppdrag när det gäller den demokratiska och digitala utbildningen, även om 

samhällskunskapsämnet har en särskild ställning beträffande förståelsen för det demokratiska 

systemet och dess innebörd. Synligheten av detta visar sig bland annat genom att undervisningen i 

samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att ”söka, kritiskt granska 

                                                 
11 Karlefjärd, A. 2011. Att rymmas inom sitt friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och 

undervisning.  
12 Långström, S.; Virta, A. 2016. Samhällskunskapsdidaktik: Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 

tänkande. Lund: Studentlitteratur AB, s. 186.  
13 Långström, S.; Virta, A. 2016, s. 193.  
14 Skolverket. 2011. Läroplan för gymnasieskolan. (SKOLFS 2001:144), s. 2–3. 



 

sida 6 
 

och tolka information från olika källor” däribland digitala källor.15  

 

(3) Aktuell debatt rörande digitaliseringen i skolan 

Den digitala kompetensen behöver därmed förankras hos eleven genom skolans arbete som helhet 

och i samhällskunskapsämnet i synnerhet då det tydligt kopplar samman förmågan att kunna 

använda sig av digitala resurser i samhället på ett källkritiskt sätt. Detta är i sig en förmåga som är 

central för att kunna fungera i ett allt mer digitaliserat samhälle. Samtidigt pågår en debatt kring de 

digitala verktygens plats i skolan. I den fackliga tidningen Skolvärlden (Lärarnas Riksförbund) 

skrevs artikeln ”Vad pratar vi om när vi pratar digitalisering i skolan?”16 Diskussionen berör framför 

allt den pågående debattens olika perspektiv kring de digitala verktygens varande eller icke varande 

i skolan. Catarina Player-Koro (Docent i pedagogik) framför i artikeln följande: 

En klok lärare och ett klokt undervisningsupplägg kan förändra och förbättra undervisningen. Det innebär 

att när det passar skulle man kunna använda en digital teknik för att genomföra en lektion på ett bra sätt. 

Men då är det inte tekniken som förändrar eller förbättrar undervisningen, utan det är de pedagogiska 

tankarna kring hur man använder teknik. Teknik lanseras ofta som att det kan lösa ganska komplexa 

problem som finns i undervisning – och det är väldigt få studier som har visat att det skulle vara möjligt, 

säger Catarina Player-Koro.17  

Här framhåller Player-Koro att det egentligen inte är de olika digitala verktyg som finns tillgängliga 

som i sig självt är avgörande om ett ökat lärande ska ske hos eleven. Det ligger snarare i hur den 

enskilde läraren har förmågan till att omvandla ämneskunskaperna så att eleverna kan lära av det. 

Här finns numera digitala verktyg som kan vara användbara i detta arbete. Tekniken kan enligt 

resonemanget inte i sig lösa komplexa undervisningsproblem. Därav kan det bli givande att 

undersöka lärares erfarenheter av undervisning där användandet av digitala verktyg blir till resurser 

som främjar ett ökat lärande för att om möjligt finna en bredd av användbara verktyg och på sätt 

göra det möjligt att utöka de tillgängliga verktygen i samhällskunskapslärarens verktygslåda, för att 

använda en verktygsmetafor. Därigenom kan jag tillsammans med läsaren förhoppningsvis även få 

ett bredare utbud av verktyg för fungerande undervisning som främjar lärande hos eleven. 

 

2.2. Problem och frågeställningar 

Bakgrunden berör både den pågående digitaliseringen, dess betydelse för samhällskunskapsämnet 

liksom den pågående skoldebatten. Det gör att det kan vara fruktbart att finna olika ämneslärares 

arbete med digitala resurser för att främja elevers digitala kompetens likaväl som elevers lärande 

inom respektive ämne. Denna studie ämnar därför att undersöka hur olika lärare, inom olika ämnen 

och från olika gymnasieskolor, arbetar med digitala resurser för att främja elevers lärande. På så vis 

ämnar studien dra nytta av olika ämnes- och yrkeslärares erfarenheter kring detta. Dessa 

erfarenheter kan, tack vare samhällskunskapsämnets tvärvetenskapliga karaktär, vara berikande 

inom samhällskunskapsämnet som finns placerat i samtliga gymnasiala program och 

                                                 
15 Skolverket. 2018a, s. 1, 3. 
16 Lärarnas Riksförbund. 2019. Vad pratar vi om när vi pratar om digitalisering i skolan? I Skolvärlden, 1.19., s. 34–37. 
17 Lärarnas Riksförbund. 2019, s. 37.  
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profilinriktningar. Vid en närmare titt på lärares digitala användande i gymnasieskolan utifrån 

demokratiuppdraget, som föreligger alla lärare i allmänhet och samhällskunskapslärare i synnerhet, 

uppstår hos mig en fundering kring hur lärare idag faktiskt arbetar med detta. Med tidigare 

forskning som bakgrund och förförståelse, speglad i den alltmer digitaliserade samhällsstrukturen, 

frågar jag mig hur jag som samhällskunskapslärare kan dra nytta av andra ämneslärares 

uppfattningar om användandet av digitala resurser för att främja elevers lärande. Det lärande som 

åsyftas här är dels ämneskunskaper men även den digitala kompetensen.  

Det centrala problem som därmed ligger till grund för undersökningen blir därför att finna 

gemensamma nämnare av allmändidaktisk karaktär hos en bredd av lärare för att främja 

digitaliserad ämnesdidaktisk undervisning i samhällskunskap. Det gör jag genom att använda mig 

av frågeställningar som fokuserar på i huvudsak två områden, nämligen dels lärares uppfattningar 

rörande elevers utveckling av digital kompetens och dels lärares uppfattningar kring sitt användande 

av digitala resurser för att främja lärande inom ämnet hos eleven. Genom att ställa respondenternas 

uppfattningar i relation till tidigare forskning blir det möjligt att även denna undersökning bidrar till 

forskningsområdet rörande digitalt användande i gymnasieskolan i allmänhet men även som bidrag 

till samhällskunskapslärares ämnesdidaktiska arbete som delvis involverar digitala resurser.  

Den problemformulering som ligger till grund för studien blir således följande: 

Hur kan ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i samhällskunskap på 

gymnasiet? 

Problemformuleringen rymmer uttrycket ämnesmässig och digital kompetens och syftar i 

sammanhanget på samhällelig kompetens vilket även innefattar förmågor att kunna hantera digitala 

verktyg för olika syften som samhällsmedborgare. Uttrycket inkluderar även de ämnesmässiga 

kunskaperna inom de områden som ligger till grund för samhällskunskapsämnet på gymnasiet. 

För att kunna finna svar på problemformuleringen utgår studien ifrån två frågeställningar som 

inkluderar två fokusområden. Det första fokusområdet rör elevens allmänna digitala kompetens som 

hela skolan gemensamt ska främja hos eleverna genom användandet av digitala verktyg på olika 

sätt. Detta första fokusområde redogörs för i kapitel 5. Den andra frågeställningen rör lärares 

uppfattningar kring användandet av digitala resurser för att främja lärande inom det ämne som de 

undervisar. Däri ligger, troligen som en sidoeffekt, att elever till vissa delar kan få ökad digital 

kompetens även om det med nödvändighet inte alltid behöver vara fallet. Den andra 

frågeställningen redogörs för i kapitel 6.  

De båda frågeställningarna som ämnar besvara studiens problemformulering blir sålunda följande: 

1. Enligt lärares uppfattningar; på vilka sätt främjas elevers digitala kompetens genom 

utbildningen?  

I den första frågeställningen ligger fokus på att finna ut hur olika lärare arbetar på skolan med hjälp 

av olika digitala verktyg för elevens allmänna kunskapsutveckling rörande förmågan att kunna 

hantera digitala verktyg på olika sätt. Lärarnas undervisning ligger således inte direkt i fokus här, 

utan snarare lärarnas arbete med de olika typer av digitala verktyg som finns att tillgå på skolan där 

de arbetar. Inom frågeställningen ryms även de utmaningar och problemområden som lärare ger 
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uttryck för som har anknytning till arbete med olika typer av digitala verktyg. Det finns här även 

utrymme för lärarnas uppfattningar kring hur de önskade att det skulle kunna vara för att bättre 

främja lärande hos eleverna. Frågeställningen knyter så an till problemformuleringens centrala delar 

rörande elevens kompetensutveckling mot att bli en samhällsmedborgare som förmår att agera på 

ett välfungerande sätt i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

2. Hur uppfattar lärare att de arbetar ämnesdidaktiskt för att främja lärande med hjälp av digitala 

resurser?  

I den andra frågeställningen ligger fokus på lärarnas digitala ämnesdidaktiska arbete och hur de 

uppfattar elevers kunskapsutveckling i samband med undervisning med hjälp av digitala resurser. 

På så vis ligger fokus kring de digitala strategier som ämnar främja kunskapsutveckling inom de 

olika arbetsområden som undervisningen fokuserar på för stunden. Det gemensamma är i 

undersökningen lärarnas teoretiska undervisning inom de olika kurserna. Anledningen till att det är 

just teoretisk undervisning som betonas ligger i att undersökningen inkluderar en bredd av lärare, 

däribland yrkeslärare. Yrkeslärare har delvis praktiska undervisningsmoment som kan inkludera 

exempelvis programmering eller andra typer av handhavande av digitala verktyg. Denna 

frågeställning ämnar här att dra lärdomar av lärarnas samtal och uppfattningar för att genom dem 

främja utveckling för samhällskunskapslärares ämnesdidaktiska arbete med hjälp av digitala 

resurser. Även denna frågeställning knyter an till problemställningens centrala delar rörande 

främjad kompetens, i detta fall främjandet av ämneskunskaperna.  

De båda frågeställningarna kan även ställas i förhållande till tidigare forskning för att därigenom få 

ett bredare perspektiv och kunna bidra till svar på problemformuleringens grundläggande tematik. 

Samtidigt är jag väl medveten om att varje undervisningstillfälle är situationsbunden och därmed 

inte identisk. Likväl menar jag att det kan bli möjligt att finna, ur både respondenternas 

uppfattningar och ur tidigare forskning, gemensamma allmändidaktiska nämnare som kan främja en 

variation av strategier för ämnesdidaktisk undervisning i samhällskunskap med integrerade digitala 

resurser för elevers lärande.  
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3. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel är indelat i tre underliggande avsnitt som på olika sätt relaterar till tidigare forskning 

liksom till denna studies bidrag till forskningsfältet som helhet. Det första avsnittet (kap. 3.1) ämnar 

bringa klarhet i centrala begrepp som är återkommande genom hela arbetet liksom genom kapitlet 

som sådant. Det andra avsnittet (kap. 3.2) reder ut främst två av begreppen mer ingående i samband 

med tidigare forskning där just dessa kommer fram. Begreppen PCK, TPACK och TPACK in situ 

förtydligas här liksom tidigare forskning rörande ämnesdidaktik. Kapitlets sista avsnitt (kap. 3.3) 

lägger fokus på empirin i förhållande till tidigare forskning.  

 

3.1. Begreppsanvändning 

Det finns ett antal begrepp som är återkommande genom studien och som bör belysas då de är 

centrala för förståelsen av den diskussion som förs löpande. När läraren arbetar med lärande 

används en bred mängd av resurser som är ämnade att främja lärande hos eleven. En Whiteboard-

penna och en Whiteboard är båda olika typer av redskap eller verktyg. Det är först när dessa redskap 

används för elevers lärande som redskapen blir till en resurs. Denna distinktion mellan resurs (för 

elevers lärande) och redskap eller verktyg belyser den nyans som även finns mellan verktyg rent 

allmänt och de verktyg som faktiskt tillför lärande för eleven i situationen. De verktyg/redskap som 

används för elevens lärande blir således en pedagogisk resurs för att främja lärande. Det innebär 

inte att resursen i sig inte skulle vara ett verktyg som vilket annat verktyg som helst, utan snarare att 

verktyget är satt i sammanhanget för att främja just lärande. När jag i texten därför skriver om 

digitala verktyg eller digitala redskap (som används synonymt) innebär det digitala verktyg i 

allmänhet som inte används primärt för att främja elevers lärande i stunden. När jag istället 

använder mig av uttrycket digitala resurser syftar det på de digitala verktyg som i situationen 

används för att främja elevers lärande oavsett lärandemål.  

Två ofta förekommande akronymer är IT och IKT. Här använder jag mig av Willermarks 

förklaringar som även verkar vara allmänt vedertagna, nämligen att IT åsyftar ”informationsteknik” 

och IKT står för ”informations- och kommunikationsteknik”.18  

Akronymen PCK används med den betydelse som fick sitt ursprung i Shulmans text som 

publicerades 1986 och står för Pedagogical Content Knowledge.19 Själva kärnan i PCK och vad det 

står för förklaras mer ingående nedan (kap. 3.2) i samband med tidigare forskning. Även 

akronymen TPACK (Technological Pedagogical And Content Knowledge) som framfördes av 

Mishra och Koehler 2006 kommer att belysas och mer ingående förklaras då dess betydelse är 

central för förståelsen av den fortsatta delen av detta arbete.20 Begreppet kommer framledes 

synonymt skrivas som teknisk allmändidaktisk kompetens eftersom de didaktiska förmågorna högst 

                                                 
18 Willermark, S. 2018. Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola. 

Trollhättan: Univeristy West, s. 24. 
19 Shulman, L. 1986. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching.  
20 Mishra, P.; Koehler, M. J. 2006. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher 

Knowledge.  
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troligt går att tillämpa inom flertalet ämnesdiscipliner.  

Slutligen bör jag även nämna begreppen didaktik och ämnesdidaktik som återkommer genom 

arbetets gång. Förståelsen av ämnesdidaktik bygger på begreppet didaktik men med det tillägget att 

det åsyftar didaktik som är anpassat till det specifika ämnet. Didaktik bygger, enligt Bronäs och 

Runebou, på relationen mellan läraren, eleven och ämnet som ska läras i enlighet med en tänkt 

relationell triangel. Förståelsen av den didaktiska triangeln för med sig förståelsen av de relationer 

som finns mellan de tre parterna. Det finns således en relation mellan läraren och ämnet, en relation 

mellan läraren och eleven och slutligen även den relation som eleven har till ämnet. Användandet av 

begreppen didaktik och ämnesdidaktik utgår från Bronäs och Runebous användande och innefattar 

grundläggande lärarens förmåga att transformera ämneskunskaperna med hjälp av pedagogisk 

kunskap så att eleven kan lära sig ämnets kunskaper och förmågor.21 Begreppet ämnesdidaktik 

ligger i linje med Shulmans användande av PCK (Pedagogical Content Knowledge).22 Även Wall 

använder denna tillämpning av begreppet ämnesdidaktik som fokuserar på lärarens transformering 

av ämneskunskaperna för att i sammanhanget, som är beroende av elevgruppen, dess 

sammansättning och situation främjar lärande hos eleverna.23  

 

3.2. Tidigare forskning 

Avsnittet som här berör tidigare forskning delas upp i fyra delområden där det första (1) fokuserar 

på skolforskning. De två efterföljande delområdena lägger fokus på forskning av dels (2) teknisk 

allmändidaktisk kompetens (TPACK) varefter fokus läggs på (3) tillämpad teknisk allmändidaktisk 

kompetens (TPACK in situ). Avslutningsvis (4) ligger fokus på forskning rörande ämnesdidaktik 

och samhällskunskapsdidaktik.  

 

(1) Skolforskning 

Det finns en bredd av forskning som på olika sätt berör eller knyter an till lärares yrkesutövning. 

Johnsson Harrie beskriver forskningsfältet med anknytning till ämnet samhällskunskap och 

framhåller att den främst utgörs av tre kategorier av forskningsområden. Dessa utgörs av (1) 

forskning kring styrdokument relaterat till ämnet liksom läromedel i samhällskunskapsämnet. Det 

andra området (2) fokuserar på ”talet om undervisning och elevers lärande i samhällskunskap”.24 

Exempel på detta kan ses i Walls undersökning rörande lärares undervisning om EU.25 Karlefjärd 

beskriver i sin studie samhällskunskapslärares friutrymme där lärarens kompetenser kommer till 

utryck på olika sätt beroende på vilka elevgrupper läraren undervisar.26 Karlefjärd utgår i sin 

forskning från PCK som en viktig grund för lärarens transformering av kunskaper till elever där 

                                                 
21 Bronäs, A.; Runebou, N. 2010. Ämnesdidaktik en undervisningskonst. Stockholm: Nordstedts Förlag.   
22 Shulman, L. S. 1986, s. 9. 
23 Wall, P. 2011. EU-undervisning: En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. Karlstad: 

Karlstad University Press, s. 13.  
24 Johnsson Harrie FD, A. 2011. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rapport från en inventering. Linköping: 

Linköpings Universitet, s. 19. 
25 Wall, P. 2011.  
26 Karlefjärd, A. 2011. 
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förståelsen av vilka eleverna är och hurdan kontexten på skolan är. Det är i denna kategori av 

samhällskunskapsforskning (lärares tal om undervisning) som denna studie går in under. Den tredje 

kategorin (3) som Johnsson Harrie framhåller är studier som berör ”pågående undervisning och 

undervisningsresultat” där bland annat analyser av skriftliga prov finns representerade.27  

Att ge sig ut på nätet och söka artiklar som rör ämnet digitala resurser för elevers lärande är lite som 

att först kasta sig ”ut i en ocean” för att använda en av mina respondenters uttryck beträffande 

elevers fria sökande på internet efter information.28 Utifrån att läst avhandlingar av Willermark29, 

Karlefjärd30 och Perselli31 insåg jag snart att det främst finns två grundläggande och återkommande 

verk som används och förs fram. Det är de båda artiklarna där koncepten PCK av Shulman32 och 

TPACK av Mishra och Koehler33 förs fram. Jag ämnar därför att kort introducera dessa båda 

koncept här och hur dessa kan relatera till detta arbete. Willermarks tillämpning av TPACK kommer 

även att belysas då även detta begrepp är centralt i detta arbete.  

Lee Shulman skrev en artikel 1986 med titeln Those Who Understand: Knowledge Growth in 

Teaching där han beskriver hur synen på lärarens kompetens förändrats över tid från slutet av 1800-

talet till slutet av 1900-talet i USA.34 Han refererar även till äldre tiders syn på lärare i Europa och 

drar lärdomar ur detta. Hans resonemang utgår från det historiska perspektivet. Det perspektiv som 

visar på att skolans bild av läraren förändrats från att vara ämneskunnig till att istället bli 

pedagogiskt kunnig. Det han slutligen kommer fram till är att läraren behöver ha kombinationen av 

dessa båda typer av kompetenser, nämligen både pedagogiska kunskaper och kunskaper i det ämne 

som ska undervisas. Därutöver behöver läraren dessutom förståelsen för hur dessa kunskaper på ett 

pedagogiskt sätt kan transformeras till undervisningsbar kunskap för elevernas lärande. Det är just 

denna förmåga, kombinationen av pedagogik och ämneskunnande transformerad i undervisningen, 

som han kallar för PCK (Pedagogical Content Knowledge).35 Häri ligger förståelsen av att all 

kunskap lärare har i ämnet inte alltid är lämpat för undervisning, liksom att all pedagogisk kunskap 

läraren besitter inte alltid är tillämpbar i undervisningssituationen. På så sätt innebär det att den 

ämneskunskap som lämpar sig för undervisning och samtidigt inkluderar pedagogiskt lämpliga 

metoder för elevers lärande gemensamt utgör PCK då det transformeras i undervisningen.36  

 

(2) Teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK) 

PCK liksom TPACK är centrala och genom denna studie återkommande begrepp. Det är därför en 

fördel att ha en grundläggande förståelse för vad dessa står för. Däremot behöver inte läsaren kunna 

                                                 
27 Johnsson Harrie FD, A. 2011. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rapport från en inventering. Linköping: 

Linköpings Universitet, s. 21. 
28 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
29 Willermark, S. 2018. 
30 Karlefjärd, A. 2011.  
31 Perselli, A-K. 2014. Från datasal till en-till-en: En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i 

undervisningen. Härnösand: Mittuniversitetet. 
32 Shulman, L. S. 1986.  
33 Mishra, P.; Koehler, M. J. 2006.  
34 Shulman, L. S. 1986.  
35 Shulman, L. S. 1986, s. 9.  
36 Shulman, L. S. 1986, s. 9–10.  
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samtliga förkortningar för den fortsatta förståelsen.  

Mishra och Koehler introducerade 2006 konceptet av akronymen TPACK (Technological 

Pedagogical And Content Knowledge), då under akronymen TPCK, och utgick från Shulmans 

artikel från 1986 rörande PCK. Mishra och Koehler framhöll i sin artikel att de till likhet med flera 

andra forskare kan använda sig av PCK som en utgångspunkt för att förklara och beskriva lärarens 

komplexa arbete och kompetens i arbetet med att främja elevers lärande.37  

Med utgångspunkt i Shulmans PCK inkluderar de utöver de båda faktorerna pedagogisk kunskap 

(PK) och ämneskunskaper (CK) även tekniskt kunnande (TK). Där dessa tre faktorer av lärares 

kompetenser samverkar uppstår det som Mishra och Koehler numera benämner som TPACK. 

Förståelsen av TPACK med dess tre faktorer (TK+PK+CK) i samverkan är av vikt för läsaren att ha 

en grundläggande förståelse för då det genom detta arbete återkommande hänvisas till teknisk 

allmändidaktisk kompetens (TPACK).  

För att kunna få förståelse för konceptet TPACK (teknisk allmändidaktisk kompetens) bör något 

sägas om de olika beståndsdelar som utgör grunden för förståelsen av helheten. Först ligger fokus 

på de tre separata cirklarna i Figur 1 för att sedan övergå i dess respektive relation till varandra och 

avslutningsvis dess samverkan i TPACK. Som ett övergripande tema, behöver läsaren vara 

medveten om att dessa teoretiska delar är kontextbundna till den enskilde lärarens situation där 

lärande ska ske, vilket markeras med den streckade cirkeln i Figur 1.  

Den pedagogiska kunskapen (PK) 

innefattar lärarens kunnande om den 

didaktiska frågan Hur någonting kan 

förmedlas till elever. I den blå cirkeln som 

representerar de innehållsliga 

kunskaperna (även kallat 

ämneskunskaper) hos läraren (CK). Det är 

här samhällskunskapslärarens 

ämneskunskaper finns som berör de 

tvärvetenskapliga disciplinerna. Det är 

även här i CK som den didaktiska frågan 

Vad återfinns, dvs. vad som ska 

undervisas. Den tredje cirkeln, 

teknologisk kunskap (TK) beskriver en 

ytterligare aspekt av kunnande som är 

nödvändig i det moderna klassrummet. 

För samhällskunskapsläraren innebär det 

kunskaper och förmågor rörande teknik, 

inte minst digital teknik som får allt större 

betydelse i samhället.  

Dessa tre aspekter av kunnande, eller kompetenser, har även tre typer av parrelationer. Den första av 

                                                 
37 Mishra, P.; Koehler, M. J. 2006, s. 1021–1022.  

Figur1: TPACK, med tillstånd av www.tpack.org 

http://matt-koehler.com/tpack2/wp-content/uploads/2013/08/TPACK-new.png
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dessa återkommer genomgående i denna studie och är därigenom den mer betonade av de 

relationella kompetenserna i modellen. Denna parrelation, som Mishra och Koehler utgick ifrån, är 

relationen mellan pedagogisk och innehållslig kompetens hos läraren. Det är här som Shulmans 

koncept av PCK kommer in i bilden. När så den teknologiska kompetensen läggs till ställs den i 

förhållande till pedagogiken och till den innehållsliga ämneskompetensen. Där dessa tre 

sammanfaller uppstår teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK). En hög teknisk allmändidaktisk 

kompetens innebär att de tre komponenterna sammanfaller till stora delar i samband med 

undervisningen. En låg teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK) innebär motsatsen, nämligen 

exempelvis svagare teknologiskt kunnande som gör att just den delen inte sammanfaller så mycket 

med de två andra som utgör PCK. Det är när dessa tre grundläggande kompetenser (TK+PK+CK) 

sammanfaller som den tekniska allmändidaktiska kompetensen (TPACK) är verksam och främjar 

lärande hos eleven.  

Den förståelse av de olika beståndsdelarna och deras inbördes relationer som beskrivs i TPACK-

modellen ligger väl i paritet med skolverkets tolkning och beskrivning av TPACK. Skolverket 

hänvisar även i sin rapport Digalisering i skolan38 till Mishra och Koehlers användande liksom till 

Willermarks forskning39 som bygger vidare på TPACK-modellen och betonar dess tillämpning i 

situationen för lärarens arbete.  

 

(3) Tillämpad teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK in situ) 

Då Shulmans PCK lägger fokus på lärarens kompetens av att kunna transformera ämnes-

kunskaperna på ett för situationen och ämnet lämpligt sätt för att främja lärande blir även konceptet 

praktiskt tillämpbart för den enskilde läraren. Till skillnad från Shulmans användande av PCK 

verkar det som om TPACK mer varit ett verktyg som främst använts för att analysera lärares nivå av 

TPACK snarare än att vara en resurs för lärare att utveckla sin egen praktik. Detta är en kritik som 

Willermark för fram beträffande modellen. Även om Willermark förhåller sig delvis kritisk, och 

bejakar kritik som riktats, utgår hon likväl från dess teorier och tillämpar den för att använda den i 

enlighet med sitt koncept TPACK in situ vilket hon använder som en teoretisk ram i sin forskning.40 

Den operationalisering som i Willermarks avhandling benämns som TPACK in situ visar enligt 

henne det intresse som finns för att kunna omsätta TPACK i praktisk ”digital didaktisk design”.41 I 

Figur 2 här nedan utgår TPACK in situ från den TPACK-modell som förevisades i Figur 1 ovan. Här 

utvecklas även de frågeställningar som enligt Willermark är nödvändiga för att främja en 

tillämpning av TPACK för den enskilde läraren i samband med undervisningssituationen.  

I enlighet med Mishra och Koehlers modell av TPACK kan samspelet mellan pedagogisk (PK), 

teknisk (TK) och innehållslig kompetens (CK) ses i bakgrunden tillsammans med de samspelande 

funktioner som lyfts fram. Här med tillägget utifrån lärarens perspektiv och användbarhet. Med 

utgångspunkterna CK (innehållslig kompetens) och PK (pedagogisk kompetens) ställs 

frågorna ”Vilka kursmål adresseras?” och ”Vilka pedagogiska strategier tillämpas?”. De samspelar 

                                                 
38 Skolverket. 2018c, s. 47–53.  
39 Willermark, S. 2018. 
40 Willermark, S. 2018, s. 45–46.  
41 Willermark, S. 2018, s. 93.  
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med varandra i PCK där 

frågeställningen fokuserar på ”Hur 

(väl) stödjer de pedagogiska 

strategierna kursmålen?”. Den tekniska 

kompetensen hos läraren ställer frågan 

om ”Vilken teknikanvändning 

tillämpas?”. När tekniken samspelar 

med ämneskompetensen 

(TK+CK=TCK) ställs frågan ”Hur 

(väl) stödjer tekniktillämpningen 

kursmålen?”. När tekniken istället 

samspelar med den pedagogiska 

kompetensen (TK+PK=TPK) kommer 

frågan ”Hur (väl) stödjer 

tekniktillämpningen de pedagogiska 

strategierna?”. Slutligen; när de tre 

samverkansfaktorerna PCK, TCK och TPK 

sammanfaller genererar det, i enlighet med Mishra och Koehlers resonemang, TPACK vars 

frågeställning hos läraren är ”Hur (väl) passar alla tre komponenterna ihop?” Det är i samspelet för 

TPACK som de tre kompetensområdena med gemensamt syfte att bringa lärande till eleven kan bli 

fruktbart i lärandesituationen i enlighet med Willermarks resonemang kring detta som hon kallar 

TPACK in situ. Willermarks modell kan på så sätt fungera som ett redskap för att främja lärares 

digitala ämnesdidaktiska design för undervisningen med elevens lärande i fokus.42  

 

(4) Ämnesdidaktik och samhällskunskapsdidaktik 

När det så gäller ämnesdidaktik beskriver Bronäs och Runebou en modell som visar på en 

brokonstruktion bestående av kunskaper i ämnet på ena sidan bron och pedagogiska kunskaper på 

den andra. I modellen är det en bro mellan ämneskunskaperna och pedagogiken. De framhåller att 

bilden i sig är problematisk även om den kan ha ett illustrativt syfte eftersom ämnesdidaktik, enligt 

dem, egentligen utgörs av en helhet där lärarens ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper 

samverkar för elevens lärande i situationen.43 Detta synsätt ligger helt i linje med Shulmans 

resonemang rörande PCK vilket i sin tur ligger till grund för TPACK liksom TPACK in situ. Bronäs 

och Runebou betonar en skillnad mellan metodik och ämnesdidaktik. De menar att metodik är mer 

relaterat till lärares kunskaper om hur undervisning kan genomföras, medan ämnesdidaktik visar på 

principer där lärande står i fokus.44 Det är fullt möjligt att se en samsyn mellan Shulman, Mishra 

och Koehler, och Bronäs och Runebou beträffande lärarens didaktiska ämneskompetens. Jag menar 

därför, i enlighet med Olsson, att PCK kan uppfattas som ämnesdidaktik eftersom både PCK och 

ämnesdidaktik i undervisningen berör synergin mellan ämnet och pedagogiken.45  

                                                 
42 Willermark, S. 2018, s. 93–94.  
43 Bronäs, A.; Runebou, N. 2010, s. 16–17.  
44 Bronäs, A.; Runebou, N. 2010, s. 94–95.  
45 Olsson, R. 2016. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och 

Figur 2: TPACK in situ: Willermark, S. 2018, s. 93 
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Både TPACK-modellen och Willermarks modell för tillämpning av TPACK är till sin karaktär 

ämnesdidaktisk eftersom de båda modellerna utgår från lärarens ämneskunskaper och som koncept 

utgår från PCK som i grunden är ämnesdidaktisk. Likväl menar jag att det kan finnas gemensamma 

nämnare i ämnesdidaktiken som kopplas här till hur modellerna allmändidaktiskt kan användas. 

Genom att använda modellerna som ett mer allmändidaktiskt verktyg öppnas möjligheter för att 

kunna dra didaktiska lärdomar från flera olika ämnen. Dessa lärdomar kan användas för att främja 

ämnesdidaktisk undervisning i samhällskunskap. I detta arbete väljer jag därför att använda 

uttrycket teknisk allmändidaktisk kompetens som synonym till TPACK för att därigenom visa på den 

allmändidaktiska aspekten detta har för lärare. TPACK har tidigare haft stort fokus inom forskning 

rörande de naturvetenskapliga ämnena även om det till stora delar även skulle kunna tillämpas inom 

de samhällsvetenskapliga ämnena där viss forskning även börjat komma på senare år.46 Vidare 

väljer jag även framöver genom arbetet att använda uttrycket tillämpad teknisk allmändidaktisk 

kompetens som synonym till Willermarks TPACK in situ för att därigenom påminna läsaren om just 

den aspekt av TPACK som Willermark betonar, nämligen tillämpningen och användbarheten av 

TPACK i det ämnesdidaktiska arbetet. Att jag för både TPACK och TPACK in situ väljer att använda 

allmändidaktisk kompetens som uttryck hör samman med att lärarna i denna studie till största delen 

använde sig av just ett allmändidaktiskt perspektiv i sina resonemang kring frågeställningarna vi 

samtalade om. Det är i det didaktiska perspektivet som lärande står i centrum vilket även ligger 

centralt i studiens syfte vilket innebär att finna gemensamma nämnare av allmändidaktisk karaktär 

för att främja ämnesdidaktisk undervisning i samhällskunskapsämnet.   

Det didaktiska uttrycket samhällskunskapsdidaktik skulle kunna vara problematiskt i enlighet med 

Sandahls resonemang.47 Han konkluderar sin argumentation kring vad just samhällskunskaps-

didaktik skulle kunna vara och borde vara med tre huvudsakliga punkter. Dessa innefattar först (1) 

att samhällskunskapsdidaktik relaterar till undervisningskontexten och den roll som ämnet spelar 

just där. Den andra punkten (2) talar för att samhällskunskapsdidaktiken utgår ifrån det ämnet 

samhällskunskap som är tvärvetenskapligt till sin karaktär. Den fokuserar vidare på ”frågor som får 

särskilda uttryck i samhällskunskapsundervisningen även om de existerar i andra undervisnings-

sammanhang.”48 Den tredje punkten (3) som Sandahl lyfter fram är att samhällskunskapsdidaktiken 

har en stark koppling till ”begrepp, teorier och metoder” även om dessa befinner sin inom 

en ”särskild undervisningskontext.”49  

Det som är av överordnat intresse här är just elevers lärande med hjälp av digitala resurser. 

Långström och Virta beskriver hur digitaliseringen har gjort entré i de samhällsvetenskapliga 

ämnena och fått en större acceptans tack vare att digitaliseringen allt mer påverkar vårt samtida 

samhälle. I just detta ligger det en konstant utveckling då allt fler ämnen inkluderar digitaliseringen 

i undervisningen på olika sätt.50  

 

                                                 
nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Karlstad: Karlstad University Studies, s. 140–141.  
46 Exempel på tidigare forskning; se Kap. 3.3. 
47 Sandahl, J. 2018. Vart bör samhällskunskapsdidaktiken gå? Om ett splittrat forskningsfält och vägar framåt. 

Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education: Nordidactica 2018:3, s. 53.  
48 Sandahl, J. 2018, s. 53. 
49 Sandahl, J. 2018, s. 53. 
50 Långström, S.; Virta, A. 2018, s. 188.  
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3.3. Empirin i förhållande till tidigare forskning 

Ovan har fokus legat på att identifiera en begreppslig grund och en förståelse för dess användning i 

denna studie utifrån tidigare forskning. Till denna förförståelse bör även studiens empiri ställas i 

ljuset av tidigare forskning där TPACK använts. Det finns, vid sökningar via exempelvis databasen 

DIVA, flertalet forskningar som gjorts internationellt med TPACK som utgångspunkt. Flertalet av 

dem har fokuserat på just lärares TPACK. Hwee Ling Koh och Ching Sing Chai fokuserade på 

lärares sätt att bygga upp lektioner för IKT-lärande hos eleverna i Singapore, utifrån lärares samtal 

kring detta.51 Walker, Journell och Ayers genomförde även dem en studie med TPACK som 

utgångspunkt, men med fokus på lärare inom samhällskunskap i USA.52 De för fram att lärarna där 

använde sig av olika verktyg som exempelvis Youtube, politiska quizer eller digitala kartor när de 

undervisade inför presidentvalet.53 Deras fokus låg således på lärares TPACK och hur de tillämpade 

denna i undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av observationer. En annan forskning, 

gjord av Timotheou, Christodoulou och Angeli på Cypern, fokuserade på lärares egen utveckling av 

sin TPACK och betydelsen av att TPACK utvecklas hos lärare för deras undervisning.54 Vad jag 

därutöver funnit i samband med förundersökningen inför studien var tidigare forskning som 

fokuserar på lärares kompetenser kring PCK och TPACK55 liksom olika faktorers effekter på elevers 

lärande.56 En svensk undersökning kring lärares upplevda kunskapsnivå av TPACK genomfördes 

med hjälp av en kvantitativ studie där matematiklärare med hjälp av enkäter svarade på frågor som 

låg till underlag för sammanställning kring deras kunskapsnivå av TPACK.57 Det som bland annat 

kommer fram i den undersökningens sammanfattning är följande: 

Skillnader mellan olika studier genomförda i olika platser tyder på att det behövs en djupare förståelse om 

mekanismerna som ligger bakom avskaffning av kunskapen för effektiv integrering av digitala verktyg i 

undervisning och att det behövs ta hänsyn till bakgrundsfrågor vid undersökningar av lärares kunskap. 

Emellertid behövs det fortsätta studera och utveckla det teoretiska TPACK ramverket och de instrument 

som används för att undersöka kunskaperna inom detta ramverk.58  

Garcia Pascual visar i sin sammanfattning på att forskning behöver ta hänsyn till de bakomliggande 

frågorna ”vid undersökningar av lärares kunskaper”, liksom att det behövs fortsatt forskning för att 

utveckla det teoretiska ramverket för TPACK.59  

Sammantaget kan sägas, utan att för den skull göra anspråk på hela forskningsfältet, att mycket av 

tidigare forskning verkar haft sitt fokus kring lärares PCK, lärares TPACK, lärares utveckling av 

TPACK, lärares användande av TPACK i undervisningen, eller som i Willermarks fall med lärares 

                                                 
51 Hwee Ling Koh, J.; Ching Sing Chai. 2016. Seven design frames that teachers use when considering technological 

pedagogical content knowledge (TPACK). Elsevier. 
52 I USA används begreppet “civics” som motsvarighet. Civics betyder enligt Websters Dictionary: “a social science 

dealing with the rights and duties of citizens”: Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (10th ed.) 1996. Springfield, 

Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, s. 209. 
53 Beeson, M. W.; Journell, W.; Ayers, C. A. 2014. When using technology isn’t enough: A comparison of high school 

civics teachers’ TPCK in one-to-one laptop environments. Elsevier, s. 119. 
54 Timotheou, M. M.; Christodoulou, A.; Angeli, C. 2017. On the use of e-TPCK for situated teacher professional 

development. Cyprus: Department of Education, University of Cyprus. 
55 Exempelvis Shulman 1986, Mishra och Koehler 2006, och Willermark 2018. 
56 Exempelvis Hattie, J. 2012. Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur. 
57 Garcia Pascual, R. 2017. Integrering av digitala verktyg i undervisningen: En undersökning om matematiklärares 

upplevda kunskapsnivå av TPACK. Stockholm: Stockholms universitet.  
58 Garcia Pascual, R. 2017, s. 2.  
59 Garcia Pascual, R. 2017, s. 2.  
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tillämpning av TPACK i undervisningssituationen. Samtidigt framhålls att fortsatt utveckling av 

förståelsen av TPACK som ramverk bör komma till stånd genom forskning.  

Det jag ämnar göra utgår visserligen från förståelsen av lärares olika nivåer av teknisk allmän-

didaktisk kompetens (TPACK) och tillämpningen av denna (TPACK in situ).60 Men jag syftar till att 

bredda perspektivet genom att försöka få förståelse för lärares egen uppfattning om digitalt 

användande för elevers lärande. Lärande rörande både digitala kunskaper generellt och de 

kunskaper som undervisningen ämnar överföra till eleverna. Det är här jag menar att empirin kan 

tillföra ytterligare förståelse till tidigare forskning genom att lägga fokus på lärares uttalade 

uppfattningar av hur elevernas lärande utvecklas i en alltmer digitaliserad utbildning som ska främja 

en mer digitaliserad samhällsmedborgare. Därav är min förhoppning att denna studie ska bringa 

ökad kunskap och förståelse för hur samhällskunskapslärare kan arbeta med sina elever för att 

främja både digitala och samhälleliga kunskaper till eleverna. 

 

  

                                                 
60 Beträffande lärares nivå av TPACK och TPACK in situ; se Kap. 3.2. 
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4. Metod och material 

 

I kapitlet ligger fokus på studiens metod och tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs hur den valda 

metoden liksom orsakerna till de metodiska val och ansatser som gjorts för arbetet som helhet (kap. 

4.1). Det är även här som de analysverktyg som använts i studien förklaras. Därefter (kap. 4.2) ges 

en introducerande beskrivning av de båda grupperna av lärare som deltog i undersökningen för att 

ge läsaren en förståelse av den bredd av perspektiv som möjliggörs genom denna ansats. Sedan 

beskrivs intervjuerna (kap. 4.3) liksom avslutningsvis bearbetningen av dessa (kap. 4.4).  

 

4.1. Metod 

Det finns olika sätt att arbeta med undersökningar. Det som vid studiens inledande skede upptog 

mitt fokus var att finna svar på hur skolverkets nya formuleringar tagit sig uttryck i gymnasieskolan 

rörande digitaliseringen. Mitt intresse låg tidigt i att finna hur lärare faktiskt arbetar med digitala 

resurser och vilken effekt detta har för elevers lärande. När jag sedan påbörjade min 

förundersökning fann jag att tidigare forskning generellt antingen fokuserar på lärares 

kompetenser61 alternativt på olika faktorers effekter för elevers lärande62. På så sätt verkar det vara 

en uppdelning av forskningsfältet i antingen fokus på läraren eller fokus på eleven. Jag insåg då 

ganska snart att möjligheterna att genomföra en studie som inkluderar både lärare och elever blir 

inom tidsramen för detta arbete allt för omfattande. Därav valde jag att lägga fokus på den ena 

gruppen, nämligen lärares uppfattningar kring digitalt användande i förhållande till elevers lärande.  

Med ett sådant fokus blir studien kraftigt begränsad då endast en av grupperna undersöks. Elevernas 

upplevelser av digitalt användande blir därmed helt frånvarande och skulle för helhetens skull vara 

berikande liksom möjligheten att även kunna observera hur lärare och deras elever upplever 

situationen. En sådan studie skulle om möjligt ge en mer heltäckande bild även om det skulle bli 

problematiskt att generalisera det empiriska underlaget då mycket forskningstid kretsar kring ett 

fåtal elever med färre lärare och ännu färre skolkulturer. Med denna medvetenhet om forskningens 

ansatser blir jag nödgad att kraftigt avgränsa upplägget av studien för att kunna få en fördjupad 

kvalité i undersökningen som sådan. Eftersom intresset för lärarnas uppfattningar kom att bli i fokus 

blev det rimligt att fokusera studien metodologiskt på samtal istället för andra alternativ såsom 

deltagande observationer. Att observera lärares undervisning och användande av digitala verktyg 

skulle besvara andra typer av frågor än dem som jag fokuserat på. Mitt fokus kom istället att utgå 

från lärares samtal kring och uppfattningar om sitt eget användande och hur användandet av digitala 

verktyg påverkar elevers kunskapsutveckling. 

När det gäller lärares uppfattningar av elevers lärande liksom lärarnas erfarenheteter av digitalt 

användande blir det möjligt att genomföra studien antingen kvantitativt, kvalitativt eller en 

kombinerad studie av både kvantitativa och kvalitativa inslag. Den kvantitativa ansatsen skulle 

kunna möjliggöra ett responsunderlag från många gymnasielärare, kanske till och med från olika 

delar av landet. En sådan undersökning med hjälp av digital enkät skulle kunna bidra till 

                                                 
61 Exempelvis Shulman 1986, Mishra och Koehler 2006, och Willermark 2018.  
62 Exempelvis Hattie, J. 2012. 
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generaliseringar rörande hur lärarna uppfattar de formulerade enkätfrågorna. Bristen med detta 

statistiska underlag blir, liksom med andra enkätundersökningar, att det inte går att ställa 

uppföljande frågor för att ytterligare utröna hur respondenterna verkligen uppfattar frågan enligt 

Bryman.63 Det jag varit ute efter är att fånga lärarnas erfarenheter och uppfattningar vilket blir 

problematiskt att undersöka med hjälp av enkäter eftersom erfarenheter kan vara svåra att fånga 

både i frågeställningar och svarsalternativ via distribuerade enkäter.64  

Att istället välja en kvalitativ metod där möjligheten att kunna intervjua lärare skapar 

förutsättningar för att komma åt just lärarnas uppfattningar ter sig mer lämpligt med hänsyn till 

syftet för undersökningen.65 Även här ställs forskaren inför vägval rörande forskningsmetodiken. 

Det finns fördelar och nackdelar med att intervjua lärare enskilt samtidigt som det finns andra 

fördelar och nackdelar med att arbeta med fokusgrupper. Dessa båda alternativ blir delvis varandras 

motsatser eftersom det som till stora delar kan ses som fördelar med enskilda intervjuer är det som 

kan uppfattas som nackdelar vid samtal med olika fokusgrupper och tvärt om.  

När jag nu valde att arbeta med två fokusgrupper av lärare blev antalet respondenter totalt fem per 

grupp, där grupperna dessutom kommer från två helt olika skolmiljöer vilket gett ett bredare 

underlag med olika perspektiv. Samtidigt fann jag i samband med det första introducerande samtalet 

med den ena lärargruppen att fokusgruppens lärare under samtalet stimulerade varandras tankar och 

erfarenheter vilket gjorde att flera av dem kom att tänka på saker som annars skulle vara svåra att 

komma åt om jag hade samtalat med dem enskilt. Fokusgruppen kom därför att bidra till att 

stimulera varandras tankar och knyta an sina funderingar och uppfattningar till det som de anser 

vara av stor betydelse, i enlighet med Brymans beskrivning om hur fokusgrupper kan användas.66  

 

4.2. Undersökningsgrupper 

För att få fokusgruppens samtal att fungera, på ett för undersökningen väl fungerande sätt, behöver 

det finnas en förtrolighet i relationen mellan deltagarna och deltagarnas relation till mig som 

forskare och samtalsledare.67 Ett öppet samtalsklimat blir därför av stor betydelse. Häri ligger en av 

orsakerna till den sammansättning som gjorts av de båda grupperna. Jag strävade efter att få grupper 

där lärarna känner varandra för att på så sätt främja så naturliga samtal som möjligt kring 

frågeställningarna. Bryman lyfter fram forskning av Kitzinger som ett föredömligt exempel på just 

denna strategi, nämligen att naturliga gruppsammansättningar främjar öppna och naturliga samtal 

mellan respondenterna.68  

Den första gruppen, från den större skolan, utgjordes av lärare som gemensamt arbetar som grupp 

med egen fortbildning rörande undervisning och digitalt användande. De hade därför samarbetat 

kring flertalet frågeställningar under en längre tid innan samtalen för denna undersökning gjordes. 

                                                 
63 Bryman, A. 2011, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, s. 229. 
64 Bryman, A. 2011, s. 230.  
65 Syftet: Att undersöka hur lärare inom olika ämnen arbetar med digitala resurser för att främja lärande för att 

därigenom kunna dra nytta av dessa lärdomar i det samhällskunskapsdidaktiska arbetet. Problemformuleringen: Hur 

kan ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i samhällskunskap på gymnasiet? 
66 Bryman, A. 2011, s. 449.  
67 Kvale, S.; Brikmann, S. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Malmö: Studentlitteratur AB, s. 180.  
68 Bryman, A. 2011, s.456–457.  
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Att jag dessutom delvis samarbetat med några av dem tidigare lade grunden för en förtrogenhet 

inför samtalen. Den andra gruppen, från den mindre skolan, utgjordes av lärare som arbetar med 

samma elever och ingår i ett gemensamt arbetslag och är vana att gemensamt möta vardagliga 

utmaningar. De har samarbetat i flera år och känner varandra. Att även dessa lärare till vissa delar 

arbetat tillsammans med mig tidigare gör att de känner till mig som person och därmed finns 

förutsättningar för en förtrogenhet och naturliga relationer i samband med samtalen. Just de 

aspekterna att flertalet av respondenterna delvis känner mig som person skulle kunna ha en 

hämmande effekt, speciellt om det rörde frågeställningar som kunde upplevas som känsliga. De 

centrala frågeställningarna fokuserade på lärarnas upplevelser och erfarenheter snarare än 

exempelvis deras ageranden i förhållande till styrdokument eller lagstiftning. Eftersom 

frågeställningarna var centrerade kring erfarenheterna av hur de uppfattar att saker förhåller sig blir 

diskussionerna centrerade kring detta snarare än huruvida lärarna agerat mer eller mindre korrekt i 

förhållande till forskning eller skolverkets direktiv. Denna vetskap, som jag även framförde i 

samband med de introducerande samtalen medförde, en på för undersökningen, positiv avslappnad 

stämning med stort utrymme för att uttrycka sina tankar i ett öppet samtalsklimat.  

Att de båda gruppernas sammansättning kom till har sin bakgrund i studiens syfte som innebär att 

finna strategier för att främja digital och ämnesmässig kompetens hos eleverna med särskild hänsyn 

till samhällskunskapsämnet. För att främja flera perspektiv och olika typer av erfarenheter behövde 

fokusgrupperna utgöras av lärare med olika erfarenheter och gärna med olika typer av 

förutsättningar såsom exempelvis beträffande skolans och undervisningens ramfaktorer. Att därför 

sätta samman två olika grupper som kommer från två olika skolor främjade just denna dimension 

till undersökningen. Två grupper som kom från två helt olika skolor utgjorde fokusgrupperna. Olika 

typer av lärare såsom lärare inom de samhällsorienterande ämnena, naturkunskapslärare, 

matematiklärare och yrkeslärare finns representerade bland respondenterna. Med en sådan bredd av 

kompetenser och ämnesområden fann jag goda förutsättningar för att kunna fånga ett bredare 

perspektiv av erfarenheter som i den empiriska analysen skulle kunna bidra till en djupare förståelse 

och därmed ge bättre förutsättningar för att med hjälp av digitala resurser främja ökat lärande hos 

eleverna.  

Enligt Bryman utgörs en fokusgrupp som intervjuas i kvalitativa intervjuer av en grupp 

respondenter som samtalar kring frågeställningar som är mer av tematisk karaktär.69 Det är just 

detta som är fallet i den föreliggande undersökningen här. Den tematiska karaktären utgörs av de 

centrala frågeställningarna som är underställda undersökningens problemställning.70 I samband med 

tematiska intervjuer finns det utrymme för respondenterna att kunna utrycka även sådant som i 

förväg inte fullt ut kan vara förberett av forskaren. Samtidigt är det sådant som även kan trigga 

gruppens olika bidrag av perspektiv till frågeställningens kärna. Intervjuerna blir därmed, som 

Bryman uttrycker det, något ”ostrukturerad” men bidrar likväl till frågeställningens kärna.71 Det gör 

även att jag som samtalsledare är den som introducerar frågeställningarna och sedan låter samtalet 

få mycket utrymme i gruppen. Mitt uppdrag blir då även att återföra samtalet närmare 

frågeställningen då samtalen svävar ut och tenderar att bli för frågeställningen alltför 

                                                 
69 Bryman, A. 2011, s. 446.  
70 Se kap. 2.2.  
71 Bryman, A. 2011, s. 415.  
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ovidkommande.  

Som nämnts ovan, ämnade jag få ett någorlunda brett underlag i samband med samtalen kring 

frågeställningarnas kärnor. För att göra det möjligt inom tidsramen för arbetet har jag utgått ifrån de 

båda fokusgrupperna bestående av lärare på två olika gymnasieskolor i Västra Götaland. Skolorna 

är belägna i två olika städer. Den ena skolan är ganska stor med flera enheter. På denna skola fick 

jag kontakt med en grupp ämneslärare som arbetade med kompetensutveckling rörande digitalt 

användande i sin yrkesutövning. Denna kompetensutveckling har varit schemalagd på skolan 

varannan vecka.  

Den andra gruppen av lärare kommer från en annan stad och deras skola är betydligt mindre. Dessa 

lärare arbetar enbart med yrkeselever inom ett industritekniskt program. Gruppen består av både 

yrkeslärare och ämneslärare. Lärarna i de båda grupperna har arbetat tillsammans under en längre 

tid och har därmed förutsättningar för förtrogenhet och öppenhet inför samtalen, vilket även skulle 

visa sig i positiv och gladlynt stämning under de samtal vi hade.  

Det som är tydliga skillnader på ytan mellan gruppernas bakgrunder är dels skolornas storlek och 

styrning, men även till viss del vilka typer av elevgrupper som lärarna möter. Genom samtal med 

dessa båda lärargrupper ges därmed en förutsättning för att kunna få in olika perspektiv i min 

undersökning utifrån samtalen även om det finns liknande erfarenheter som kommer till uttryck 

genom samtalen i studiens.  

 

4.3. Beskrivning av intervjuer 

Inför samtalen, med de båda grupperna var för sig, introducerade jag dels studiens syfte och hur 

samtalen kommer att gå till rent praktiskt men även de frågeställningar som skulle samtalas kring 

enligt Kvale och Brinkmanns rekommendationer.72 Utöver det inledande och förberedande samtalet 

med de båda grupperna sände jag även över en inspelad presentation där jag gick igenom de 

frågeställningar som kom att ligga till grund för samtalen. Speciellt värdefullt var det att 

respondenterna hade tillgång till introduktionen inför det andra samtalet eftersom jag där även gick 

igenom TPACK-modellen så att de var förberedda och hade en förförståelse kring detta. Genom sin 

förförståelse kunde lärarna relatera och sätta ord på de erfarenheter och uppfattningar de hade 

rörande sitt eget ämnesdidaktiska arbete för att främja elevers kompetensutveckling. PCK och 

TPACK blev därmed användbara begrepp i samtalen kring både arbetet med digitala resurser liksom 

det ämnesdidaktiska arbetet utan digitala verktyg inblandade. Därigenom besannades min 

förhoppning om att kunna nyansera samtalen i grupperna kring lärarnas uppfattningar i de båda 

forskningsfrågorna.73  

Under det första samtalet låg den första forskningsfrågan i fokus utifrån de tre öppna fråge-

ställningarna som jag hade till grund för samtalen. I detta samtal lyfte lärarna inledningsvis 

problematik och utmaningar som lärare uppfattade i sitt arbete med digitala verktyg. Därutöver 

samtalade de även om hur de kunde se elevers digitala kompetensutveckling. Under det andra 

                                                 
72 Kvale, S.; Brinkmann, S. 2014, s. 170.  
73 Fråga 1: Enligt lärares uppfattningar; på vilka sätt främjas elevers digitala kompetens genom utbildningen? Fråga 2: 

Hur uppfattar lärare att de arbetar ämnesdidaktiskt för att främja lärande med hjälp av digitala resurser?  
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samtalet låg den andra forskningsfrågan i fokus med de två sista frågeställningarna till grund för 

samtalet.74 Det är under detta andra samtal som lärarna fick göra en uppskattning av sin egen 

tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK). De gjorde det genom att själva, var och en, 

beskriva hur deras olika kompetensområden (pedagogisk, ämnesmässig, och tekniska kompetens) 

kunde samverka i deras didaktiska arbete. Det är denna nivå av teknisk allmändidaktisk kompetens 

(TPACK) som hänvisas till i enlighet med lärarnas egna självskattning. Till skillnad från Garcia 

Pascuals undersökning av matematiklärares upplevda kunskapsnivå av TPACK fick lärarna i denna 

undersökning själva beskriva hur de uppfattade sin egen nivå av teknisk allmändidaktisk kompetens 

istället för att svara på frågor som sedan sammanställdes i statistiskt mätbara faktorer.75 Det som 

lärarna i studien därför gjorde var att utifrån sin egen förståelse i slutet av det andra samtalet själva 

beskriva sin uppfattning om hur deras tekniskt allmändidaktiska kompetens skulle kunna se ut med 

TPACK-modellen som utgångspunkt.  

De tre öppna fokusfrågorna som låg till grund för de båda samtalen gjorde det möjligt för lärarna att 

ganska fritt kunna samtala kring hur de uppfattade frågorna liksom vad de associerade med frågorna 

utan att bli alltför styrda.76 Det första samtalets fokus kretsade kring digitala verktyg i allmänhet 

som används på skolan som främjar digitalt lärande hos eleven. I samband med det första samtalet 

började lärarna att samtala om de problem och utmaningar som de upplevde i arbetet med digitala 

verktyg liksom de svårigheter som elever har med dessa. Samtalet visade även på sådant som 

lärarna upplevde fungerade bra liksom den digitala kompetensutveckling som eleverna tog till sig 

genom utbildningen. Under det andra samtalet var det två fokusfrågor som låg till grund för 

samtalet. Den första av dessa handlade om vilka typer av digitala resurser som användes liksom 

varför dessa användes inom deras ämnen. På så sätt hade fokusfrågan en mer ämnesdidaktisk 

koppling än fokusfrågan i första samtalet. Det är även kring den andra fokusfrågan som lärarnas 

uppfattningar kring vad de digitala verktygen kan tillföra när det kommer till elevens lärande. Den 

tredje och sista fokusfrågan kretsade mer kring samtalet kring arbetet med digitala verktyg och vad 

detta kan ha för fördelar eller nackdelar. I samband med denna fråga återvände lärarna till liknande 

problematik som de beskrev under det första samtalet innan de avslutningsvis beskrev hur de 

uppfattade sin egen nivå av teknisk allmändidaktisk kompetens i enlighet med TPACK-modellen.  

De båda forskningsfrågorna berördes på olika sätt genom samtalen utifrån de frågeställningar som 

jag använde mig av och hade gått igenom med lärarna.77 Frågeunderlaget harmonierar med de båda 

forskningsfrågorna. På så vis fick de en bredare utgångspunkt att samtala kring. Eftersom de tre 

fokusfrågorna var öppet formulerade gav det förutsättningar för lärarna att själva samtala om det 

som de ansåg hade med frågorna att göra. Frågorna blev därmed inte begränsande utan triggade 

snarare lärarna att tillsammans resonera kring hur de uppfattar både elevers digitala kompetens-

utveckling och ämnesmässiga kunskapsutveckling liksom sådant som lärarna uppfattar som 

utmaningar eller problem i arbetet med digitala verktyg. 

Samtalen spelades in med hjälp av en äldre typ av diktafon som sparar ljudfilen lokalt i 

komprimerat format. Spelaren har funktioner såsom att spela in ljud, katalogisera filerna lokalt i 

enheten, spela upp ljud och att radera filer som är använda. Den är av äldre modell och har inga 

                                                 
74 Se Bilaga 1: Frågeställningar till grund för samtalen; frågeställning 2–3.  
75 Garcia Pascual, R. 2017.  
76 Se Bilaga 1 – Frågeställningar till grund för samtalen. Här finner du fokusfrågorna som användes i de båda samtalen. 
77 Se Bilaga 1 – Frågeställningar till grund för samtalen. 
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funktioner som gör att digitala spår av exempelvis plats eller tidpunkt sparas i anslutning till 

ljudfilen. Ljudfilerna går heller inte att digitalt överföra till exempelvis en dator. Dessa 

ljudinspelningar fick respondenterna i förväg veta att de endast sparas på min diktafon tills arbetet 

är färdigt för att därefter raderas från enheten. Respondenterna fick även information om att 

samtalen transkriberas för att kunna fungera som ett underlag för analys i mitt arbete och att både 

skola och namn är anonymiserade i samband med transkriberingen. Samtliga respondenter i 

undersökningen valde aktivt att få vara med och bidra i detta arbete.  

Antalen samtal som genomfördes var totalt två samtal per grupp om vardera ca 45 minuter till en 

timme. Det som visar sig i samtalen, i de båda grupperna, är att efter ca 45 minuter har lärarna 

kunnat uttrycka sig kring sina tankar och återkommer igen till sådant de tidigare talat om utan att 

utveckla detta vidare. På så vis märkte jag hos de båda grupperna det som Bryman kallar 

för ”teoretisk mättnad” och det blir därför inte fruktbart för studien att fortsätta.78 Just detta blev 

tydligt framför allt under det andra samtalet då flera av lärarna återkom till de problem och 

utmaningar som de upplevde rörande arbetet med digitala verktyg som de lyfte fram tidigt under det 

första samtalstillfället. Det som lärarna tidigt talade om som problematiskt i det första samtalet 

återvände de till i slutet av det andra samtalet. På så vis är det möjligt att se lärarnas angelägenhet 

om att just problematiken skulle lyftas och komma fram i samband med samtalen som vi höll.  

 

4.4. Bearbetning av intervjuer 

Den typ av analys som genomfördes skriver in sig i traditionen av det som Bryman kallar 

för ”samtalsanalys”.79 I detta fall rör det sig om den typ av samtalsanalys som är av mer 

strukturerad karaktär men det finns samtidigt en klar medvetenhet om att samtalen äger rum inom 

en bestämd kontext som påverkar respondenternas erfarenheter vilket i sin tur ligger till grund för 

de erfarenheter de delade med sig av. Samtalsanalysen fokuserar därmed på de faktiska uttalanden 

som respondenterna gav för att därigenom ge svar på respektive frågeställning, men i förståelsen av 

den kontext inom vilken de verkar i sitt dagliga arbete.   

Transkriptionerna genomfördes genom att jag skrev av ordagrant vad alla inblandade uttalade under 

inspelningarna. Själva analysen av transkriptionerna som gjordes efter samtalen genomfördes 

konkret genom att samtliga uttalanden fick kortfattade sammanfattningar och nyckelord för att jag 

därigenom skulle kunna synliggöra återkommande tankar kring frågeställningarnas kärna hos mina 

respondenter. När jag så sammanfattat och givit nyckelord till de uttalanden som gjordes 

kategoriserade jag dessa enligt uttalanden som var av karaktären positiva (grönmarkerade) 

respektive negativa (rosamarkerade) responser i förhållande till frågeställningarna. Dessa 

kategoriseringar sammanfördes sedan i en gemensam tabell som var utformad så att respektive 

frågeställning och fokusgrupp får ett samband. Därigenom framkom möjligheten att även kunna 

jämföra de båda gruppernas erfarenheter om det visade sig fruktbart för underökningens syfte. 

Genom att i analysverktyget även lägga till en separat kolumn (”Gemensamma nämnare och 

lärdomar”) blir det möjligt att från de båda grupperna få fram gemensamma, alternativt olika, 

lärdomar likaväl som gemensamma nämnare som framkommer i samtalen. Analysverktyget 

                                                 
78 Bryman, A. 2011, 452.  
79 Bryman, A. 2011, 469.  
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konstruerades i enlighet med tabellen i Figur 3.80  

Genom att på ett strukturerat sätt analysera samtalen med utgångspunkt i de båda frågeställningarna 

framkommer respondenternas erfarenheter och svar relaterat till dem. Särhållandet av de båda 

fokusgrupperna möjliggjorde kontrasteringar om de skulle dyka upp i samtalen. Den för 

undersökningen viktigaste kolumnen relaterat till frågorna kom att bli den som fokuserar 

på ”Gemensamma nämnare och lärdomar” (Figur 3). Det är i analysverktyget som helhet som 

empirin får sin bärighet och sitt underlag för sammansatta svar till frågeställningarna.  

Ett ytterligare område som legat till grund för undersökningen är den tidigare forskning som på 

olika sätt berör det egna undersökningsområdet. Här har främst teorier som relaterar till teknisk 

allmändidaktisk kompetens (TPACK) och ämnesdidaktik (PCK) legat i fokus då det är inom 

lärarforskning och dessa områden som denna studie gör anspråk på att skriva in sig i.  

 

 

  

                                                 
80 Se Bilaga 2 – Analysverktygets sammanställningar. 

Figur 3: Analysverktyg 
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5. Lärares uppfattningar om elevers digitala kompetensutveckling 

 

De program som eleverna använder mycket under 

hela utbildningen blir de riktigt vassa i!81 

Utifrån studiens problematisering ämnar jag undersöka uppfattningar av att främja digital och 

ämnesmässig kompetens hos elever på gymnasiet.82 Genom finna gemensamma nämnare av mer 

allmändidaktisk karaktär kan det bli möjligt att även främja ämnesdidaktiskt arbete i 

samhällskunskap. Den första av studiens båda frågeställningar ligger till grund för detta kapitel. 

Citatet i kapitlets inledning kan ses som en sammanfattande kommentar från en av respondenterna i 

studien som verkligen fångade kärnan med några få ord. Frågeställningen utgår från lärares 

uppfattningar om på vilka sätt elevers digitala kompetens främjas genom utbildningen med 

formuleringen: Enligt lärares uppfattningar; på vilka sätt främjas elevers digitala kompetens genom 

utbildningen?  

De båda grupperna av lärare, från respektive skola kommer här till uttryck för att på så vis kunna 

främja just lärdomar som kan dras från deras erfarenheter. Det som visade sig hos de båda 

grupperna var att de i det första samtalet, när fokusfrågan presenterades, började berätta om 

problem och utmaningar som de upplevde i arbetet med digitala verktyg. Orsakerna till varför 

inledningen av detta första intervjutillfälle kom att fokusera på lärarnas bilder av problem relaterat 

till digitalt arbete går det säkerligen att finna orsaker till. Denna studie ämnar inte fenomenologiskt 

studera lärares reaktioner i samtalen utan lägger snarare fokus på de faktiska uppfattningar som 

lärarna framförde. Däremot är det möjligt, genom att notera att så var fallet, kunna konstatera att 

lärare ser det som angeläget att lyfta problematiken och utmaningarna som de upplever i samband 

med digitalt didaktiskt arbete. Samtalen kring problem och utmaningar som lärarna upplevde 

övergick under första samtalet till att även inkludera sådant som verkar fungera och hur de 

uppfattade att elevers digitala kompetensutveckling såg ut liksom vad det skulle kunna bero på. 

Inledningsvis behandlas i detta kapitel lärarnas uppfattningar som indirekt relaterar till 

frågeställningen, nämligen de problem och utmaningar som lärarna uppfattade med det digitala 

arbetet (kap. 5.1). Därefter redogörs de lärdomar som kommer fram ur lärarnas samtal som anknyter 

till frågeställningens kärna (kap. 5.2), nämligen hur elevers digitala kompetens främjas. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet (kap. 5:3) med potentiella lärdomar från kapitlets empiri. 

 

5.1. Lärares uppfattningar om problem med digitalt arbete 

Samtalen med lärarna visar på tre huvudsakliga faktorer som de uppfattar som problematiskt eller 

utmanande i arbetet med digitala verktyg med eleverna. Den första faktorn (1) hör samman med 

elevernas bristande digitala förkunskaper när de kommer till skolan; den andra faktorn (2) rör de 

problem som uppstår i lärares och elevers användande av digital lärplattform; och slutligen, den 

tredje faktorn (3) är kopplad till de utmaningar lärare uppfattar när de ämnar motivera elever till 

                                                 
81 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
82 Problemformulering för studien: Hur kan ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i samhällskunskap 

på gymnasiet? 
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sådant eleverna inte ser tydliga syften med.  

 

(1) Bristande digitala förkunskaper 

Den första av dessa faktorer återkom lärarna från de båda grupperna till regelbundet under de båda 

samtalen. Den grundar sig i elevernas bristande digitala förkunskaper när de kommer till gymnasiet. 

Uppfattningen som kommer fram rörande den generella datakunskapen tar sig uttryck i 

kommentarer som ”de kan inte grundläggande filhantering”83 eller ”de vet knappt hur man sparar, 

kopierar eller klistrar in vanliga dokument”84. En av yrkeslärarna i Grupp 2 uttryckte att eleverna 

idag inte har den grundläggande förståelsen för hur en dator är uppbyggd eller hur ett enkelt 

mappträd kan underlätta för dem. En av de andra lärarna i Grupp 2 gjorde parallellen mellan 

eleverna idag och användandet av appar i mobilen och framhöll att de tillhör ”App-generationen” 

där allt ska gå så fort med så många genvägar som möjligt samtidigt som de inte förstår hur datorn 

faktiskt arbetar eller hur de själva bör arbeta med sina uppgifter på ett strukturerat sätt.85 En annan 

av lärarna i Grupp 2 gav ett exempel för att tydliggöra brister i elevers förkunskaper. Läraren 

beskrev hur en elev inte kunde förstå hur denne skulle kopiera en PowerPoint till OneDrive.86 Ett 

ytterligare exempel som framkommer belyser problematiken med bristande digitala kunskaper då 

elever sparar nyskapade dokument i ”ny mapp 3 till exempel” som en av lärarna uttryckte det,87 

varefter en av kollegorna fyllde i ”he – ja, eller 4 eller va’ det blir he he”.88  

Liknande erfarenheter lyfte även lärarna i Grupp 1 fram då de samtalade kring elevernas bristande 

förkunskaper. Dessa lärare betonade dock att det även fanns elever med goda grundkunskaper 

samtidigt som fler elever idag har bristande förkunskaper när de kommer till gymnasiet.89  

Sammantaget kan sägas att lärarna i båda grupperna har liknande erfarenheter, nämligen att elever 

har bristande digitala förkunskaper när de kommer till gymnasiet. Det gör att arbetet med digitala 

verktyg och digitala resurser för elevers lärande kan upplevas problematiskt.  

 

(2) Problem med digital lärplattform 

Lärarnas erfarenheter av elevernas svaga förkunskaper ligger även till grund för det som kan sägas 

utgöra den andra faktorn som upplevs problematiskt i arbetet med digitala verktyg med eleverna. 

Lärplattformen och dess centrala syften verkar inte alltid vara klara eller tydliga för eleverna. 

Lärarna i Grupp 1 arbetar mer omfattande med sin lärplattform än lärarna i Grupp 2 som istället 

använder två typer av plattformar för liknande syften som lärarna i Grupp 1 använder sin 

lärplattform.  

                                                 
83 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
84 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
85 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
86 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
87 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
88 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
89 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
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På skolan där Grupp 1 arbetar använder lärarna lärplattformen för att interagera med elever, ge 

feedback och respons på elevarbeten, uppgifter eller prov. Lärarna uppfattar här att problemen dels 

har koppling till att eleverna inte är introducerade på ett bra sätt så att de kan navigera i 

lärplattformen. Eleverna verkar ha svag förståelse för varför de ska använda sig av lärplattformen. 

Dessutom arbetar lärare på olika sätt när de lägger upp material, återkopplar feedback och 

interagerar med eleverna. Detta, uppfattar lärarna, kan göra upplevelsen av användandet splittrat för 

eleverna eftersom det inte blir en tydlig struktur. En av lärarna uttryckte det som att lärplattformen 

blir som ett enda flöde och jämförde händelseflödet med flödet på Facebook där det ”i princip blir 

omöjligt” att hitta det som lästes tidigare i flödet.90 Häri ligger med andra ord två problematiska 

delar. Dels elevernas problem med hanteringen och dels lärarnas olika sätt att använda den vilket 

kan skapa problem för både elever och lärare i interaktionen. 

Att deras elever sällan tar till sig feedback som de skriver till eleverna via lärplattformen uppfattas 

av några lärare som att det inte riktigt är värt att lägga tiden att ge eleverna den feedbacken eftersom 

den inte verkar göra nytta. Ämneslärarens kommentar om att ”Jag kan lika gärna ge feedback på 

annat sätt” fångar in problematiken de flesta i Grupp 1 upplevde rörande interaktionen med eleverna 

beträffande feedback via lärplattformen.91 Därmed blir användandet av lärplattformen bristfällig i 

förhållande till hur skolledningen ämnade att den skulle användas.92 Flera av lärarna uppskattar sina 

egna kunskaper att använda lärplattformen som något svaga och önskar att de var mer säkra i 

hanteringen och i lärplattformens olika funktioner och möjligheter.93 Likväl framhöll lärarna att 

elevers användande av lärplattformen hade ökat över tid vilket de kunde se via lärplattformen.94  

Problematiken rörande feedback via lärplattformen kan ses på olika sätt. Det är troligen inte främst 

ett teknologiskt problem som detta handlar om utan snarare problem som relaterar till arbetet med 

formativ feedback liksom hur lärare och elever kan arbeta med den gemensamma digitala 

plattformen för att kommunicera med varandra kring olika studierelaterade områden. Enligt några 

av lärarna i Grupp 1 är det fåtalet elever som går in och läser meddelanden från lärarna i de olika 

kurserna. Detta visar i sig att det finns en allmän problematik kring elevernas bristande användning 

av lärplattformen oavsett vad orsakerna till detta skulle kunna vara eller hur det skulle kunna 

åtgärdas.  

Den andra lärargruppen, Grupp 2, använder sig i princip av lärplattformen för att sköta 

närvarohanteringen och skriva in betygen efter avslutad kurs. Eleverna använder lärplattformen för 

att se sitt schema och se matsedeln för veckan. Likväl uppfattade lärarna att lärplattformen inte är 

lämpad att arbeta med eftersom den är svårhanterad för eleverna och att det inte är helt enkelt att 

interagera med eleverna via lärplattformen.95 Eftersom eleverna haft ett svagt intresse i 

lärplattformen, framhöll lärarna, är det ingen idé att dela material med eleverna den vägen. Däremot 

använder flera av lärarna på skolan OneNote Classroom för att interagera med eleverna med 

varierade erfarenheter. Elevernas svaga grundkunskaper gör (enligt lärarna) att det är svårt att få 

                                                 
90 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
91 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
92 Vad som varit skolledningens ambitioner eller syften med lärplattformen diskuteades aldrig i Gruppen även om 

lärarna i Grupp 1 hänvisade till detta.  
93 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
94 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
95 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
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eleverna att gå in där, hämta material, lämna in uppgifter eller ta till sig feedback.96 Lärarna 

framförde att eleverna kan uppfatta OneNote som förvirrande då lärarna på skolan använder det på 

olika sätt och strukturen därför kan upplevas splittrad och därmed upplevs det svårt att finna 

information. Här finns därmed liknande erfarenheter av problematik mellan de båda lärargrupperna 

i studien.  

Flera av lärarna i Grupp 2 uppskattar att de själva har rätt god koll på hur både lärplattformen och 

OneNote fungerar, även ”om man kan bli bättre på det” som en av lärarna uttryckte det.97 Att de 

använder sig av två olika plattformar ansågs inte som optimalt utan en önskan framkom om att 

istället kunna ha en bättre fungerande lärplattform som inkluderade de befintliga funktionerna i 

OneNote med den nuvarande lärplattformens funktioner. Samtidigt lyfte gruppen fram kollegor som 

inte alls eller ytterst sällan arbetar med digitala verktyg i sin undervisning vilket inte bidrar till 

elevernas allmänna digitala kompetensutveckling. Här kan det (enligt Grupp 2) vara en 

sorts ”generationsfråga” vilket kan verka försvårande. Samtidigt har lärare med lågt digitalt 

användande många andra goda kunskaper och sätt att undervisa eleverna på enligt en av 

yrkeslärarna.98 Det är som en dubbelriktad problematik. Eleverna har svårigheter med användandet 

samt ett lågt användande av dem. Samtidigt använder lärare plattformarna på olika sätt (eller 

använder dem marginellt) vilket därigenom kan göra det mer svårhanterligt för eleverna. 

Sammantaget kan därmed sägas att lärarna från de båda skolorna har liknande uppfattningar även 

om de arbetar på något olika sätt med olika digitala förutsättningar. De uppfattar att flertalet av 

deras elever sällan använder de digitala plattformarna, eller inte förstår hur de ska använda dem 

även om användandet ökat över tid. Lärarna använder plattformarna på olika sätt vilket kan göra att 

användandet för eleverna blir mer besvärligt som möjligtvis kan förklara varför elever har ett svagt 

användande. Det uppstår därmed en dubbelriktad problematik. Samtidigt är lärarna medvetna om att 

deras kunskaper skulle kunna vara bättre rörande plattformarna och att det vore bra om 

plattformarna introducerades bättre för eleverna för att därigenom främja ett ökat elevanvändande.  

 

(3) Motivera där eleverna inte ser tydligt syfte 

Den tredje faktorn som lärarna uppfattar som problematisk hör samman med att kunna motivera 

eleverna till sådant som eleverna inte ser tydliga syften med. Detta framkommer främst i samtalen 

med lärarna i Grupp 2, men går även att se i den första gruppens (Grupp 1) resonemang rörande 

elevernas användande av lärplattformen.  

Lärarna i Grupp 1 framförde att det är flertalet elever som inte tar till sig information eller feedback 

från lärarna då de inte riktigt ser syftet med detta, ”de har ju redan fått se resultatet i uppgiften” som 

en av ämneslärarna uttryckte det.99 I gruppen kretsade samtalet vidare kring elever med svag 

motivation att ta till sig information och material från lärarna. Lärarna betonade här att eleverna 

många gånger inte tar del av materialet, eller informationen som de delar med eleverna eftersom de 

                                                 
96 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
97 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
98 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju som hänvisar till äldre kollega som inte arbetar med digitala 

verktyg. Kollegan var inte med i samtalsgruppen. 
99 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
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inte riktigt förstår syftet med den.100 Detta visar i sig, utan att lärarna i studien talar om det, att 

betydelsen av motivation och syfte för eleven har stor betydelse för att eleven ska ta till sig det som 

läraren på olika sätt ämnar förmedla. En av ämneslärarna berättade om en elev som hon stöttade 

genom att visa på hur eleven skulle göra för att finna information och material på lärplattformen. 

Läraren visade på funktionerna och hur eleven skulle göra vilket eleven responderade positivt på 

varefter läraren i sin berättelse konstaterar att ”om man lär dem [eleverna, min ant.] att använda det 

på rätt sätt så kan man ha den väldigt uppdaterad” (underförstått informationen i lärplattformen).101 

Lärdomen från denne lärares berättelse och slutsatser är att om elever kan bli introducerade på ett 

sådant sätt att de förstår hur de kan använda lärplattformen så främjar det syftet för elevens 

användande av den.  

Lärarna i Grupp 2 ser en liknande problematik även om den är kopplad till deras olika typer av 

plattformar som används, nämligen både lärplattformen och OneNote. Eftersom dessa plattformar 

har olika typer av funktioner uppkommer en del problem. En av yrkeslärarna berättade om elever 

som hade svårt att skilja mellan plattformarna och därför inte kunde hitta material som de i klassen 

skulle arbeta med. Eleven letade efter uppgiften i lärplattformen där det är möjligt att finna veckans 

matsedel och schema istället för att vara inne på OneNote där allt undervisningsmaterial finns.102 

Här framkom lärarnas önskan om en lärplattform som kunde kombinera funktionerna i den 

nuvarande lärplattformen med funktionerna i OneNote för att få allt samlat på en och samma 

plattform. På så sätt skulle det möjligtvis göra hanteringen mindre förvirrande för eleverna.103  

Sammantaget kan sägas, rörande den tredje faktorn, att lärarna i de båda grupperna med sina olika 

förutsättningar ändå gemensamt uppfattar att ett tydligt syfte med de digitala plattformarna behöver 

lyftas. När elever inte ser ett tydligt syfte med de digitala plattformarna, eller har förståelse för hur 

de kan användas, så uppfattar lärarna att elevernas användande är mindre frekvent. En lösning för 

detta framkommer genom en av ämneslärarnas berättelser där en elev fick enskild genomgång av 

hur de kan använda den så främjar det elevernas förståelse av syftet med och användandet av 

lärplattformen.  

 

5.2. Lärares uppfattningar om hur elevers digitala kompetens kan främjas 

Samtalen med lärarna visar i huvudsak på två gemensamma faktorer som de uppfattar kan ligga till 

grund för att elever ska få ökad digital kompetens genom sin utbildning. Här knyter lärarnas 

resonemang i samtalen an mer tydligt till den första frågeställningen, nämligen hur elevers digitala 

kompetens kan främjas genom utbildningen. Utmaningarna till trotts, anser lärarna att (1) digitala 

plattformar är användbara och att fler elever nu än tidigare blir vana att använda sig av dem tack 

vare regelbunden användning. Den andra faktorn (2) som kommer fram i samtalen berör motivation 

och regelbundet användande som under elevernas utbildning främjar ökad digital kompetens. Detta 

avsnitt är uppdelat i enlighet med dessa båda faktorer. 

                                                 
100 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
101 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
102 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
103 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
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(1) Digitala plattformar och regelbunden användning 

Som berördes ovan (kap. 5.1) finns det utmaningar rörande lärares användande av skolans 

lärplattform och andra digitala plattformar för kommunikation på olika sätt med eleverna. Samtidigt 

ger lärarna i Grupp 1 uttryck för att de uppfattar att elevernas användande av lärplattformen har 

ökat. Dessutom verkar det som att elever som regelbundet använder sig av lärplattformen, lärarnas 

material och feedback även lyckas bättre med sina studier.104 Nyckeln till att det ska fungera väl, 

menar dessa lärare, är dels att använda sig mycket och regelbundet av lärplattformen eftersom det 

ökar elevernas användande och därmed säkerhet i användandet. Här blir fördelen att eleven, liksom 

läraren, har allt undervisningsmaterial som ska delas med eleven på ett och samma ställe. Denne 

ämneslärare sa ”nu behöver jag inte gå runt med pärmar eller riskera att glömma material som 

måste kopieras, jag har ju allt på ett och samma ställe”.105 Om elever dessutom introduceras väl i 

lärplattformen så att de förstår hur, liksom syftet med den, främjar det elevernas användande.106 

Genom att elevernas förståelse ökar, så finns även ökade förutsättningar för ett ökat 

elevanvändande. 

I den andra lärargruppen (Grupp 2) har de inte arbetat på samma sätt med lärplattformen med sina 

elever. Däremot stämmer deras uppfattningar väl överens med det som framkommer i samtalen med 

Grupp 1. Yrkeslärarna framhåller att det som eleverna arbetar mycket med genom sin utbildning 

blir de duktiga på. En av yrkeslärarna sa att ”De program som eleverna använder mycket under hela 

utbildningen blir de riktigt vassa i!” vilket visar på betydelsen av att återkommande använda de 

program och plattformar som främjar utvecklingen av elevernas digitala kompetens.107 Även om 

yrkesläraren hänvisade till digitalt program som har med yrkeskunskaper att göra visar det likväl på 

principen om att återkommande användande med tydligt syfte främjar ökad kompetens inom detta. 

Det tydliga syftet kopplat med elevernas yrkesinriktning blir även en motivationsfaktor för elevens 

ökade användande. Därmed blir motivation parat med tydligt syfte en främjande faktor.  

Plattformar och digitala verktyg som därför används med tydliga syften på ett återkommande sätt, 

där eleverna är väl introducerade, främjar elevernas användande. Därmed ökar även elevernas 

digitala kompetens rörande dessa verktyg som återkommande används genom utbildningen.  

 

(2) Regelbundet användande och motivation 

Det är just detta återkommande användande som lärarna i Grupp 2 återvänder till då de motiverar 

den andra faktorn som påverkar elevers ökade digitala kompetens, nämligen att motivera eleverna 

                                                 
104 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
105 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
106 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju; se berättelse ovan (kap. 5.1, faktor 3) där elev introduceras 

enskilt i lärplattformens funktioner där elevens förståelse för lärplattformen syfte och funktioner främjar elevens 

användande. 
107 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  



 

sida 31 
 

till och skapa intresse för att använda de digitala verktygen. Genom att väcka intresset så möjliggörs 

elevernas nyfikenhet och användande mer än om läraren inte lyckas med det. Detta 

intresseväckande kopplat samman med återkommande användning genom utbildningen ses av 

yrkeslärare och ämneslärare i Grupp 2 som en faktor till elevers digitala kompetensutveckling 

genom utbildningen. Ett tydligt exempel som en yrkeslärare berör i anknytning till detta är de 

programvaror som används då han säger:  

Det är ju inte programvaror för, vad ska vi säga, för att lära sig egentligen utan det är ju för att utföra ett 

arbete. Det är ju ett proffsverktyg egentligen rent ut sagt. Det är ju det de kommer att använda när de 

kommer ut sedan.108  

Med denna typ av digitala verktyg ser eleverna ett klart och tydligt syfte som direkt kopplar till 

deras utbildning och det tänkta arbetslivet efter utbildningen. Därmed blir det möjligt att se 

sambandet mellan ett tydligt syfte och återkommande användning som en framgångsfaktor för att 

främja ökad digital kompetens hos eleverna. 

Det är även i denna andra faktor som lärarna i Grupp 1 återkommer till då de framhåller att de ser 

en klar digital kompetensutveckling hos sina elever, främst genom de typer av digitala verktyg som 

eleverna får arbeta med återkommande genom utbildningen.109 Det är dessa typer av verktyg som 

de genom utbildningen därför ser nytta och syfte med. Ett exempel som lyftes fram av en 

ämneslärare var följande: 

Jag tänker så här, att när de kommer i ettan och vi kör vårat ”Hållbar utveckling” […] då detta med att 

skapa ett google-dox-dokument som man bjuder in så att alla kan skriva samtidigt. Det är ju lite nytt för 

vissa i alla fall. Ja, nu utgår ju jag ifrån ekonomieleverna då. Och det går ju framåt. Och när de kör 

gymnasiearbetet så arbetar de ju ofta två och två i trean. Ja, då vet de ju redan. De har ju fått börja redan 

här borta och så går de vidare. Där kan man ju se att det går framåt.110  

Elevernas digitala kompetens främjas, enligt lärarna i de båda fokusgrupperna, av att återkommande 

använda digitala verktyg. För yrkeseleverna i det tidigare exemplet är det kunnandet av de digitala 

arbetsredskapen som är motivationen för att därigenom kunna genomföra arbeten längre fram. För 

eleverna på det högskoleförberedande programmet är användandet av delade dokument ett 

arbetssätt som återkommer genom utbildningen och i dess slutskede även används. Därigenom går 

det att se motivation i samverkan med syfte och återkommande användning som främjande faktorer 

till ökad digital kompetens hos eleverna.  

 

5.3. Potentiella lärdomar beträffande digital kompetens 

Lärarna i de båda grupperna (Grupp 1 och Grupp 2) uppfattade i huvudsak tre faktorer som de 

upplevde vara problematiska på olika sätt i sitt arbete med eleverna på deras respektive skola. Den 

första faktorn rörde elevernas generellt sätt svaga digitala förkunskaper när de kom till skolan. Den 

andra faktorn lärarna uppfattade som problematisk var relaterad till de digitala plattformar som 

användes. Detta fungerade inte optimalt till följd av att lärare hanterar och använder dem på olika 

sätt vilket kan upplevas förvirrande för eleverna samtidigt som elever kanske inte alltid är väl 

                                                 
108 Grupp 2. 2019a. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
109 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
110 Grupp 1. 2019a. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
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introducerade i dem. Däremot uppfattar lärare att elever bör introduceras på ett bättre sätt i de 

plattformar som används för att främja ett ökat användande. Den tredje och sista faktorn som 

framkom i samtalen med lärarna visar på problematiken med att motivera elever att använda 

plattformar som de inte ser tydliga syften med.  

Utifrån samtalen med lärarna verkar den gemensamma nämnaren vara att det finns två faktorer som 

främjar digital kompetensutveckling. Den första av dessa är återkommande användning av digitala 

verktyg genom utbildningen och den andra har med användningens syfte att göra. Eleverna lär sig 

att hantera digitala plattformar om de genom sin utbildning återkommande får använda dem och 

därigenom ser tydliga syften med dem. På så vis samverkar dessa båda faktorer till att främja 

elevers digitala kompetens. 
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6. Ämnesdidaktiskt arbete med digitala resurser för elever lärande 

 

Utbudet är enormt, plocka russinen ur kakan!111 

Undersökningens andra frågeställning ligger till grund för detta kapitel som till stora delar kan 

karaktäriseras genom ämneslärarens uttalande i det inledande citatet. Det finns många typer av 

digitala verktyg som lärarna känner till, men deras gemensamma råd är likväl att välja ut några av 

dem i det ämnesdidaktiska arbetet. Till skillnad från upplägget i kapitel 5 delas lärarnas responser 

upp i två avsnitt nedan, ett avsnitt per grupp, eftersom grupperna till vissa delar skiljer sig åt. Det är 

inte skillnaderna mellan grupperna som i sig ligger i fokus för empirin här. Snarare blir det genom 

uppdelningen möjligt att se samband mellan lärarnas självskattade tekniska allmändidaktiska 

kompetens (TPACK) och deras uppfattningar kring digitala problem och möjligheter som uppstår i 

samband med att de arbetar för ett ökat lärande inom deras respektive kurser. Eftersom lärarna 

allmänt under samtalen rörande denna frågeställning utgick från sina respektive ämnen, får även 

detta kapitel till stora delar ett ämnesdidaktiskt perspektiv utifrån lärarnas olika ämnen. Detta 

kapitel är indelat i tre avsnitt i enlighet med grupperna och avslutningsvis en sammanfattning. Det 

första avsnittet (kap. 6.1) utgörs av samtalen med Grupp 1, bestående av enbart ämneslärare 

(samhällsorienterande och naturorienterande ämnen). Det andra avsnittet (kap. 6.2) utgörs a 

samtalen med Grupp 2, bestående av yrkeslärare och ämneslärare (matematik). Avslutningsvis 

diskuteras potentiella lärdomar ur kapitlets empiriska underlag (kap. 6.3).   

 

6.1. Uppfattningar enligt Grupp 1 

I samhällskunskapen ska eleverna lära sig att söka och kritiskt granska bland annat digitala källor.112 

Detta upplevde ett par av samhällskunskapslärarna i Grupp 1 vara problematiskt. Att låta elever fritt 

söka information på Google är som, en av dem uttryckte det; ”Du kastar ju ut dem i en ocean 

jämfört med i boken […] slänger du en livboj till dem är du ju snäll så de kan ta sig i land igen – lite 

så.”113  

Svårigheter som lärarna här upplevde är att eleverna bland annat inte vet hur de ska hantera själva 

sökandet efter information, eller hur de kan finna trovärdiga källor. Ett exempel som lyftes i 

samtalen kretsade kring en elev som i Googles sökfält skrev ”Vem är president i USA?”114 Detta 

och liknande exempel visar på elevers oförmåga att kunna hantera Google som fungerande 

sökverktyg. Lärarens uppfattning var att en del elever skriver in uppgiftens fråga i Googles sökfält 

och förväntar sig svar på frågan vilket inte alltid fungerar till elevens frustration. Samtidigt uttryckte 

läraren sig själv vara osäker i hur det går att arbeta på ett effektivt sätt med att söka källor på nätet 

vilket blir tydligt genom exemplet eftersom det faktiskt går att skriva just den frågan i Googles 

sökfält och få ett korrekt svar. Läraren uppskattade sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens 

(TPACK) som låg samtidigt som läraren hade en önskan om att den skulle öka. Även om exemplet 

som läraren gav inte riktigt belyser problematiken läraren gav uttryck för, så framhöll läraren likväl 

de upplevda problemen med elevers sökande efter information via Googles sökmotor utan givna 

                                                 
111 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
112 Skolverket. 2018a. 
113 Grupp 1. 2019b, Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
114 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
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direktiv för hur eleverna bör gå till väga.  

Det som lärarna i gruppen förde fram rörande sökande bland digitala källor som fungerar väl, var att 

hjälpa eleverna att hellre (än via Google) söka via digitala databaser som exempelvis DIVA. På så 

sätt kan eleverna finna information som lämpar sig väl i de samhällsvetenskapliga ämnena. Framför 

allt betonade lärarna att de verktyg som de återkommande använder i sina kurser med eleverna blir 

eleverna även bekväma med och duktiga på att använda. Det ger i sin tur att eleverna kan använda 

dem för sitt eget lärande. Därigenom ökar elevernas digitala kompetens och deras ämneskunskaper 

parallellt.  

Att det digitala arbetet tar mycket tid i anspråk var de flesta i Grupp 1 eniga kring, speciellt tydligt 

blev det hos de lärare i gruppen som själva uttryckte osäkerhet kring digitalt användande. En av de 

samhällskunskapslärare som skattade sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK) till att 

vara god ansåg i samtalen att process-skrivande, där läraren kan ge feedback direkt i elevens text 

samtidigt som eleven arbetar i den, blir en betungande arbetsbörda för läraren. Det gör att denne 

lärare väljer att undvika det sättet att arbeta med elevernas skrivande och skrivprocesser. Samme 

lärare uttryckte sig bestämt rörande digitala läromedel med uttalandet att ”Digitala läromedel, det 

går fetbort för mig alltså!”115 Ställnings-tagandet byggde på erfarenheterna av att eleverna ofta blev 

förvirrade och inte visste vart de skulle ta vägen eller vart de kunde hitta informationen i det digitala 

läromedlet. Fördelen med digitala läromedel var istället att läraren inte är bunden mer än ett läsår åt 

gången till samma lärobok utan kunde byta nästa år. Ytterligare fördelar som läraren såg var alla de 

möjligheter till vidare kunskaper och fördjupningar som fanns länkade i det digitala läromedlet. 

Däremot upplevde läraren att detta digitala läromedel blev ”too much av allt” och att eleverna lätt 

svävar bort från det de faktiskt skulle ta reda på med hjälp av läromedlet.116 

Digitala verktyg som användes av lärarna i gruppen var bland annat Office-programmen, Pages, 

Keynote, Youtube, Filmer, simuleringsverktyg och lärplattformen. Ett verktyg som naturskunskaps-

läraren poängterade var olika simuleringsprogram som bidrog till ökat lärande för eleverna så länge 

ramfaktorer, som exempelvis elevernas datorer, inte begränsade användningen av simulatorerna. Att 

eleverna med hjälp av simuleringar kunde ändra massan i olika himlakroppar gav resultat som 

visade hur planeterna relaterar till varandra i solsystemet genom dragningskraften. Dessa 

förhållanden och principer blev, enligt naturkunskapsläraren, mycket tydliga för eleverna då de med 

hjälp av simulatorn kunde förändra förhållandena. På så vis blev det digitala verktyget en resurs för 

lärande i det ämnesdidaktiska arbetet i enlighet med tillämpad teknisk allmändidaktisk kompetens 

(TPACK in situ).  

Det som framkommer i samtalen kring frågeställningen kan sammanfattas i en av lärarnas uttryck, 

som även inledde detta kapitel: ”Utbudet är enormt, plocka russinen ur kakan!”117 Innebörden, 

utifrån sitt sammanhang, är att använda de verktyg som är bra och lämpliga för stunden. De verktyg 

som för stunden främjar lärande är de verktyg som är ”russin” och de övriga verktygen kan man 

som lärare låta vara till andra tillfällen om man så önskar.118 På så sätt blir de digitala verktyg som 

används som resurser ämnesdidaktiska val som läraren gör i samband med undervisnings-

                                                 
115 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
116 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
117 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
118 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
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situationen. Det är just i denna medvetenhet som den tillämpade tekniska allmändidaktiska 

kompetensen (TPACK in situ) kommer till sin rätt.  

Lärarna i Grupp 1 uppskattade sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK) lite olika. 

Två uppskattade sig ha en god PCK och önskade utveckla sin självskattade låga tekniska 

allmändidaktiska kompetens. De andra tre uppskattade sig ha en rätt god teknisk allmändidaktisk 

kompetens. Deras egen självskattning speglade även deras resonemang i samtalen. Där det var 

självuppskattad lägre teknisk allmändidaktisk kompetens, där uttryckte lärarna även en större 

osäkerhet och problematik i samband med arbete för elevers lärande med hjälp av digitala resurser. 

Exempelvis rådde osäkerhet rörande arbete med digitala källor på nätet och interaktivt arbete via 

lärplattformen.119 De lärare som däremot ansåg sig ha självuppskattad godare nivå av teknisk 

allmändidaktisk kompetens uttryckte sig mer i linje med att se möjligheter i arbetet med hjälp av 

digitala resurser för elevers lärande. Exempelvis uttryckte en av lärarna att det fungerar bra att 

arbeta med simulatorer, men att det behöver förberedas.120 Att se möjligheter och utmaningar, men 

samtidigt se möjliga lösningar på problemen rörande det digitala arbetet var synonymt med de 

lärare som självuppskattade en högre teknisk allmändidaktisk kompetens än de som hade en lägre 

självuppskattning kring detta.  

 

6.2. Uppfattningar enligt Grupp 2 

Till skillnad från Grupp 1 uppfattade inte lärarna i Grupp 2 de digitala verktygen eller resurserna 

som problematiska i undervisningen. Yrkeslärarna använder i flera kurser olika typer av digitala 

verktyg som eleverna ska lära sig hantera. Dessa digitala verktyg är ”proffsverktyg som används i 

industrin” och är därför en naturlig del av undervisningen för dem.121  

En av yrkeslärarna och matematikläraren hade båda två goda erfarenheter av att arbeta med digitala 

läromedel, även om matematikläraren upplevde en del problem kopplat till den digitala matematik-

boken. Problemet där var att eleverna snabbt ville bli klara med uppgifterna för att komma vidare 

till nästa nivå i boken snarare än att träna på att bli mer utförliga i sina beräkningar. Därmed verkar 

det som om eleverna var mer uppgiftsorienterade än lärandeorienterade vilket i sig är en utmaning 

för läraren att arbeta med. Det kan därmed ses mer som ett didaktiskt problem än ett digitalt 

problem i sig. Fördelarna med digitalt läromedel övervägde däremot enligt de båda lärarna. De 

upplevde att de tack vare det digitala läromedlet kunde individanpassa lektionerna och uppgifterna 

mer. De digitala läromedlen innehåller även inspelade genomgångar som eleverna själva kan gå 

tillbaka till för att repetera exempelvis matematiska principer. På så vis fick de ”som en extra lärare 

i klassrummet” genom det digitala läromedlet.122  

Även ett par av lärarna i Grupp 2 använde sig av simuleringsverktyg och upplevde att dessa 

fungerade med goda resultat för elevers lärande. Simuleringsverktygen ”har öppnat nya möjligheter 

för mig som lärare” och ”eleverna lär sig vad som händer vid felkopplingar [elektricitet, min ant.] 

utan att utsätta sig för risker” uttryckte sig en av yrkeslärarna som arbetar med simuleringar i olika 

                                                 
119 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
120 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju. 
121 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
122 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare och Mattelärare i fokusgruppsintervju. 
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kurser.123 Simuleringarna gör, enligt lärarna, att eleverna kan se vad som skulle hända om de 

genomför tänkta maskinoperationer eller kopplingar utan att utsätta sig själva eller utrustning för 

risker samtidigt som de lär sig principer för hur olika faktorer samverkar.  

De typer av digitala verktyg som lärarna använder utöver Office365 och simuleringsverktyg är 

bland annat mobila appar, OneNote, Digitala läromedel, Youtube, Kahoot och inspelade 

föreläsningar. Just inspelade föreläsningar, uppfattar den läraren som gör detta, är en god tillgång 

för eleverna. Det ger ökade möjligheter att individanpassa lektionerna. På så sätt, som läraren 

uttryckte det, kan vissa ”elever repetera och andra gå vidare mot nästa moment eller fördjupa sina 

kunskaper utan att jag behöver förklara grunderna gång efter gång.”124  

Då lärarna i gruppen gjorde sin självskattning av den tekniska allmändidaktiska kompetensen 

(TPACK) placerade de sig alla inom ramen för TPACK i modellen av Mishra och Koehler, men 

betonade samtidigt att olika typer av digitala verktyg bör användas vid olika tillfällen. En av lärarna 

uttryckte det som att ”PowerPoint kan ses som en modern variant av Overhead-apparaten men med 

fler funktioner” och att de digitala verktygen inte alltid egentligen tillför så mycket mer än tidigare 

pedagogiska verktyg gjorde.125  

I samband med den diskussionen framförde lärarna i gruppen att valet av verktyg i undervisnings-

situationen behöver göras utifrån syftet med undervisningen. De framförde även betydelsen av de 

enkla verktygen ”papper och penna” som ovärderliga redskap ibland, speciellt då både elever och 

lärare skissar på eventuella lösningar till problem som eleverna ska lösa. Det är i de situationerna 

som eleverna behöver arbeta med problemlösningar och diskussioner för att finna goda lösningar, 

vilket lärarna uppfattar att ”papper och penna” är bättre fungerande verktyg.126 Det som visar sig 

vara återkommande i resonemanget är att lärarna ofta, utan att veta om det, visar på att de resonerar 

och säger sig agera i enlighet med Willermarks koncept av tillämpad teknisk allmändidaktisk 

kompetens (TPACK in situ).127  

 

6.3. Potentiella lärdomar från de båda grupperna 

Den gemensamma nämnaren blir här i kapitlet att finna verktyg som är lämpliga för 

undervisningens syften så att eleven genom det kan öka sitt lärande. Även om lärarna från de båda 

grupperna har olika erfarenheter kring digitala läromedel kan det finnas en god potential då det 

används på sådant sätt att eleverna är väl insatta i vart de ska vara och hur de ska använda sig av det 

digitala läromedlet. På så sätt främjas även ett individanpassat förhållningssätt i undervisningen. 

Digitala läromedel kan därmed främja lärande i olika typer av kurser.  

Simuleringsverktyg är någonting som de båda grupperna lyfte fram som positiva erfarenheter i sin 

undervisning förutsatt att de digitala ramfaktorerna inte hämmade dem. Simuleringsverktygen 

tillförde lärande till eleverna genom att de kunde genomföra olika typer av experiment som inte 

                                                 
123 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
124 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
125 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
126 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
127 Att lärarna inte kände till Willermarks koncept av TPACK in situ beror på att de inte kände till TPACK-modellen 

innan jag presenterade den för dem. Därmed var även tillämpningen av modellen okänd för lärarna.  
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annars varit möjligt. Likaså gav simuleringarna möjligheter att pröva olika typer av kopplingar och 

maskinprogrammeringar utan att utsätta vare sig själva eller utrustning för risker samtidigt som det 

tillförde lärande hos eleverna. Att använda principerna för tillämpad allmändidaktisk kompetens 

(TPACK in situ) verkar vara det som lärare oavsett karaktärsämnen förespråkar. Samtidigt visar det 

sig att lärare som skattar sin egen nivå av TPACK lågt även ser mer svårigheter och problem med 

digitalt användande i undervisningen även om de uppfattar sig ha en god nivå av PCK relaterat till 

sina ämnen.  

Skillnaden mellan de båda grupperna framkommer främst i samband med analysen av de båda 

gruppernas samtal kring fokusfrågorna i samtalen. Det var fler lärare i Grupp 2 som uppskattade sin 

egen tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK) som högre än lärare Grupp 1 gjorde. Samtalen 

visade i analysen på att lärare i Grupp 1 hade, generellt sett, mer negativa uppfattningar som kom 

till utryck än i samtalen med lärarna i Grupp 2.128 Det kan vara ett uttryck för samband mellan nivån 

av den självskattade tekniska allmändidaktiska kompetensen och lärarnas uppfattningar om problem 

eller möjligheter i arbetet med digitala verktyg generellt liksom i det ämnesdidaktiska arbetet med 

digitala resurser.  

När de båda grupperna av lärare samtalat kring frågeställningen rörande deras uppfattningar kring 

undervisning med hjälp av digitala resurser för elevers lärande sammanställs framträder några 

gemensamma nämnare som lärdomar. Dels kan digitaliseringen och digitalt användande i 

undervisningen upplevas svårt för lärare som skattar sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens 

(TPACK) lägre än andras. Samtidigt går det att konstatera att det finns en mängd olika typer av 

verktyg som kan fungera som resurser för lärande beroende på situation. Lärarna i de båda 

grupperna använder olika typer av digitala verktyg som resurser för att främja ett ökat lärande. 

Deras direkta svar på frågeställningen är egentligen kortfattade, men samtidigt verkar det bero på 

vad, när och hur något undervisas och dessutom för vilka. Det är när dessa grundläggande 

ämnesdidaktiska frågor börjar ställas som uttalandet från samhällskunskapsläraren i Grupp 1 

kommer till sin rätt rörande digitala resurser för elevers lärande, nämligen att ”Utbudet är enormt, 

plocka russinen ur kakan!”129 Liknande tankar står att finna hos Grupp 2 där en av yrkeslärarna 

uttryckte ”Finn det som verkar intressant och bli bra på det!” underförstått i situationen för 

undervisningens effekt på lärande för eleverna.130   

 

  

                                                 
128 Se Bilaga 2 – Analysverktygets sammanställningar; Grupp 2 har fler grönmarkerade områden jämfört med Grupp 1. 

De grönmarkerade områdena belyser sådant som lärarna uppfattar som positiva aspekter i samtalen. De rosamarkerade 

områdena belyser sådant som lärarna uppfattar som problematiskt eller utmanande. 
129 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
130 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju. 
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7. Empiri och tidigare forskning 

 

I detta kapitel som inrymmer fyra avsnitt diskuteras empirin i förhållande till tidigare forskning, den 

aktuella skoldebatten liksom studiens begränsningar och förslag till vidare forskning. Det första 

avsnittet (kap. 7.1) belyser tidigare forskning i förhållande till empirin som framgår av kapitel 5 och 

6. Det andra avsnittet i kapitlet (kap. 7.2) belyser kortfattat det bidrag som empirin kan sägas tillföra 

det aktuella forskningsläget. Därefter kopplas empirin till den pågående debatten kring 

digitaliseringen i skolan (kap. 7.3). Avslutningsvis diskuteras kort, utifrån studiens tillskott till 

tidigare forskning, studiens begränsningar och förslag till vidare forskning (kap. 7.4).  

 

7.1. Tidigare forskning i förhållande till empirin 

När det kommer till elevernas kunskapsutveckling så visar lärarens tekniskt allmändidaktiska 

kompetens (TPACK) i sig inte på elevernas digitala kompetensutveckling. Fokus ligger istället på 

lärares kompetenser i undervisningssituationens kontext. Däremot är det fullt möjligt att lärarnas 

tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK) bidrar till att främja eller hämma elevers 

ämnesmässiga och digitala kompetensutveckling.  

Det är i samspelet mellan de tre kompetensområdena inom TPACK (TK+PK+CK), med gemensamt 

syfte att bringa lärande till eleven, som lärarens tekniska allmändidaktiska kompetens blir 

fruktbar.131 TPACK som modell har ett fokus på lärarens kompetenser, att med hjälp av digitala 

resurser transformera ämnets kunskaper på ett pedagogiskt sätt till eleverna. Willermarks modell av 

tillämpad teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK in situ)132 kan vara fruktbart som redskap för 

lärare för att främja just lärares digitala och ämnesdidaktiska upplägg för undervisningen.133 Även 

här står ämneskunskaperna i förgrunden för elevens lärande till skillnad från den första 

frågeställningen som i detta fall fokuserar på elevens digitala kompetensutveckling. Däremot är den 

mer tillämpbar beträffande det ämnesdidaktiska arbetet för att främja elevens lärande inom det 

aktuella ämnet.  

Mishra och Koehler framhåller med TPACK-modellen att lärare som använder sig av digitala 

verktyg, som de har god kunskap om och anpassar dessa, för ett ämnesdidaktiskt innehåll fungerar 

inom TPACK och främjar därmed lärande med hjälp av dessa digitala resurser. Det är just lärarens 

avvägningar och anpassningar som ligger i linje med Willermarks koncept av TPACK in situ som 

den utveckling av TPACK-modellen hon framhåller att den är. Precis som när det gäller teknisk 

allmändidaktisk kompetens (TPACK), är det möjligt att den ämnesdidaktiska tillämpningen av 

densamma bidrar till elevernas digitala kompetensutveckling som en sidoeffekt även om modellerna 

i sig inte fokuserar på detta.  

När det gäller ämnesdidaktik ligger även här fokus på elevens lärande genom lärarens pedagogiska 

arbete med ämnet i centrum. Det ämnesdidaktiska arbetet, som har ämnet i fokus, bidrar inte i sig 

till ökad digital kompetens. Däremot kan det bli en följd av de didaktiska val av digitala resurser 

                                                 
131 Se Figur 1, s. 12. 
132 Se Figur 2, s. 14.  
133 Willermark, S. 2018, s. 93–94.  
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som läraren gör i samband med undervisningen.  

Genom Persellis forskning rörande digitaliseringen och en-till-en-datorer i skolan kom hon fram till 

att lärare genom relationsarbetet med eleverna väljer ut vilka digitala resurser som används i 

undervisningen. Hon framhöll även att lärares erfarenheter av hur digitala resurser bidrar till lärande 

ligger till grund för deras val av dessa resurser.134 Persellis iakttagelser ligger därmed i linje med 

Willermark liksom med Mishra och Koehler. Att lärare väljer ut de resurser som de anser är 

lämpliga för undervisningen är en naturlig del i arbetet vilket även framkommer ur denna studie 

som gjorts med de båda grupperna av lärare. De väljer ut resurser som de anser tillför sådant som 

bringar lärande hos eleverna. Den så väl träffande kommentaren, från en av ämneslärarna i Grupp 1, 

att ”plocka russinen ur kakan” pekar just på vikten av urvalet bland alla tillgängliga verktyg som 

finns idag.135  

Ur den tidigare forskningen är det möjligt att se samband med denna undersökning som visar att 

gymnasielärare från olika skolor (med olika förutsättningar) har liknande erfarenheter knutna till 

teknisk allmändidaktisk kompetens liksom av tillämpningen av densamma. De lärare som anser sig 

ha låg teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK) har även svårt att få tillämpad teknisk 

allmändidaktisk kompetens (PACK in situ) att fungera och därmed upplevs undervisningen med 

hjälp av digitala resurser inte lika positivt som för lärare som anser sig ha god teknisk 

allmändidaktisk kompetens. De lärare som anser sig ha god teknisk allmändidaktisk kompetens 

uppfattar även att de har förmågan att kunna avväga när det är lämpligt med digitala resurser och 

när ”papper och penna” kan vara bättre lämpade resurser i undervisningen.136  

I samtalen med de båda lärargrupperna (Grupp 1 och Grupp 2) framkommer att eleverna utvecklar 

sin digitala kompetens genom utbildningen även om det i sig inte alltid ligger i fokus för 

undervisningen. Det verkar därför som att den digitala kompetensutvecklingen är en sidoeffekt som 

följder på undervisningens upplägg i de enskilda ämnena. De digitala verktyg som används 

återkommande genom elevernas utbildning gör att eleverna blir säkrare och därmed får en ökad 

digital kompetens i användandet av dessa. Elevernas vana att använda olika typer av verktyg eller 

plattformar främjas enligt lärarna genom att eleverna återkommande behöver använda dem för sitt 

arbete i olika kurser. Därmed blir det möjligt att se en ökad digital kompetens hos eleverna som 

sidoeffekter av lärarnas digitala arbetssätt både ämnesdidaktiskt och vid interaktionen med eleverna 

via exempelvis olika typer av digitala plattformar.137  

 

7.2. Empirins tillskott till tidigare forskning 

Tidigare forskning har som visats i tidigare kapitel, liksom under föregående avsnitt, fokuserat på 

lärares tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK) liksom vad det i sin tillämpning kan tillföra 

beträffande lärande för eleven inom respektive ämnen. Det som denna studie ämnat undersöka 

ligger i linje med att utifrån två frågeställningar finna gemensamma nämnare av allmändidaktisk 

karaktär för att främja elevers digitala och ämnesmässiga kunskaper genom undervisningen i 

                                                 
134 Perselli, A-K. 2014, s. 182. 
135 Grupp 1. 2019b. Ämneslärare i fokusgruppsintervju.  
136 Grupp 2. 2019b. Yrkeslärare i fokusgruppsintervju.  
137 Se Bilaga 2 – Analysverktygets sammanställningar.  



 

sida 40 
 

samhällskunskap med hjälp av digitala resurser.  

Det som framkommer i empirin är att det verkar som att digital kompetens hos eleverna främjas 

som en sidoeffekt av ämneslärarens didaktiska arbete med hjälp av digitala verktyg och resurser. 

Genom att återkommande med tydligt syfte använda dessa genom utbildningen främjas elevernas 

digitala kompetensutveckling samtidigt som de ämnesmässiga kunskaperna ligger i fokus. 

Begreppet Constructive alignment (sv. konstruktiv länkning) som myntades av Biggs och Tang 

1996 lägger visserligen fokus på studenters lärande på högskole- och universitetsnivå, men kan 

delvis belysa slutsatsen här.138 Konceptet innebär, förenklat, att aktiviteter för elevernas 

lärande ”ska utformas så att de tränar de aktuella kunskaper och färdigheter” som är satta som 

lärandemål med undervisningen.139 Eftersom denna studies empiri visar på lärares uppfattningar om 

att digitala verktyg som används för att främja lärande används med lärandemålen i fokus. Därmed 

blir det möjligt att denna studie även knyter an till konceptet för constructive alignment även om det 

inte varit studiens huvudsakliga fokus. 

Utöver detta framkommer genom studien som tillskott till tidigare forskning att lärares tekniska 

allmändidaktiska kompetens återspeglar hur lärare uppfattar användandet av digitala verktyg 

generellt liksom hur dessa kan appliceras till ämnesdidaktiska resurser för elevers lärande. Det 

innebär att lärare som uppfattar sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens som hög ger uttryck 

för att ha lättare att tillämpa denna kompetens i det ämnesdidaktiska arbetet med sina elever.  

Genom att denna studie söker efter svar av både allmändidaktisk karaktär och ämnesdidaktisk 

karaktär blir den möjligen något unik i förhållande till tidigare liknande forskning som istället har 

ett mer ämnesdidaktiskt perspektiv.140 Lärdomarna kring detta kommer vidare att diskuteras i det 

avslutande kapitlet som bland annat berör lärdomar som kan vara användbara i det samhälls-

kunskapsdidaktiska arbetet.  

 

7.3. Empirin i ljuset av aktuell debatt 

Inledningsvis refererade jag till den tekniska utveckling som skett sedan jag själv växte upp i 

kontrast till hur det ser ut idag då mina barn går igenom gymnasiet. I det sammanhanget hänvisades 

även till debatten i tidningen Skolvärlden av Lärarnas Riksförbund. I samma artikel framkommer 

följande: 

Om man ställer kritiska frågor kring teknik får man ofta höra att man skulle vara emot digitaliseringen. 

Om vi ska ha digital teknik i skolan eller inte är en icke-fråga idag. Vi har ett samhälle som består av 

digital teknik och det måste skolan också göra. Det jag vänder mig emot är att man experimenterar med 

utbildningssystemet. Att man till exempel för in saker i skolan utan att det är vetenskapligt beprövat, som 

programmering. Däremot ser jag inga som helst problem med att man har skrivit in ökat fokus på 

källkritik eller att man har digital teknik i skolan och att man lär sig att använda det på ett bra sätt.  

Så hur ska man förhålla sig till digitala verktyg? 

Catarina Player-Koro menar att en del i problematiken är att man försöker få in digitala verktyg även när 

                                                 
138 Biggs, J.; Tang, C. 2011. Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). Open University Press.  
139 Wickström, J. 2015. Dekonstruerad länkning: En kritisk läsning av Constructive Alignment inom svensk 

högskolepedagogik och pedagogisk utveckling. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 4. 
140 Johnsson Harrie FD, A. 2011, s. 19.  
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det inte passar.141  

Citatet från artikeln med bland annat Player-Koro, docent i pedagogiskt arbete vid Göteborgs 

universitet, belyser hur den pågående debatten ser ut. Det Player-Koro konstaterar är att vissa delar 

av digitaliseringen i skolan är bra, andra finns det inte forskning som stöder. För samhällskunskaps-

läraren blir detta intressant eftersom de delar som även Player-Koro i artikeln talar om berör 

samhällskunskapsämnets centrala delar, att kunna söka och kritiskt granska även digitala källor. 

Samtidigt berör hon betydelsen av att elever får lära sig hantera digitala verktyg. Detta är 

betydelsefullt eftersom vi lever i ett digitaliserat samhälle.  

På så sätt kopplar även detta arbete med sitt fokus på främjandet av både elevers digitala kompetens 

såväl som ökningen av elevens ämneskunskaper i samband med arbetet med digitala resurser. Att 

denna studie kom till har delvis sin grund i de förändringarna i styrdokumenten som kom till under 

sommaren 2018 och delvis i den föregående debatten som efter införandet fortsatt och 

karaktäriseras av Player-Koros kommentar i Lärarnas riksförbunds tidning. Även om denna 

undersökning inte har haft några som helst ambitioner att skriva in sig i den pågående debatten kan 

likväl sägas att studien visar på att lärare med goda digitala kunskaper tillsammans med goda 

ämnesdidaktiska kunskaper kan använda sig av digitala resurser på sådant sätt att det främjar 

lärande för eleverna både vad gäller ökad digital kompetens såväl som ämnesrelaterad kompetens.  

 

7.4. Empirins brister och möjligheter till fortsatt forskning 

Studiens begränsning ligger i att fokus legat på lärares egna uppfattningar om hur det förhåller sig 

med de aspekter som efterfrågas i frågeställningarna. Resultatet kopplar däremot starkt till tidigare 

forskning vilket stärker dess validitet och därmed tillämpbarhet. Att lärarnas uppfattningar om hur 

digitala resurser kan användas för att främja digital och ämnesmässig kompetens stämmer väl 

överens med koncepten TPACK och TPACK in situ. Att lärarna i samband med frågeställningarna 

fick en kortare information om konceptet teknisk allmändidaktisk kompetens (TPACK) gjorde att de 

kunde se en referensram och därigenom göra en självskattning av området för sin egen tekniskt 

allmändidaktiska kompetens (TPACK). Att de lärare som skattade detta område som större även 

resonerade i enlighet med Willermarks tillämpade tekniska allmändidaktiska kompetens (TPACK in 

situ) utan att de i förväg fick information om detta visar på trovärdigheten i deras självskattning 

eftersom de lärare med hög självskattning även kunde resonera på sådant sätt att de visade på 

konkreta tillämpningar som de uppfattade fungerade i det ämnesdidaktiska arbetet.   

Studien som sådan gör att det inte är helt lätt att dra några större generaliseringar rörande just 

samhällskunskapsämnet i sig även om det som helhet kan appliceras inom samhällskunskaps-

lärarens ämnesdidaktiska arbete. Lärdomarna från studien går däremot att direkt tillämpa för läraren 

inom de samhällsvetenskapliga ämnena liksom inom flertalet andra ämnen. Flera av de fynd som 

gjorts i studien är mer av allmändidaktisk karaktär som även är tillämpbar i det ämnesdidaktiska 

arbetet.   

Det som avslutningsvis bör sägas rörande detta område är att inför framtiden kan denna studie ligga 

till grund för fortsatta och kompletterande studier i form av att undersöka elevers uppfattningar av 

                                                 
141 Lärarnas riksförbund. 2019, s. 37.  
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lärares användning av digitala resurser. Det är även möjligt att tillföra studier av karaktären som 

inkluderar klassrumsobservationer där digitala resurser används för både ämnes- och digitalt 

lärande. På så vis kan denna studie även vara ett bidrag till andra studier och därmed gemensamt 

bidra till en bredare bild av området som sådant.  
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8. Digitala resurser för elevers lärande – Slutdiskussion  

 

Det breda perspektiv som tidigt angav inriktningen för undersökningen, att inkludera lärare från 

olika skolmiljöer och med en bredd av ämneskompetenser, syftade till att bringa bredare perspektiv 

kring forskningsfrågorna. På så sätt var ambitionen att jag därigenom skulle kunna dra lärdomar 

från flera olika karaktärsämnens lärare beträffande deras sätt att arbeta med digitala resurser för att 

främja elevers kompetens både vad gäller digitalt användande och inom ämnet. Just denna ansats, 

att inkludera olika ämneslärare och yrkeslärare blev vad jag initialt hade hoppats på. Det förde med 

sig olika perspektiv på frågeställningarna som möjligen blivit mer anknutet till samhällskunskaps-

lärares uppfattningar om enbart lärare inom detta ämne varit inkluderade i studien. Nu tillförde 

andra ämneslärare fler perspektiv vilket blev berikande. Detta kan i sig vara en lärdom för läsaren 

att ta med sig för fortsättningen, nämligen att lärare inom andra kompetensområden än det egna har 

en hel del att tillföra den egna yrkesutövningen. Lärdomar som delas mellan lärare blir därmed 

berikande om de tas till vara.  

Skolverket skriver rörande digital teknik i skolans olika ämnen följande: 

Det väcker i sin tur delvis nya frågor om källkritik. Å ena sidan finns näst intill obegränsad information 

tillgänglig genom enkel informationssökning, å andra sidan är informationen varken granskad eller 

pedagogiskt anpassad. Det innebär att elever behöver utveckla strategier för att bedöma olika källors 

trovärdighet och att kunna orientera sig i ett stort flöde av information.142  

Även om skolverket i sammanhanget syftar på flera olika ämnen inom skolan är det tydligt för 

samhällskunskapsläraren att just detta sammanhang blir starkt kopplat till det centrala innehållet och 

syftet med samhällskunskapsämnet på gymnasiet. Eleverna ska där just kunna söka och källkritiskt 

kunna granska källor som även är digitala. Detta för med sig en del krav på lärare i allmänhet och 

samhällskunskapslärare i synnerhet.  

Så, åter till detta arbetes grundläggande problemformulering; hur kan ämnesmässig och digital 

kompetens främjas hos elever i samhällskunskap på gymnasiet? Genom detta arbete har de båda 

frågeställningarna strävat efter att sammantaget kunna ge ett brett svar på problemformuleringen 

utifrån olika perspektiv.  

När vi så närmar oss slutet av detta arbete kvarstår de sammanställda möjliga lärdomar som denna 

studie har att tillföra läsaren. Ambitionen här är att läsaren dels kan få del av en samlad 

sammanfattning av empirin i förhållande till de båda frågeställningarna. Dessutom ämnar detta 

kapitel att avslutningsvis diskutera möjliga lärdomar för samhällskunskapsläraren i enlighet med 

problemställningen: Hur kan ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i 

samhällskunskap på gymnasiet?  

Slutdiskussionen fördelar sig därför på två avsnitt där den första (kap. 8.1) sammanfattar empirin 

och dess båda frågeställningar. Det avslutande avsnittet (kap. 8.2) innefattar diskussionen kring 

arbetets relevans för, och möjliga användbarhet i, det samhällskunskapsdidaktiska arbetet. 

 

                                                 
142 Skolverket. 2018c, s. 68.  
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8.1. Sammanfattning av empirin och frågeställningarna  

Den empiriska sammanfattningen är uppdelad i tre avsnitt. Först (1) berörs empirin från den första 

frågeställningen: Enligt lärares uppfattningar; på vilka sätt främjas elevers digitala kompetens 

genom utbildningen? Därefter (2) sammanfattas empirin från den andra frågeställningen: Hur 

uppfattar lärare att de arbetar ämnesdidaktiskt för att främja lärande med hjälp av digitala 

resurser? Avslutningsvis (3) diskuteras aspekter som framkommit ur empirin som inte direkt har 

anknytning till de båda frågeställningarna men som likväl kan bidra med lärdomar.   

 

(1) Hur främjas elevers digitala kompetens enligt lärarnas uppfattning? 

Utvecklingen av elevernas digitala kompetens sker genom att elever på ett motiverat sätt, med 

tydliga syften, och återkommande använder de digitala resurserna. Därigenom blir eleverna 

motiverade till att arbeta med digitala verktyg som därmed främjar ökad digital kompetens. Att 

lärare arbetar med olika typer av digitala plattformar för att interagera med elever främjar elevers 

vana att hantera digitala plattformar så vida interagerandet mellan lärare och elev fungerar. Här är 

det betydelsefullt att elever blir introducerade så att de får förståelse för syftet liksom hur det 

fungerar och vad interaktionen kan tillföra.  

Att lärare dessutom arbetar med olika typer av digitala verktyg och resurser under elevernas 

utbildning för det med sig, som en sidoeffekt, att elever får en ökad digital kompetens även om det i 

sig inte ligger i fokus för lärandet i ämnet. Studien visar därmed att lärarnas ämnesdidaktiska arbete 

främjar digitalt lärande hos elever då läraren integrerar digitala verktyg och resurser i det 

ämnesdidaktiska arbetet. 

 

(2) Hur kan lärande främjas med hjälp av digitala resurser enligt lärarnas uppfattning? 

Lärare som uppskattar sin egen tekniska allmändidaktiska kompetens som god har bättre 

förutsättningar för att få det ämnesdidaktiska arbetet med hjälp av digitala verktyg och resurser att 

fungera i jämförelse med dem som bedömer den som svagare. Att lärare med självskattad god 

teknisk allmändidaktisk kompetens även generellt sett i studien visar på ett mer positivt 

förhållningssätt till användandet av digitala verktyg blir möjligt att se i samband med analysen av 

de båda gruppernas uppfattningar.143 De lärare som uppfattar sig ha en god teknisk allmändidaktisk 

kompetens (TPACK) resonerar ofta i enlighet med principerna för tillämpad teknisk allmändidaktisk 

kompetens (TPACK in situ). Detta visar på att lärare som har god teknisk kompetens, och har 

förmågan att integrera digitala verktyg i det ämnesdidaktiska arbetet, även väljer ut de verktyg som 

kan fungera som lämpliga resurser för de lärandemål som sätts upp i undervisningen.  

Lärare från de båda fokusgrupperna hade goda erfarenheter av arbete med olika typer av 

simuleringsverktyg för att främja lärande hos eleverna. Lärarnas erfarenheter av digitala läromedel 

                                                 
143 Se Bilaga 2 – Analysverktygets sammanställningar; Grupp 2 har fler grönmarkerade områden jämfört med Grupp 1. 

De grönmarkerade områdena belyser sådant som lärarna uppfattar som positiva aspekter i samtalen. De rosamarkerade 

områdena belyser sådant som lärarna uppfattar som problematiskt eller utmanande. 
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var differentierade. I samhällskunskap verkade det inte fungera optimalt, medan det i ett yrkesämne 

verkar fungera betydligt bättre och i matematik upptäcktes att eleverna blev mer uppgiftsorienterade 

än lärandeorienterade. Sammantaget kan utifrån empirin därmed sägas att digitala läromedel kan 

fungera, men att läraren bör arbeta på ett sådant sätt att eleverna tydligt förstår dels vilka lärandemål 

som är ämnade i arbetet med dessa men även hur eleven ska arbeta för att nå dit. Studien har inte 

haft som fokus att analysera åtskillnader mellan digitala verktygs funktionalitet i kontrast till 

didaktiskt arbete. Det är i det ämnesdidaktiska arbetet som läraren väljer vilka strategier som lämpar 

sig inom lärandekontexten för att eleverna ska nå lärandemålen. Samtidigt blir det möjligt att 

konstatera att det finns en mängd av digitala verktyg som kan fungera som läranderesurser beroende 

på situation. Det är med andra ord lärandemålens uppfyllelse, i enlighet med constructive alignment 

(konstruktiv länkning), som är centralt för huruvida lärarna använder sig av digitala verktyg eller 

inte. Lärarna i de båda fokusgrupperna använder sig regelbundet av flera olika typer av digitala 

verktyg för olika syften. Kommentaren från en av ämneslärarna ”Utbudet är enormt, plocka 

russinen ur kakan!” liksom kommentaren från en av yrkeslärarna ”Finn det som verkar intressant 

och bli bra på det!” blir symptomatiskt för en del av lärdomarna ur empirin. Nämligen, det finns 

många digitala verktyg – men som lärare bör de verktyg som lämpar sig för lärande användas och 

de som läraren använder bör läraren vara duktig på att hantera vare sig dessa är digitala eller inte. 

 

(3) Övriga lärdomar ur empiriska aspekter 

I studien framkommer även andra lärdomar som inte direkt är kopplade till de empiriska frågorna. 

Att lärarna i de båda grupperna spontant börjar samtala kring problem och utmaningar rörande 

arbetet med digitala verktyg för att återkomma till dessa problem genom de båda samtalen visar på 

att problematiken i sig är betydelsefull för lärarna. I samtalen, då fokusfrågorna för samtalen var av 

öppen karaktär, gjorde det möjligt för lärarna att samtala kring det som på olika sätt hade 

anknytning till frågorna och var angeläget för dem. Problemen som lyftes kan härledas både till 

elevers svagare digitala förkunskaper liksom till lärares osäkerhet i arbetet med digitala verktyg. 

Lärares osäkerhet var extra tydlig hos de lärare som uppskattade sin egen tekniska allmändidaktiska 

kompetens (TPACK) som låg.  

Den allmändidaktiska kompetensen hos lärare innehåller så många aspekter för att få elever att lära 

sig mer. I studien visar det sig att det hos vissa lärare råder en osäkerhet kring det didaktiska arbetet 

liksom arbetet med formativ bedömning (feedback). Här kan frågan om elevernas förståelse av 

återkopplingens betydelse finns eller inte ställas. Frågor rörande återkoppling och formativ 

feedback är ämnesdidaktiska frågor som lärare bör ställa sig och arbeta med för att främja en 

lärande utveckling hos eleven. Enligt Hattie är just återkoppling ”ett av de vanligaste inslagen i 

framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande.”144 Det är här de tre frågorna för god och 

funktionell återkoppling bör bemötas så att eleven tydligt kan se och förstå dem för att därigenom 

kunna gå vidare mot fördjupad kunskap. Frågorna är enligt Hatties resonemang följande: 

• Vart är jag på väg? 

• Hur ska jag komma dit? 

                                                 
144 Hattie, J. 2012, s. 157.  
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• Vad är nästa steg?145 

 

8.2. Arbetets användbarhet för samhällskunskapsläraren 

Den problemformulering som lyftes fram i kapitel 2 och genom de båda frågeställningarna för 

empirin legat till grund för detta arbete diskuteras här. Problemformuleringen som legat till grund 

för studien ställer frågan: Hur kan ämnesmässig och digital kompetens främjas hos elever i 

samhällskunskap på gymnasiet?  

I föregående avsnitt (kap. 8.1) besvarades de båda forskningsfrågorna som låg till grund för 

problemformuleringen. Här kommer den avslutande diskussionen utifrån det empiriska underlaget 

liksom tidigare forskning i ljuset av bakgrunden för studien att knytas an till samhällskunskaps-

ämnet på gymnasiet. Detta avsnitt delas upp i två områden där det första (1) berör studiens koppling 

till samhällskunskapsdidaktiken. Det andra (2) och avslutande området berör didaktiska lärdomar 

som kan appliceras till det samhällskunskapsdidaktiska arbetet.  

 

(1) Studiens koppling till samhällskunskapsdidaktik 

I det andra kapitlet av denna studie (kap. 2) gavs en bakgrundsbeskrivning kopplat till både 

regeringens promemoria liksom skolverkets nya skrivelser och informationsmaterial rörande 

digitaliseringen i skolan. Skolverkets information berör samtliga ämnen rent allmänt beträffande 

digital kompetens hos eleverna liksom samhällskunskapsämnet i synnerhet. Långström och Virta 

framhåller att samhällskunskapsundervisningen ”ska ge eleverna både kunskaper och färdigheter så 

att de kan fungera som aktiva medborgare nu och i framtiden i ett samhälle under snabb 

förändring.”146 Deras resonemang framför även kritik mot läroplansförfattarna genom att de betonar 

demokratiuppdragets rättviseproblematik mellan de yrkesförberedande programmen och övriga 

program eftersom yrkeselever läser en 50-poängskurs i samhällskunskap på gymnasiet.  

Än en gång är det värt att notera att eleverna i de praktiskt inriktade utbildningarna lämnas med 50-

poängskursen. Det ser ut som en tydlig markering av de politiskt ansvariga att de inte anser att deras 

deltagande i samhället är lika viktigt som det är för elever på de teoretiskt inriktade utbildningarna. I 

ämnesplanerna finns ingen motivering till den åtskillnaden.147 

Detta ställer naturligtvis samhällskunskapsläraren i dilemman som försvårar undervisningen och 

målsättningarna med att eleverna ska få en ökad digital kompetens för att fungera väl i det alltmer 

digitaliserade samhället där olika typer av digitala plattformar blir alltmer vanliga. Speciellt 

utmanande blir detta för lärare som undervisar i 50-poängskurserna där tidsramen blir betydligt 

snävare för undervisningen och målsättningen med ämnet som sådant liksom digital kompetens-

utveckling som är nödvändig som samhällsmedborgare. Långström och Virta framhåller betydelsen 

av att eleverna lär sig grundläggande kunskaper rörande digitalt användande.  

Numera finns det ganska tydliga krav på att eleverna ska lära sig använda internet fullt ut, och EU kallar 

                                                 
145 Hattie, J. 2012, s. 158.  
146 Långström, S.; Virta, A. 2016, s. 68. 
147 Långström, S.; Virta, A. 2016, s. 68. 
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kunskapen om hur man använder internet för digital kompetens samtidigt som de klassar denna kunskap 

som en nyckelkompetens som alla medborgare bör lära sig under sin skoltid.148  

Då den digitala kompetensen kan ses som en ”nyckelkompetens” för att kunna fungera som aktiv 

medborgare i samhället blir det viktigt för skolan i allmänhet och samhällskunskapsläraren i 

synnerhet att inkludera digitala verktyg för elevers digitala kompetensutveckling.  

Det empiriska underlaget är i anknytning till den första forskningsfrågan av mer allmändidaktisk 

karaktär. Underlaget med anknytning till den andra forskningsfrågan är mer av ämnesdidaktisk 

karaktär utifrån respondenternas respektive ämnen. Likväl går det genom det empiriska underlaget 

att finna gemensamma nämnare som ligger till grund för didaktiska slutsatser. Lärdomar kan dras ur 

de olika typerna av ämnen som finns representerade i studien för att därigenom kunna appliceras 

inom samhällskunskapsämnet.  

 

(2) Didaktiska lärdomar för samhällskunskapsdidaktiskt arbete 

Det finns en mängd olika typer av digitala verktyg som kan användas i samhällskunskaps-

undervisningen liksom inom andra ämnen. Exempel på dessa är programmen inom Office-paketet, 

filmer, bilder, presentationsverktyg, sökmotorer som Google, databaser som exempelvis DIVA 

liksom inspelningsprogram av ljud och/eller bild. Flera lärare använder dessutom olika typer av 

Quiz-verktyg som exempelvis Kahoot.  

Det finns möjligheter att använda sig av digitala läromedel även i samhällskunskapen även om 

lärare i denna undersökning varit negativ till det digitala läromedel som användes på deras skola. 

Andra lärare, visar det sig i studien, har andra mer positiva erfarenheter av digitala läromedel. Det 

som där kan konstateras är att elever tydligt behöver introduceras och bli mer lärandeorienterade än 

uppgiftsorienterade i användandet för att lärande ska ske. Studien har i sig inte haft fokus på 

utredande av digitala läromedel, men det kan utifrån det empiriska underlaget likväl konstateras att 

läromedel är ett verktyg som läraren genom sitt didaktiska arbete kan göra till en resurs för lärande.  

I studien framkommer även lärares positiva erfarenheter av arbete med simuleringsverktyg som 

visat sig fungera effektivt för elevers lärande inom både yrkesteoretiska avsnitt liksom inom de 

naturvetenskapliga undervisningsavsnitten. Här är det möjligt att det kan finnas simulatorer som 

kan vara användbara verktyg även i samhällskunskapsämnet. Ett sådant exempel kan vara den 

budgetkalkyl som finns att använda på hemsidan www.hallakonsument.se.  

Oavsett vilka typer av verktyg som samhällskunskapsläraren väljer att arbeta med blir det av vikt att 

välja ut de verktyg som främjar syftet med undervisningen, nämligen lärandet hos eleven. Det som 

lärarna i föreliggande studie påvisat genom sitt ämnesdidaktiska arbete är att fokus ligger på att 

eleverna ska få ökat lärande i det egna ämnet. Med ett sådant förhållningssätt främjas lärande i 

samhällskunskapsämnet då detta ligger i förgrunden för eleven. Precis som inom andra ämnen 

behöver läraren tydliggöra syftet och motivera eleven för lärande. Formativ återkoppling är även 

här tillämpbart i det didaktiska arbetet med eller utan digitala verktyg. Det är inte de digitala 
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verktygen som i sig självt tillför lärande till eleven. Däremot kan dessa vara resurser som främjar 

lärande inom ämnet.  

När läraren därför i samhällskunskap arbetar med exempelvis sökande och granskande av digitala 

källor så arbetar eleverna med digitala verktyg. Här blir det nödvändigt att läraren i 

samhällskunskap därför utvecklar en god teknisk allmändidaktisk kompetens som är tillämpbar i 

undervisningen. Genom förmågan tillämpbar teknisk allmändidaktisk kompetens får samhälls-

kunskapsläraren därmed förbättrade förutsättningar att kunna arbeta med digitala redskap för att 

med hjälp av dessa främja lärande hos eleverna. När så sökandet och den källkritiska granskningen 

av digitala dokument kommer in i undervisningen blir det möjligt att eleverna kan lära sig dels hur 

de söker och hur de källkritiskt kan granska och analysera dessa dokument. Parallellt med att 

eleverna lär sig dessa förmågor tillför sättet att arbeta på även ökad digital kompetens hos eleverna.  

Det som framkommer genom det empiriska underlaget är att eleverna blir duktiga på att använda de 

digitala verktyg som de återkommande genom utbildningen får använda sig av. Därmed är det även 

för samhällskunskapsläraren av betydelse att återkommande använda sig av de digitala verktyg som 

läraren anser vara viktiga för elevernas ämnesmässiga kompetensutveckling liksom med deras 

förmåga att hantera digitala verktyg. På så vis kan exempelvis databaser av vetenskapliga artiklar 

vara lämpliga då elever söker information för större typer av arbeten med vetenskaplig karaktär. 

Detta ställer därmed kompetenskrav på den enskilde samhällskunskapsläraren, nämligen att 

utveckla egen god tillämpbar teknisk allmändidaktisk kompetens i enlighet med tidigare forskning. 

Därmed kan både empirin och tidigare forskning leda fram till lärdomar som samhällskunskaps-

läraren bör beakta för att främja elevers digitala och ämnesmässiga kompetensutveckling. Dessa 

kan sammanfattas i att återkommande använda olika typer av resurser och verktyg för att eleverna 

ska få möjlighet att genom sin utbildning likaväl som genom samhällskunskapsundervisningen 

utveckla sin digitala och ämnesmässiga kompetens. På så vis blir verktygen resurser för både 

lärande inom samhällskunskapsämnet och för främjandet av ökad digital kompetens som en 

sidoeffekt av undervisningens utformning. Det bör även i sammanhanget påminnas om att det inte 

alltid är optimalt att använda sig av digitala verktyg, som diskuterats tidigare, utan de bör användas 

för att främja undervisningens mål och syften i enlighet med principerna för tillämpad teknisk 

allmändidaktisk kompetens (TPACK in situ).  
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Bilaga 1 – Frågeställningar till grund för samtalen 

 

I Grupp 1 var det fyra lärare med vid första samtalet eftersom en hade förhinder och alla 5 var 

närvarande vid det andra samtalet. 

 

I Grupp 2 var det fyra lärare med vid första samtalet. En av dessa var frånvarande och en femte 

lärare kom till det andra samtalet eftersom denna hade förhinder vid det första.  

 

Följande frågeställningar användes som fokusfrågor i samband med de båda samtalen med 

respektive grupp av responderande lärare. 

 

Första samtalet 

Följande fokusfrågor låg till grund för det första samtalet med de båda grupperna: 

 

1. Digitala verktyg för elevers lärande generellt – IKT: 

a. Vad används? Varför dessa? 

b. Hur upplevs användandet? (elever & lärare) 

c. Finns det samband mellan IKT och lärande? 

 

Andra samtalet 

Inför och i samband med det andra samtalet förklarades på ett kortfattat sätt konceptet om TPACK 

så att de båda grupperna inför samtalet hade möjlighet att reflektera kring detta. 

 

Följande fokusfrågor låg till grund för det andra samtalet med de båda grupperna: 

2. Digitala resurser i teoretiska undervisningsavsnitt (TPACK-perspektiv): 

a. Vilka typer av resurser används? Syfte? 

b. Vilka typer av teoretiska områden prioriteras/bortprioriteras i undervisning med hjälp av 

digitala resurser? Varför? 

c. Finns det samband mellan undervisning med hjälp av digitala resurser och elevers lärande? 

Hur märks det? 

 

3. Tankar kring alternativa digitala resurser eller arbetsmetoder: 

a. Diskuteras det eller inte i arbetslaget? Varför? 

b. Vilka fördelar/nackdelar finns det med de digitala resurser som används idag? 

c. Vad kan förbättras (rörande digitala resurser) för ökat lärande hos eleven? 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 – Analysverktygets sammanställningar 

 

 
 

 
 

 


