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 Abstract 

I denna studie har jag använt mig av de ämnesdidaktiska principerna som en teoretisk modell 

för att möjliggöra förståelsen för hur lärare i ämnet samhällskunskap använder sig av digitala 

medier i sin undervisning. Det empiriska materialet i studien kommer ifrån sex intervjuade 

lärare som arbetar på tre olika högstadieskolor. Två av de intervjuade lärarna i studien arbetar 

även som IKT inspiratörer. Två av skolorna i studien som de intervjuade lärarna arbetar på 

bedrivs av kommunal regi medan en är en friskola. Resultatet som jag har kommit fram till i 

studien visar att lärarna använder olika former av digital media i sin undervisning. En annan 

viktig aspekt i resultatet är lärarnas upplevda kompetens kring digitala medierna. Lärarna 

upplever brister i kompetensen kring digitala medier men kan samtidigt hantera olika former 

av dessa medier i undervisningen. Lärarna i studien lyfter fram samt berör ämnesdidaktiska 

principerna när de samtalar kring planering av lektioner som inkluderar digitala medier.  
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Inledning  

Idag berörs vi av den digitala medieutvecklingen på många olika sätt. I det vardagliga livet 

kommer vi i kontakt med digital media genom  den kommunikation som vi har mellan 

individer. Vi använder digital media som verktyg för att kunna klara av vardagliga uppgifter  

och hantera det informationsflöde som finns i vårt samhälle. Den snabba utvecklingen av 

media i stort har påverkat samhällsutvecklingen på många sätt. Denna utveckling  har bidragit 

även till en förändring av skolan och de olika arbetssätten som skolan tillämpat och tillämpar. 

Skolorna försöker att i hög grad implementera it utvecklingen så att den genomsyrar olika 

delar av undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Genom att anpassa sig till it 

utvecklingen, anpassar läraren sig även till eleven vilket ger en ökad  möjlighet att nå allt fler 

elever i de olika undervisningstillfällena.  

Ämnet samhällskunskap är det ämnet som påverkas väldigt mycket av samhällsutvecklingen 

och utsätts för konstanta förändringar. Samhällskunskap ser väldigt annorlunda ut idag än vad 

den gjorde tidigare utifrån den aspekten att informationsflödet har ökat markant och 

tillgången till ny information är lättillgänglig för alla individer i samhället. Pedagogerna i 

samhällskunskap är i ständigt behov av snabba uppdateringar. Dessa snabba uppdateringar 

sker genom media av olika slag, inte enbart händelser från ens närhet utan även från andra 

delar av världen. Den snabba utvecklingen inom de digitala medierna kan bidra till 

ifrågasättande av lärarnas egna upplevda kompetens. Detta är en av många viktiga faktorer 

som kan påverka tillämpningen av olika former av medier i en undervisningssituation. Den 

digitala kompetensen bör ingå i lärarnas utbildning men också i inom olika former av 

fortbildningar för lärare.  

Tidigare forskning visar att kompetensen bland lärare kan uppfattas som bristfällig inom 

användningen av digitala medier i undervisningen.  Denna uppfattning har  inte enbart lärare 

utan också elever. En av de faktorer som påverkar uppfattningen till det negativa är den 

snabba utvecklingen av digitala medier och informationsteknik. Utvecklingen av IT och 

bristfällig fortbildning eller ingen fortbildning alls har medfört att en del lärare känner att de 

inte kan hantera digitala medier. Därför är det intressant och relevant  att studera hur lärare i 

ämnet samhällskunskap uppfattar sin digitala kompetens och hur dessa använder de digitala 

medierna i sin undervisning eftersom att ämnet samhällskunskap idag är beroende av denna 

utveckling i undervisningen.  
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Problemformulering & Syfte 

Den teknik och medieutveckling som har skett de senaste åren påverkar och har påverkat 

lärarnas lärande i skolan på många olika sätt. Majoriteten av Sveriges skolor tar sig an denna 

utveckling och försöker anpassa detta i skolans värld. Utvecklingen ställer krav på både 

lärarna och elevernas kunskap kring it och digitala läromedel. I ämnet samhällskunskap är det 

viktigt för lärarna att kunna anpassa sig till den utveckling som de digitala läromedlen medför. 

Denna anpassning är av större vikt då möjligheten att kunna vara uppdaterad med information 

samt att kunna använda sig av olika slags medier för lärandemål är viktigt för både läraren 

och eleverna.   

Uppsatsens syfte  är att undersöka hur lärare i samhällskunskap arbetar med digitala medier i 

sin undervisning och utifrån vilka grunder, samt att få möjlighet till en ökad förståelse om den 

upplevda kompetensen bland lärare. Jag kommer att använda mig av följande frågor för att 

kunna besvara på studiens syfte:  

 Hur upplever lärarna sin digitala kompetens och är den av avgörande vikt för arbetet 

med digitala medier i undervisningen? 

 Vilka likheter och skillnader förekommer det  i användandet av digitala medier bland 

lärarna som deltar i studien? 

 På vilket sätt och utifrån vilka ämnesdidaktiska grunder använder lärare digitala 

medier?  
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Tidigare forskning  

Det finns en hel del tidigare forskning kring ämnen som är relevanta för min studie det vill 

säga forskning kring  media, medias användning i skolan och media kompetens. När det 

handlar om forskning kring de digitala medier i ämnet samhällskunskap finns det relativt lite 

information om. Böckerna som jag använt i min studie är relevanta på så viss att dessa berör 

och bidrar med information kring de specifika delarna i studien. Det finns en del författare 

som skriver om digitala media och dess användning i skolan.  

Författarna Annika Lantz-Andersson och Roger Säljö har skrivit boken  Lärare i den 

uppkopplade skolan där de diskuterar IT teknologin utveckling i skolan. Boken ger en 

fingervisning om hur de digitala medierna används i skolan, hur lärarens kompetens kring 

digital media ser ut och hur den utvecklade tekniken påverkar lärarens yrke (Lantz-

Andersson. A & Säljö. R.2014). I boken behandlas de förändringar som den digitala 

utvecklingen medför. Författarna diskuterar kring medias framkomst och befinnande i skolans 

värld. Dessa intressanta delar som boken tar upp är relevanta för min studie eftersom att de 

digitala förändringarna i skolan medför förändringar i stor grad även i ämnet 

samhällskunskap. Studien visar vilka sätt eleverna vill lära sig på. Dessa sätt att arbeta på kan 

även kopplas samman med samhällskunskap och dess olika arbetssätt. Sättet som eleverna 

ibland väljer att arbeta på kan ställa stora krav på lärarens kompetens.  

Jag har även använt mig av skolverkets hemsida för att finna information om hur skolverket 

ser på den digitala och läraryrkets utveckling. Jag fann en studie som gjordes år 2013 av 

skolverket. Denna studie visar hur lärare upplever sin kompetens kring digitala medier, vilka 

områden de kunde behärska inom it teknologin och hur lärarens kompetens påverkas av 

elevernas användning av medier och it (Skolverket 2014). 

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället, skolan och demokratin som är 

antologi och är skriven av Ulla Carlsson,  för Ragna Wallmark diskussion kring hur 

mediebolagen kan bidra med mer kunskap till samhället men också hur media kan stimulera 

lärande hos individerna. Man menar att det är en rad olika delar som utvecklas hos 

individerna genom medieanvändningen i olika lärsituationer. Författaren menar att genom 

intrycken av exempelvis ljud och bild ger en ökad stimuli och en ökad förståelse. Detta 

framförallt för individer som har olika slags svårigheter i undervisningen (Wallmark, R. 

2013). Wallmarks diskussioner kring medias påverkan på individen och de bidragande 
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effekter den för med sig för lärande är av relevant karaktär för min studie eftersom att den ger 

mig förståelse om hur media påverkar elevers lärande. Detta kan kopplas samman med de 

didaktiska principerna som kommer att ligga till grund för min studie.  

Projektet som Abigali Hellström redovisar i Alexanderssons och Hanssons bok Unga 

nätmiljöer undersöker hur it kan användas som pedagogisk hjälpmedel. Slutsatserna i detta 

utförda projekt beskriver att it kan användas som ett pedagogiskt redskap. För att kunna få ut 

maximal effekt så måste flera områden behandlas så som planering, utvärdering etc. Man 

menar även att de äldre lärarna är mer bundna till de traditionella arbetssätten och att 

samarbetet mellan lärarna måste bli bättre. Det framkommer att eleverna i undervisnings 

situationer blir passiva då det inte förekommer någon dialog mellan lärare och elever. 

Eleverna blir mer intresserade då informationen kan kopplas med den erfarenheten de har med 

sig (Alexandersson, M. & Hansson, T. 2011:104). 

Jag har även använt mig av Barbro Oxstrands studie som heter från Media literacy till 

mediekunnighet. I avhandlingen diskuteras hur lärares kompetens påverkas av den teknik som 

förekommer i skolan. Hon kommer fram till att det finns skillnad mellan yngre generationens 

lärare och äldre generationens lärares syn på media i undervisningen. Denna syn på media i 

sin tur påverkar det sätt  lärarens undervisar i (Oxstrand. B, 2013). Oxstrands studie lyfter upp 

likheter mellan kompetens och användningen av media i skolan. Även skillnaderna i 

användningen av media är  beroende av lärarens ålder. Avhandlingens karaktär gör den 

intressant för min studie då jag ska undersöka om det finns skillnader eller likheter i 

användningen av digitala medier bland de deltagande lärarna.  

En annan intressant bok som jag har använt mig av är boken Digitalisering av skolan som är 

skriven av Jan Hylén. Här presenterar han en rad olika studier som bland annat visar 

sambanden mellan it och elevers kunskapsutveckling. Hylén  menar att användningen av IT 

påverkar individen på många olika plan. Det är  inte enbart den IT användning som 

förekommer i skolan som är relevant utan även resterande tid påverkar denna utveckling. 

Författaren för en diskussion kring utvecklingen av IT och dess användning i skolan under en 

längre tid och menar att tekniken bidrar till något positivt om arbetssätten är på en bra nivå 

(Hylén.2011). Den tidsaspekten som författaren behandlar kommer att bidra till en 

uppfattning om hur it har använts och hur den bör användas för att få ut det maximala av den. 

Även uppfattningen om vilka svårigheter skolan har stött på. Detta är användbart för mig då 
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jag kan få en bättre uppfattning om de faktorer som har påverkat tidigare teknik men även 

kanske påverkar tekniken idag. 

Kompeterns: vad, varför, hur som är skriven av Knud Illeris förklarar begreppet kompetens ur 

olika kontexter. Författaren menar att alla människor har någon form av kompetens då vi är 

intresserade av olika ”områden” och har lärt oss att hantera dessa delar (Illeris. 2013). 

Kompetens är då individen kan hantera delar inom det man är involverad i, det vill säga att  

kompetens är något som individen kan. Definitioner och diskussioner kring begreppet 

kompetens är intressant för min studie då studien behandlar lärarnas kompetens kring de 

digitala medierna i undervisningen.  

Teori & Metod 

Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

För att kunna förstå och få djupare kunskap kring lärares arbete i undervisningen, varför de 

använder vissa redskap och hur redskapen används har jag som utgångspunkt lärarnas 

didaktiska arbete i skolan. De aspekter inom de didaktiska principerna kommer att bidra med 

olika utgångspunkter som kommer att forma denna studie. Även digital kompetens  kommer 

att diskuteras då det är av stor vikt för studien som helhet.  

Det finns en rad olika begrepp som jag kommer att definiera och som är av stor vikt i denna 

studie. Jag har valt att definiera begreppet  media, kompetens och digital kompetens. Dessa 

begrepp har jag valt för att få en bredare aspekt kring delar som rör arbetet i stort.  

Media 

Media är ett brett begrepp som har många innebörder. Jag använder mig av 

Nationalencyklopedins definition av begreppet media där man menar att media är ”kanaler för 

förmedling, information och underhållning”(Nationalencyklopedin. 2014).  

Kompetens 

Begreppet kompetens är ett brett begrepp med många innebörder. Begreppet kompetens 

beskrivs i boken Kompetens: vad, varför, hur av Knud Illeris på ett sätt där han menar att  

kompetens är det korrekta sättet att hantera situationer inom ett specifikt område. Han menar 

även att om en individ är kompetent inom ett område ska hen kunna klara av olika former av 

relevanta problem som hör till det specifika området (Illeris, K. 2013:31). En annan 

beskrivning av definitionen kompetens som Illeris använder i sin bok är den beskrivning som 
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Dominique Rychen och Laura Salganik gör och som han menar är den bästa definitionen av 

begreppet kompetens. 

           Kompetens definieras som förmågan att på ett framgångsrikt sätt förhålla sig till   

           komplexa krav i ett bestämt sammanhang genom mobilisering av psykosociala     

           förutsättningar( inklusive både kognitiva och icke-kognitiva aspekter). Det innebär en 

           kravorienterad eller funktionell syn på definitionen av kompetens. Det fokuseras i  

           synnerhet på de resultat som individen uppnår genom en handling, ett val eller ett  

           beteende med hänsyn till de krav som exempelvis knyts till en bestämd yrkesposition,  

           en social roll eller ett personligt projekt (Illeris, K. 2013:33) 

Nationalencyklopedin beskriver kompetens som kopplas ihop med olika synonymer så som  

”överrensstämmer”, räcka till” med mera. Här beskrivs även kompetens som  

”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning” (Nationalencyklopedin). 

Digital kompetens  

Begreppet digital kompetens ses som ett brett begrepp som berör många faktorer. Jämterud 

diskuterar begreppet utifrån EU:s definition. EU definierar begreppet på följande sätt. 

      Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik        

       i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av   

      grundläggande IKT- färdigheter , dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma,  

      lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i  

      samarbetsnätverk vi Internet (Jämterud, U. 2010:9) 

Författaren menar att denna definition som EU utgår ifrån är för bred och har även tolkat Ola 

Erstads definitionen av begreppet som han menar är mer specifik. 

       Digital kompetens är färdigheter, kunskaper och förhållningssätt när det gäller att  

       använda digitala medier för att bemästra livet i det lärande samhället (Jämterud, U.    

       2010:10). 

Digitala kompetensen bland lärare och elever är en viktig förutsättning för hanteringen av de 

digitala medierna i undervisningen men också överlag. Utvecklingen av kompetensen avgör 

hur lärare använder sig av digitala medier i undervisningen.  

Jämterud för diskussioner  kring digital kompetens i ämnet samhällskunskap. Författaren 

menar att det finns en rad olika webbsidor som är relevant och kan kopplas till ämnet. Dessa 

sidor kan användas på olika sätt men menar även att då eleverna använder sig av digitala 
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medier i undervisningen som exempelvis en redovisningssituation medför det en utveckling 

hos eleven på flera olika plan (Jämterud, U. 2010 82,85, 184). För att kunna hantera och 

använda sig av dessa fördelar så som ett hjälpmedel för eleverna i undervisningen krävs det en 

viss digital kompetens bland lärarna men också eleverna. Hellström menar att genom att se IT 

som ett pedagogiskt och ämnesdidaktiskt redskap får läraren bättre förståelse om hur eleverna 

lär sig, hur de kommunicerar och hur de tänker (Abigal, H. 2011:104). Denna kunskap är 

väldigt viktig för att kunna bedriva undervisningen.   

 Ämnesdidaktisk kompetens 

Didaktik har på senare tid fått en allt framhävande klang och ordet har lyfts upp i väldigt 

många avseende. Bronäs och Runebou ger exempel på hur en skicklig didaktiker ska vara. De 

menar att  skickliga didaktiker har kunskap om vilka faktorer som ligger till grund för en 

handling individen utgår ifrån vid en specifik undervisning. Här menar författarna att inom 

didaktiken så är två saker som är avgörande för de val som lärarna gör, det vill säga 

”principer” och ”omständigheterna”. (Bronäs, A. & Runebou, N. 2010:14).  

Didaktikbegreppet som definieras är ganska brett. Didaktikbegreppets olika delar riktas mot 

de som har ansvar för individens lärande och fostran. Dessa kan kopplas samman med de 

uppfattningar som förväntas av skolan och dess pedagoger (Svedner, P.O. & Säfström, C. 

2000:39).  Utifrån de ämnesdidaktiska aspekterna är det ämnet som är det mest intressanta. 

Man menar att innehållet som finns i ämnesundervisningen är riktat och förändras åt den 

didaktiska aspekten (Bronäs, A. & Runebou, N. 2010:77).  Kroksmarks diskussion kring 

didaktiken lyfter fram  läraren som planerar sin undervisning utifrån en rad olika grunder 

vilket bidrar till olika kombinationer som ska ske i en ”undervisningshandling”.  I 

undervisningen utifrån de didaktiska ”kvalitéerna” behandlas sättet lärarna undervisar på och 

vilken kunskap de vill förmedla. Utifrån ett elevperspektiv  handlar frågorna om  på vilket sätt 

eleverna lär sig och vilken kunskap dessa tar till sig (Kroksmark, T. 1997:87-88). Detta kan 

kopplas samman med ämnesdidaktiska  triangelmodellen som är en av utgångspunkterna för 

att kunna föra analyser inom de didaktiska delarna. De tre grundpelarna i denna triangel är 

lärare, elev och ämne. Dessa tre är beroende av varandra på ett sätt vilket gör att de ger 

varandra mening (Bronäs, A. & Runebou, N. 2010:84-85).   
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Ämnesdidaktiska principerna 

Viktiga delar inom det ämnesdidaktiska grunden är dess principer. Dessa principer  ska ge 

möjlighet till en ökad förståelse för individer kring begrepp och händelser. I skolan är det 

viktigt att läraren motiverar och väcker intressen hos individerna på olika sätt, det vill säga att 

göra ämnet så att individen känner sig motiverad och intresserad för det specifika ämnet.  

Denna motivation kan förstärkas genom att vara klar med de mål som man vill uppnå, det vill 

säga principen som handlar om målstyrning. Andra principer som  diskuteras är mening. 

Bronäs och Runebou menar att tidigare erfarenheter är något som nya idéer kan relateras till. 

Om det inte förekommer någon form av relation till tidigare erfarenheter bidrar det till en 

djupare förståelse utan bara något som är tillfälligt. Även konkretisering ses som en viktig 

princip i den ämnesdidaktik som bedrivs. Här menar man att man ska göra det abstrakta till 

konkret på ett sätt som författarna diskuterar där man mena att försöka att ”iscensätta 

sinnesupplevelser”. Med principen dialogicitet menar författaren att det sker en yttre och en 

inre dialog. Det samtal som sker mellan individer beskrivs som den yttre dialogen medan den 

inre dialogen beskrivs på ett sätt där den individen som är mottaglig för informationen även 

försöker att förstå detta. I studien kommer jag undersöka vilka ämnesdidaktiska principer 

läraren utgår ifrån när hen väver in digital media i sin undervisning.( Bronäs, A. & Runebou, 

N. 2010:99-102, 111-114, 123).  

Förvärvsmodellen  

För att få en djupare förståelse kring kompetens och  få en förståelse om vilka delar som 

kännetecknar en kompetent respektive en mindre kompetent lärare är det av stor relevans att 

lyfta fram Dreyfus förvärvsmodell som visar de fem olika stegen från  nybörjare till expert.  

Steg ett i Dreyfus modell är ”Novice”  vilket innebär att individen inte har förståelse för det 

man utför och behöver hjälp vid olika former av utförande. Personen håller sig strikt till 

planer och regler. Andra steget handlar om att individen är ”Advanced beginner”. Individen 

har förståelse för arbetet samt att hen kan utföra och slutföra enkla uppgifter. I detta skede är 

individens uppfattning fortfarande begränsad. Det tredje steget som är ”Competent” handlar 

om att individen har bra kunskaper kring bakgrund, förståelse samt ser åtgärder. Fjärde steget 

i modellen är” Proficient” vilket innebär att individen är kunnig och har full förståelse vid 

olika utförande. Ser vad som är viktigt i en viss situation samt har en helhetssyn kring 

åtgärder. Expert är det sista steget i Dreyfus modellen och innebär att individen har en djup 

helhetsförståelse och uppnår en hög kompetens. (Dreyfus, 1981) 
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Sammanfattning 

De begrepp som är relevanta för min studie utifrån digital kompetens är källkritik, användning 

av datorer det vill säga kunskap, produktion i den meningen att skapa. Jag ska alltså 

undersöka hur lärarna talar om och förstår kompetens genom att belysa kunskaper om 

exempelvis källkritik och användandet av datorer, färdigheter så som exempelvis skapa eget 

material samt hur man använder kunskaperna.  

Ämnesdidaktisk kompetens handlar om att utgå ifrån de ämnesdidaktiska principerna. Dessa 

principer ligger till grund för att undervisningen ska få en struktur och innehåll som fungerar 

väl vid olika undervisningssituationer. Jag ska studera hur läraren talar om och  berör de 

ämnesdidaktiska principerna och då fokuserar på hur de utgår ifrån att skapa intresse för 

undervisningen, hur de konkretisera och för dialog, tänker kring att arbeta målstyrt etc. På så 

vis kan jag undersöka hur lärarna motiverar användaren av digitala medier utifrån de 

ämnesdidaktiska principerna när de för exempel på vilka positiva egenskaper dessa medier 

har för en utvecklad undervisning. Jag kommer även att använda mig av Dreyfus 

förvärvsmodell för att få en uppfattning om vilket steg i förvärvsmodellen de deltagande 

lärarna i undersökningen befinner sig i utifrån deras samtal kring de digitala medierna samt 

ämnesdidaktiska principerna.  
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Metod & Material  

Val av metod 

För att undersöka hur lärare uppfattar sin digitala kompetens och hur de arbetar med digitala 

medier är intervjuer en lämplig metod. I detta fall är det fråga om en kvalitativ intervjumetod 

som rekommenderas av bland annat Jan Trost som menar att ”om frågeställningen är att  

kunna förstå eller hitta något mönster så ska författaren använda sig av kvalitativ studie” 

(Trost, J. 2001:22). Undersökningsmetod kommer att tillämpas för att få djupare kunskap 

kring de  svar som respondenterna framför. Kvalitativa intervjuer har en struktur som 

nästintill alltid utgår ifrån ostrukturerade frågor. Det ökar möjligheten för respondenten att 

svara på det sätt som hen vill (Patel, R & Davidson, B 2011:81). Intervjufrågorna kommer att 

ha en karaktär så att respondenterna kommer att ha möjlighet att kunna styra svaret åt den 

riktning som respondenten anser är viktig för de specifika frågorna. 

 Intervjufrågorna kommer till en viss del att ställas utifrån en specifik ordning men även  

utifrån samtalet. Tillämpningen av de öppna frågeställningarna gör det möjligt att se vilka 

delar som intervjupersonerna anser är viktiga i det specifika sammanhanget. Följdfrågorna gör 

dialogen mellan mig och lärarna mer lätthanterligt, samtidigt som den fortgår utan möjlighet 

till större avbrott.  En annan viktig aspekt med följdfrågorna är att jag som intervjuare har 

möjlighet att kunna fördjupa mig i de specifika frågorna till den grad så att jag har tillräckligt 

med information för mina frågeställningar.  Syftet med kvalitativ intervju är att kunna få 

kunskap om den intervjuade personens syn på aspekter kring något fenomen. Som intervjuare 

har jag ingen möjlighet att  förväg kunna bestämma svar till de olika frågeställningarna (Patel, 

R & Davidson, B 2011:82). 

Utförandet av intervjun 

Den tidigare forskningen kring digitala medierna och IT ger upphov till frågor som kan ställas 

i intervjuerna med de deltagande lärarna. Intervjuerna kommer att vara planerade på ett sätt 

som enligt Ely m.fl. kallas för formella intervjuer. Dessa intervjuer ska vara väl planerade och 

ska genomföras på en plats där möjlighet till djupare samtal kan ske mellan intervjuaren och 

respondenten ( Ely, M. Anzul, M. Friedman, T. Gardner, D & Steinmetz McCormarck, A. 

1993:65). Eftersom att jag som intervjuare inte har vetskap om skolans möjlighet till avskilda 

platser för intervju, så ska intervjuerna med lärarna strävas att vara så formella som möjligt 
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eftersom att påverkan från yttre omständigheter minimeras vilket gör att respondenten inte 

blir avbruten eller är med om moment som kan verka störande. Intervjuerna med lärarna 

kommer att spelas in genom en mobiltelefon. Materialet överföras vidare till en dator genom 

transkribering på ett väldigt noggrant sätt. Detta är viktigt då jag får en helhetsbild av 

intervjun med lärarna.  

 Urval och avgränsningar 

I studien intervjuas sex lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap/SO. De avgränsningar 

som jag har tillämpat är att intervjupersonerna är lärare som undervisar i ämnet 

samhällskunskap på högstadiet, det vill säga årskurs 6-9. Lärarna som intervjuas arbetar på tre 

olika skolor i Halmstad. Den ena skolan är en friskola medan de andra skolorna är  

kommunala skolor. Lärare L, C och P som  intervjuades arbetar på samma skola denna skola 

är driven av kommunal regi, lärare Ca och A arbetar tillsammans på en friskola och lärare R 

arbetar även han på en kommunal skola. Lärare P och lärare C är även anställda som IKT 

inspiratörer av kommunen.  

 Valet av två kommunal och en privat skola bidrar till en bättre förståelse och en fingervisning  

om hur arbetet kan se ut även bland andra liknande skolor. Genom att jag avgränsat mig till 

enbart lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap medför det specifik information om 

arbetet med digitala medier i ämnet samhällskunskap. Valet av intervjupersoner blir 

naturligtvis lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap.  

Åldern hos de intervjuade lärarna har inte haft någon betydelse för denna studie. Det är en 

intressant aspekt att diskutera kring men jag ser det som mer relevant att utgå ifrån hur  länge 

lärarna har arbetat inom sitt yrke. En av lärarna som intervjuades har arbetat i ca 25 år, två av 

lärarna har arbetat i 20 år och  de resterande lärarna har arbetat i mellan 8 och 12 år.  Tre av 

de intervjuade lärarna är kvinnor och tre är män. Bland dessa respondenter tillhör andelen 

manliga lärare gruppen med längst erfarenhet inom yrket. En av de kvinnliga lärarna har 

arbetat i 20 år medan de två resterande har arbetat mellan 8 och 12 år. 

Transkriberingen kommer jag att använda på så vis att när jag citerar eller refererar till 

intervjuarens utsagor kommer jag inte att använda mig av de onomatopoetiska orden. Det för 

att underlätta förståelsen för vad respondenten menar vid de utplockade  delarna av 

intervjusamtalen som förekommer i mitt resultat. Valet av sex lärare föll sig naturligt utifrån 

de tidsramarna som vi fick. Hanteringen av informationen vid fler intervjuade lärare hade 
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bidragit till en bredare kunskap om lärarnas arbetssätt men det hade även bidragit till en allt 

för omfattande studie.  

Etiska aspekter 

Kvale menar att vid en intervju ska man informera samtycke med intervjupersonerna. Med 

samtycke menar författaren att intervjupersonen informeras om undersökningens olika delar 

så som syftet med undersökningen, hur det är upplagt etc. (Kvale, S. 1997:107). 

Intervjupersonerna i min undersökning har fått ta del av syftet med undersökningen samt det 

upplägg jag har för att få samtycke från intervjupersonerna och att inte vilseleda de genom att 

försöka få samtycke på grunder som inte överrensstämmer med det jag undersöker. 

Konfidentialitet menar Kvale är den data som kan identifiera en individ i undersökningen inte 

kommer att redovisas eftersom det krävs godkännande av individen. Författaren menar även 

att för att skydda intervjuarens konfidentialitet ska det vara klart om vem som kommer att få 

tillgång till intervjuerna (Kvale, S. 1997:109, 113). Lärarna som deltog i intervjuerna var inte 

på något sätt emot att jag namngav dem men av etiska skäl kommer de ändå att anonymiseras 

och jag kommer i mitt resultat inte kalla de för namn utan att jag endast ska använda mig av 

det första bokstaven i namnet på de respektive lärarna.  

En viktig aspekt att ta med och diskutera är respondenternas påverkan på intervjuaren. Kvale 

menar att intervjuaren inte kan upprätthålla en professionell distans om hen identifierar sig 

med respondenten. Detta kan i sin tur påverka tolkningarna på ett sätt där de framföras 

respondenternas perspektiv (Kvale, S. 1997:112). Viktigt att diskutera denna del eftersom att 

denna form av påverkan kan bidra till att det faktiska resultatet uteblir. Informationen från 

intervjupersonerna kommer att vara tillgängliga bara för mig som utför undersökningen, det 

vill säga att ingen utomstående individ kommer att ha möjlighet att ta del av det inspelade 

materialet. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet vid en kvalitativ undersökning är att upptäcka olika företeelser, tolkning av livsvärld 

samt beskriva uppfattningar. Strävan att ha god validitet måste framkomma under hela 

studien. När det handlar om den insamlade data är validitet sammanhängande med forskarens 

informationssamling som ger underlag för en ”trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld”( Patel, R. & Davidson, B. 2011:105,106).  Validiteten i min undersökning är av hög 

karaktär eftersom att mängden data som jag har att tillgå från de olika intervjuerna ger 
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underlag för att jag ska kunna tolka respondenternas upplevda värld samt att beskriva olika 

förekommande uppfattningar.  Reliabilitet är enligt Kvale noggrannheten i 

intervjuundersökningen. Författaren  menar även att genom att eftersträva en ökad reliabilitet i 

undersökningen kan det bidra till att kreativiteten påverkas negativt samt att chansen till 

förändringar minskar . Noggrannheten i undersökningen kan påverkas av många olika 

faktorer som till exempel intervjupersonens sätt att ställa frågorna vid de specifika 

intervjuerna där de ledande frågornas sätt att ställa kan ha en påverkan på svaren (Kvale, S. 

1997:213).   

Bakgrund 

Lpo94 & Lgr11 

Skolan är en viktig plats på många olika sätt för både ungdomar och vuxna. Utvecklingen i 

skolan berör samhället på många olika plan, även utvecklingen och förändringarna i samhället 

påverkar skolan. Skolan har utsatts för många förändringar under årens gång, förändringar 

vad det gäller arbetssätt, förändringar vad det gäller planeringar etc. Majoriteten av dessa 

förändringar har påverkats av den teknikutvecklingen som har skett och som håller på att ske. 

 I skolans kursplaner och läroplaner benämns vikten av it användningen på många olika sätt.  

Lpo 94. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informations flöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (skoverket. 

1994:5). 

Lgr11. Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Undervisningen ska ge eleverna 

verktyg att hantera information i vardagsliv och studier, och kunskaper om hur 

man söker information från olika källor. Genom undervisningen i ämnet 

samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga i att söka information om samhället från medier, internet 

och andra källor och värdera” (Skolverket. 2014:199-200).  



 

17 

 

It utvecklingen har bidragit till att informationen har blivit lättillgängligt vilket i sin tur även 

påverkar skolans sätt att söka men också hantera denna information. Skillnaden mellan lgr11 

och lpo94 vad det gäller media, it och dess olika delar är stor. Det är ett bevis på att 

utvecklingen av it har varit snabb och att skolan ser det som en möjlighet att kunna tillämpa 

det i skolans värld.  

Medias utveckling i skolan 

I dagligt tal är det många som förknippar media med den nya tekniken som förekommer i det 

vardagliga men även i skolans värld,  det vill säga datorer, internet etc. Man menar att media 

är något som har funnits under väldigt långt tid och att utbildningen bygger på medie- 

användningen. Alla har på något sätt kommit i kontakt med media i skolan men vilken form 

av media individer har kommit i kontakt med är beroende på vilken generation individerna 

tillhör. Skolorna har alltid haft media i undervisningen men denna media har ändrat allt 

eftersom samhällsutvecklingen och förnyelser av media i stort. Lantz-Andersson och Säljö för 

fram exempel på media som förekom under 1800-talet i skolans värld och som kanske 

fortfarande förekommer. Exemplen  som lyfts upp är ”griffeltavlan”  ”planscher” och olika 

former av böcker. Dessa har sedan förändrats över tid genom införandet av ny media så som 

flanellografen och även senare whiteboard (Lantz-Andersson. A & Säljö. R.2014:15). Denna 

utveckling ser man inte minst idag med den snabba teknikutvecklingen i samhället som 

påverkar skolan genom olika former av förändringar i undervisningen.  

Lis Elvinsson beskriver i sin artikel ”Studiecirklar och nätkulturer”  den utveckling som har 

skett, vilket har påverkat skolan på många olika sätt. Hon menar att vid tidigare skede då 

eleverna kom från en arbetarklassfamilj fick dessa elever en utbildning som förberedde de för 

ett arbetsliv inom det industriella. I dag är det den digitala kompetensen av viktigt roll för 

individer ska kunna möta de krav som samhället ställer på dessa individer (Elvinsson, 

L.2011:174-175).  Jan Hylen menar att ”skolan behöver möta de behov som dagens och 

morgondagens samhälle och arbetsliv har. De elever som utbildas måste kunna verka i det 

framväxande samhället. För att göra det är IT kunskaper en nödvändig del” (Hylén, 

J.2011:23). Denna utveckling är av stor vikt då vi befinner oss i ett tjänstesamhälle där 

informationsflödet och it kunskapen är en viktig del i det samhället vi verkar i.  
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Läraryrket i förändring  

Tidigare har jag presenterat hur läroplaner har förändrats kopplad till teknikutvecklingen, 

detta påverkar i sin tur lärarens arbete i skolan. I detta avsnitt ska jag presentera vilka 

förändringar teknikutvecklingen har medfört för läraryrket i skolan. 

Varje gång det kommit ut ny teknik har den haft en påverkan på skolans genom olika 

förändringar i både skolan i sin helhet och i de olika undervisningssituationerna. Lärarens 

arbete håller på att förändras och lärarens roll övergår mer till att bli en handledarroll 

(Pedersen, J. 1998:19, 23). Hylén menar att antalet studenter som läser på distans har ökat 

markant de senaste tjugo åren. Detta är en bidragande effekt av den tekniska utvecklingen 

som bidrar till ett minskat beroende att befinna sig på samma plats under samma tidpunkt 

samt att kunna kommunicera med varandra på olika sätt genom bilder, ljud etc.(Hylén, J. 

2011:116). Denna utveckling påverkar lärarens arbete på så sätt att den traditionella 

undervisningen inte har som helst effekt utan lärarna måste anpassa sig till denna utveckling. 

Även på grundskolan börjar en form av distansundervisning bli vanligt då lärare arbetar med 

The flipped classroom, det vill säga att med hjälp av media i form av filmer kan 

undervisningen bedrivas i hemmet vilket bidrar till att undervisningstillfällen i skolan kan 

ägnas åt fördjupningar, diskussioner etc. Innebörden av begreppet läxa förändras genom att 

detta förknippas med att se en film (Diaz, P 2012:248).  

Lantz-Andersson och Säljö menar att lärarrollen idag har förändrats från att vara den  som 

besitter informationen som eleverna ska ta del av till att lärare och elever samspelar och är 

ömsesidigt involverade i olika projekt. Ett förändrat samhälle av det mediala utvecklingen 

medför det även ett förändrat arbetssätt för lärare i skolan. Läraren har inte den 

”kunskapsmonopol” som läraren tidigare haft utan idag handlar läraryrket mer om att hjälpa 

eleverna med den massiva information som förekommer idag  (Lantz-Andersson. A & Säljö. 

R. 2014:13,31). 
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Resultat  

 I detta avsnitt ska jag presentera mitt empiriska material utifrån de intervjuerna som jag har 

gjort med lärare som undervisar i ämnet samhällskunskap på tre olika högstadieskolor. 

Resultatet kommer således att delas upp så att svaren till varje intervjufråga kommer att 

pressenteras var för sig och sedan analyseras. En gemensam nämnare för alla respondenter 

som deltagit i studien är att alla har på något vis kontakt med digital media i den vardagliga 

undervisningen i skolan.  

Lärarnas definition av digital media 

Första frågan som respondenterna besvarade behandlade hur lärarna uppfattar begreppet 

digital media. Frågan ger mig en uppfattning om vad de respektive lärarna menar då de 

diskuterar begreppet digitala medier.  

Lärare R:s uppfattning om vad digitala medier är, beskriver han på ett sätt vilket innefattar 

redskapen som används för att söka fakta, skriva och filma. Vidare menar lärare R att digitala 

medier är ipads, datorer och mobiltelefoner som används för att underlätta undervisningen. 

Lärare P har en annan bild av begreppet digital media och är mer inriktad kring de program 

som finns till datorerna och ipads. Digital media ser hon som något som finns inuti en 

hårdvara.  

Det är väldigt mycket, väldigt brett och det är ett vitt begrepp ( Lärare P). 

Begreppet för lärare P innefattar många saker och menar att hon inte vill begränsa sig till 

något speciellt inom begreppets olika delar. Lärare A:s uppfattning kring begreppet digital 

media är också mer inriktad kring sidorna som finns tillgängliga på internet. Även hon menar 

att begreppet är väldigt brett men hon specificerar sig på detta sätt. 

 Nej man tänker som youtube och aftonbladet och mycket som man kan använda 

där. Tidningar men även andra internetsidor. Jag tänker också på digitala medier 

alltså läromedel som finns digitalt med (Lärare A). 

Diskussionen som Lärare C för kring uppfattningen av digitala medier är likt de resonemang 

som de ovannämnda lärarna hade men med ett undantag då han menar att 

Det första jag tänker på är det var, det här sociala medierna som finns på nätet 

instagram, facebook och twitter och allting (Lärare C). 
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Hans uppfattning kring digital media berör även de sociala medierna som används av 

skoleleverna i olika sammanhang samt spel.  

Alltså för mig är det både tillgången till själva apparaten alltså själva, om det är 

en iPad eller det är en iPhone eller det är en dator eller vad det nu än [är], 

projektorer på en skola, och så till sociala medier (Lärare Ca).  

Även lärare Ca betonar att inom begreppet digitala medier inkluderas också de sociala 

medierna men samtidigt så påpekar hon att det också är de digitala redskapen som är digital 

media. Lärare L kunde inte specificera sig kring begreppet. Han besvarade frågan på följande 

sätt.  

Jag uppfattar väl det som att det är media fast i digital form så att säga.[Det], det 

e alltså för mig är det bekvämt nästan synonym, gör livet lite enklare som lärare 

i alla fall tycker jag. (Lärare L) 

När frågan ställdes vad som ingick i den digitala median blev svaret mer tydligt då han 

började diskutera de medel som fanns i klassrummet i form av projektorer men också 

uppkopplingen till internet. En annan viktigt del som lyftes upp var att genom de digitala 

medierna i ämnet SO var det lätt att visualisera med det man pratar om. Här samtalar läraren 

kring principen konkretion, dialogicitet.  

Svaren från lärarna i undersökningen kan sammanfattas på så vis att uppfattningen av 

begreppet digital media är mycket brett och innefattar många specifika delar. Digital media 

förknippas med digitala redskapen som gör det möjligt för individen att söka information, de 

program som finns i dessa redskap, informationsmedia i form av tidningar samt sociala 

medier av olika slag. Lärarna som intervjuades har inte en definition av begreppet digital 

media utan menar att begreppet innefattar delar som sociala medier, program av olika slag, 

datorer, olika former av läromedel och så vidare.  

 Uppfattningen av vad som ingår i begreppet digital media kan vara en faktor som påverkar 

lärarnas sätt att undervisa och vilka mediala hjälpmedel läraren använder i sin undervisning. 

Lärare P:s förhållningssätt till de digitala medierna uppfattas som positiv eftersom att hon ser 

möjligheter med dessa medier och erhåller ett positivt förhållningssätt. Även lärare R har den 

uppfattningen och ser de digitala medierna som något som underlättar undervisningen. Dessa 

lärares uttalar sig på ett sätt som visar att de kan hantera medierna på ett sätt så att det blir 
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lättare att undervisa samt att se möjligheter till förändring i undervisningen. Lärare Ca, C och 

A  inkluderar internet i de digitala medierna genom att lyfta upp internetsidor samt sociala 

medier. Genom att använda sig av internet och sociala medier besitter läraren en viss digital 

kompetens för att kunna hantera dessa. Genom att läraren ser möjligheter med digitala medier 

kan ämnesdidaktiska perspektiven kopplass samman med det uttalandet, det vill säga 

möjlighet till ett ökat intresseskapande, konkretion,  möjlighet att föra dialog, 

motivationsskapande, meningsskapande samt målstyrning. 

Kunskap om digitala medier 

Det gemensamma för alla respondenter är att de ansåg att det är viktigt att ha kunskap om 

digitala medier som lärare. Denna kunskap ses som en möjlighet att kunna ha kontakt med 

eleverna och befinna sig där eleverna är. Lärare A uttrycker sig på följande sätt. 

 Eftersom att eleverna är så pass kunniga idag så behöver man det som pedagog 

också. Annars kan de lätt köra över en. Eller att de tycker att man är 

gammalmodig eller efter. För det är viktigt att hänga med (Lärare A). 

En av respondenterna menar att det är viktigt att ha kunskap kring digitala medier för att ha 

möjlighet att ta del av elevernas arbete. Han förklarar att eleverna arbetar med iPads i 

undervisningen vilket medför att kunskapen kring digitala medier ses som en bra sak att 

kunna. Citatet nedan är från lärare R kring frågan om lärarna tycker att det är viktigt att 

kunskap om digitala medier som lärare. 

Ja det är mycket viktigt, därför att det är den världen som eleven lever i. Sen kan 

vi tycka vad vi vill om det men det är den världen dom lever i (Lärare R) 

Lärare R uppger att lärarnas kunskap kring digitala medier är viktigt eftersom att eleverna 

befinner sig i en värld av digitala medier. Denna värld förändras snabbt och därför måste 

lärarna hålla sig i ”jour”. 

Det egna intresset kring digitala medier lyfts fram av lärare Ca som menar att kunskapen 

kring digitala medier kan kopplas samman med det egna intresset kring dessa medier. Hon 

diskuterar det egna intresset för att hitta olika former att undervisa på genom de digitala 

medierna. Samhällsutvecklingen digitaliserar barnen menar lärare P och ”därför måste vi 

också vara digitaliserade annars så lyssnar de inte på oss”.  
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Lärare C menar att lärare måste vara med på ett bättre sätt i de olika plattformarna som 

ungdomarna befinner sig på. För att kunna vara med behövs kunskap men denna kunskap är 

det inte många som har. Han menar även att eleverna har bättre kunskap kring de sociala 

medierna men anser att lärarna i många fall har bättre kunskap att kunna utnyttja iPads och 

datorer som hjälpmedel.  

Alla de tillfrågade lärarna anser att kunskapen om digital media  för lärare är viktig. Eleverna 

befinner sig i en värld där användningen av digitala medier är deras vardag. Genom 

kunskapen kring de digitala medierna har lärare större möjlighet att följa eleverna i deras 

vardagliga undervisning, eftersom majoriteten av undervisningen i skolan bedrivs genom 

någon form av digital media. Lärare C menar att eleverna kan hantera de sociala medierna 

bättre än lärarna men lyfter även fram att lärare i många fall har bättre kunskap om hur 

digitala medier kan användas som exempelvis hjälpmedel. Lärares C kompetens kring digitala 

medier uppfattas som väldigt bra eftersom att han ser digitala medier som ett hjälpmedel. 

Genom att använda digital media som hjälpmedel i undervisningen finns det möjlighet att 

tillämpa de ämnesdidaktiska principerna genom dessa digitala medier. Kunskapen kring de 

digitala medierna som anses av viktig karaktär hos de intervjuade lärarna kan knytas samman 

med e ämnesdidaktiska principerna.  

Principen  motivation och intresseskapande sker genom att lärarna använder sig av och har 

kunskap om den teknologi och den form av digital media i undervisningen som eleverna 

använder i sin vardag. Bronäs och Runebou menar att motivationen som eleverna får är inte 

enbart den yttre motivationen utan läraren ska sträva efter den inre motivationen som är styrt 

åt kunskapsutvecklingen (Bronäs, A. & Runebou, N. 2010:104). Lärarna i studien reflekterar 

över varför det är viktigt att ha kunskap kring det digitala som lärare, men reflektionerna 

stannar på en nivå som inte är så djupgående utan bara berör det yttre. Ett exempel är citatet 

”Ja det e mycket viktigt, därför att det är den världen som eleven lever i. Sen kan vi tycka vad 

vi vill om det men det är den världen dom lever i”(Lärare R). Här får jag som intervjuare en 

känsla av att läraren på något sätt är tvungen att ha kunskap om digitala medier eftersom det 

är den världen som eleverna befinner sig i. Utan att själva reflektera över det har de ändå med 

sig viktiga ämnesdidaktiska principer i sitt tänkande om den digitala media. Genom att 

använda sig av de digitala medierna som förekommer i ”den värld som eleverna befinner sig 

i” medför detta en grundlig kompetens för att kunna hantera de medier som eleverna och 

skolan tillämpar och tillämpat. Det förekommer skillnader i kompetensen kring digitala 
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mediers olika delar då man menar att eleverna har bättre kunskaper/ kompetens kring de 

sociala medierna. Här ses läraren som novicer medan eleverna ses som kompetenta, 

proficienter eller experter. När det handlar om att använda digitala medier som hjälpmedel i 

undervisningen så uppfattar sig  läraren ha kompetens medan eleverna ses som novicer.  

Digitala medier i undervisningen 

De lärare som har deltagit i intervjuerna arbetar på skolor som använder sig av ipads, det vill 

säga att varje elev i skolan har varsin ipad som används i undervisningen. Den information 

som har framkommit under intervjuerna har grundat sig i att lärare försöker att använda dessa 

digitala medier i undervisningen eftersom att de finns tillgängliga. Lärarna använder sig även  

av andra digitala medel för att försöka hitta nya sätt att arbeta på men också för att nå så 

många elever som möjligt även som lärare P framför att skapa intresse hos eleverna.  

Tre av de intervjuade lärarna arbetar på samma skola vilket medför ett snarlikt sätt att arbeta 

på för att implementera digitala medier i undervisningen. Lärarna här använder sig av nätet på 

olika sätt för att skapa egna digitala böcker som de senare lägger upp så att dessa finns 

tillgängliga för eleverna som kan ta del av böckerna genom sina ipads. En av lärarna menar att 

man kan komplettera denna form av undervisning med PowerPoint  medan en annan lärare 

använder sig av facebook i sin undervisning. Man ser möjligheter med att använda sig av 

sociala medier i undervisningen. 

Facebook känner jag en naturlig koppling[…]alltså lägger man grejer där så får 

eleverna liksom information om det (Lärare P) 

Lärare R diskuterar de fördelarna som finns med ipad i skolan. Han menar att det går att 

utnyttja tekniken på många olika sätt genom användbara appar som finns tillgängliga samt de 

funktioner som gör det möjligt att filma, ta emot och skicka information. För Lärare A ser 

implementeringen av ipads i undervisningen som något problematiskt eftersom att eleverna 

använder det oftast till spel. Hon använder sig av ett digitalt läromedel som finns tillgängligt, 

specifikt för ämnet samhällskunskap. Detta digitala läromedel kan eleverna använda genom 

sina ipads. Även tidningar och film är en viktig del i lärarens undervisning. Lärare Ca 

kombinerar olika former av digitala medier i sin undervisning. Denna kombination gör det 

möjligt att nå så många elever som möjligt. Nedan beskriver hon ett undervisningstillfälle. 
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Varför firar vi jul? Ja men det är Jesus födelse och då kunde de på tre olika sätt, 

antingen kunde de läsa en text på iPaden eller kunde de lyssna och läsa den eller 

så kunde de faktiskt se en film om samma sak (Lärare Ca) 

Hon menar att genom att undervisa och använda sig av media på detta sätt har man möjlighet 

att nå eleverna eftersom att de får välja vilket sätt som passar de bäst att undervisa på.  

Lärarna anser att utvecklingen går framåt och att eleverna använder sig av digitala medier 

därför är det som lärare C uttrycker sig att det ligger det i tiden att lägga ut digitala läromedel. 

Möjligheten att förmedla information och kunskap på ett annat sätt än tidigare 

undervisningsmetoder. Lärare R besvarar frågan genom att lyfta fram de möjligheter som 

finns med digitala medier men framförallt att det är enkelt när man väl är insatt i det.  

Det underlättar ju jättemycket både för min [..] egen undervisning men också 

för elevernas kunskapsinhämtning (Lärare Ca) 

Flera av de lärare som intervjuades påpekade att genom att använda sig av digitala medier i 

undervisningen så medför det ett förbättrat resultat bland de svaga eleverna i klassen. De 

elever som är i behov av särskilt stöd lyfts upp som de stora vinnarna.  

Lärarna försöker implementera de digitala medierna som finns tillgängliga i sin undervisning i 

den grad det går. Det finns skillnad mellan de intervjuade lärarna på sättet att implementera 

digitala medier i undervisningen. Några av lärarna bygger vidare på den digitala  median som 

finns tillgänglig, det vill säga att de hittar exempelvis nya relevanta appar medan andra skapar 

nya former av media med teknikens hjälp. Man anser att digitala medier kan användas som 

komplement till varandra genom att tillämpa de på så sätt så att de skapar en helhet i 

undervisningen. Utifrån principen målstyrning bör läraren fundera efter vilka mål som ska nås 

innan det görs val av metod för att uppnå dessa mål. 

 Lärare A ser problematik med implementeringen av digitala medier i undervisningen. Hon 

menar att eleverna använder dessa medier till spel. Problematiken ligger i att skolan har 

implementerat digitala medier i undervisningen, det vill säga metoden att arbeta ifrån men 

målet i detta fall är inte tydligt nog för eleverna. Genom ämnesdidaktiska principen 

motivation och intresseskapande sker en ”viljeriktning mot ett visst undervisningsobjekt” 

(Bronäs, A. & Runebou, N. 2010:109). De olika sätt att implementera digitala medier i 

undervisningen som förekommer bland respondenterna kan kopplas samman med det 
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intresseskapande och motivation som tillämpas genom olika sätt att implementera digitala 

medier i undervisningen. Lärare P:s citat pekar på att implementeringen av digitala medier i 

undervisningen handlar om att skapa intresse hos eleverna. Lärare Ca beskriver olika metoder 

att undervisa om samma sak. Här har läraren funderat steget längre vilket medför att eleven 

väljer den metod som är mest intressant och känns mest motiverande för eleven. Lärare Ca 

lyfter upp möjligheterna att skapa ett sammanhang  i sin undervisning genom att tillämpa 

olika undervisningsmetoder bidrar till likvärdig kunskapsinhämtning. Konkretion är en viktig 

del i undervisningen och bland de intervjuade lärarna så framkommer det att tre av dem 

arbetar på så sätt att de gör egna digitala läromedel som de senare använder i sin 

undervisning. Lärarna sätt att utveckla egna digitala läromedel gör det möjligt att göra det 

som eleverna ser som abstrakt till mer konkret. Nyttan av digitaliseringen och kompetensen 

kring digitala medier bidrar till att det digitala verktyget kan användas som ett didaktiskt 

redskap. Genom implementeringen av digitala medier i undervisningen visar lärarna sin 

digitala kompetens på många olika sätt. De lärare som gör egna läromedel visar djupgående 

digitalkompetens. Ett annat exempel som framförs är att kombination som sker mellan 

digitala medierna. Även här krävs det en viss digital kompetens för att kunna hantera dessa 

undervisningssituationer.  

Lärare P, C och Ca anses ha kompetens utifrån Dreyfus modell då de medvetet planerar hur 

de ska använda sig av de digitala medierna i undervisningen. Till exempel lärare Ca som 

menar att hon försöker använda digitala medierna i olika undervisningsmetoder, lärare P som 

använder sig av olika sociala medier i undervisningen samt att hon funderar kring intresset 

hon ska skap för att gynna elevernas lärande och lärare C som ser möjligheter att kunna 

använda sig av digitala medier på ett sätt som inte har använts tidigare. Läraren A ser 

problematiken med digitala medier i undervisningen  men det framkommer inte om hon 

försöker ändra arbetssätt eller den grund undervisningen utgår ifrån. Utifrån Dreyfus 

förvärvsmodell har läraren inte den kompetens som krävs eftersom att hon inte har åtgärder 

eller en långsiktig plan med de digitala medierna i undervisningen samt att hon saknar en 

planering för hur dessa digitala medier ska kunna användas. 

Problematik 

Majoriteten av lärarna i undersökningen tycker att de svårigheter som förekommer genom 

implementeringen av digitala medier i undervisningen inte ligger hos eleverna utan man anser 

att problemet ligger hos dem själva. Denna svårighet kopplas samman med den kunskap som 
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de besitter och som de själva menar i många fall inte anser är tillräcklig. Lärare R berättar hur 

en elev i skolan en dag hjälpte honom med sin ipad. 

[problematiken ligger] inte på eleverna utan det är mer på personalen eftersom 

att där är en rädsla för att släppa. Man har kanske inte riktigt full koll på hur en 

ipad funkar eller hur en dator funkar. Man vågar inte riktigt släppa det än, det 

ansvaret fullt ut på eleverna. Man vågar inte riktigt lita på vad de gör (Lärare C). 

Lärare L menar att det inte finns så många svårigheter med att implementera digitala medier i 

undervisningen, bara man är noggrann med att framföra hur skolan ser på hur dessa ska 

användas.  

Det framkommer att det finns svårigheter med att implementera av digitala medier i 

undervisningen. Dessa svårigheter kan ligga i att eleverna ägnar sig åt andra aktiviteter än det 

som de egentligen ska arbeta med. Lärare A uttrycker sig på följande sätt.  

Ja det är väldigt många som har fastnat i spel…. Det är nog ett ganska vanligt 

inkörsproblem på många skolor som man stöter på (Lärare A). 

De digitala medierna som man använder kanske inte passar alla elever menar lärare P. Även 

lärare Ca menar att det finns problem med de digitala hjälpmedel och dess olika funktioner. 

Även om eleverna har varsin iPad i sin undervisning så har inte lärare och elever samma 

verktyg att utgå ifrån. I vissa fall där alla läromedel har blivit helt digitaliserade skapar detta  

problematik eftersom att det är svårt att kontrollera vid implementeringen av digitala medier i 

undervisningen anser lärare Ca. 

Lärarna anser att de stöter på problem vid implementeringen av digitala medier i 

undervisningen. Dessa problem ligger i största del hos dem själv då de i vissa fall inte har 

samma teknikförutsättning som eleverna har vid hanteringen av digital media. Det 

framkommer även att elever tillämpar de digitala medierna på ett sätt som de inte ska göra, 

exempelvis genom att spela spel under lektionstid. Lärarena reflekterar även över att den 

digitala median som tillämpas i undervisningen inte passar alla elever . Då kan det uppstå 

problematik genom att man kanske inte når alla elever i undervisningen. De svårigheter som 

lärarna anser sig ha med implementeringen av digitala medier i undervisningen har utifrån de 

didaktiska ämnesprinciperna inte berört de delar som gör att användningen av digitala medier 

används på rätt sätt och till det de är avsatta att användas till i en undervisningssituation. 
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Utifrån didaktikens grundprinciper målstyrning, dialogicitet och interaktion, motivation, 

intresseskapande och konkretion hade de upplevda svårigheterna i undervisningen  kunnat 

minskas med de digitala medierna. Genom att läraren utgår ifrån dessa didaktiska principer i 

undervisningssituationerna ökar möjligheten att minska de negativa effekterna som kan ses 

genom implementeringen av digitala medier i undervisningen.  

Viktigast av digitala medierna för ämnet samhällskunskap 

Lärarna i undersökningen besvarar fråga om vilka digitala medier de anser är viktigast att 

tillämpa i ämnet samhällskunskap genom att presentera medier som förekommer med hjälp av 

internet men även de digitala hjälpmedlen då även de ses som en digital media. Lärare A 

menar att nyheter och film är viktiga i ämnet eftersom att de kan kopplas samman med 

pågående händelser. Lärare R har nästan samma uppfattning men lyfter fram de digitala 

medierna i form av ipad och datorer. Han menar att dessa är viktiga för att komma ut på nätet 

och föra informationssökning. Även lärare Ca diskuterar olika material som finns tillgängligt 

på Youtube och som an användas i undervisningen men samtidigt som hon för diskussion om 

vilka fördelar som finns med datorer och den snabba informationen som kan inhämtas från 

dessa medier.  Ett par av lärarna menar att det är svårt att se någon specifik digitala medierna 

som viktigast i ämnet samhällskunskap. Nästan alla lärare ser källkritik som en viktig del i 

undervisningen. Lärare P uttrycker sig på detta sätt. 

Du har ju riksdagen, du har ju jättemånga sidor som du kan gå in och använda. 

Men det är jag som lärare som kontrollerar vad som ska användas och vad jag 

tycker är bra. Alltså hela tiden det här med allting som är kopplad till källkritik. 

Allting som värderar källor, alltså sånt är det viktiga (Lärare P). 

 Få begreppen som man pratat om i skolan kopplat till verkligheten runt omkring 

och sedan givetvis också om man nu utgår ifrån deras värld än en gång de 

sociala medierna (Lärare C) 

Här menar lärare C att även de sociala medierna i ämnet samhällskunskap är viktiga. Han 

menar att genom att använda sig av sociala medier så utgår man ifrån den värld som eleverna 

befinner sig i. 

Det finns ingen specifik media som lärarna uppfattar som bättre än den andra utifrån de 

uttalande som lärarna framfört. De använder sig av olika medier i undervisningen så som 
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youtube, sociala medier men också iPad och datorer. Det gemensamma för majoriteten av 

lärarna som deltagit i studien är att de lägger stor vikt kring källkritik. Oberoende på det val 

av digital media lärarna gör i undervisningen framkommer det att de kopplar det samman med 

det kritiska tänkandet. De ovannämnda medierna som lärarna använder sig av är alla 

förknippade med de digitala medier som eleverna använder i sin vardag,  men det källkritiska 

tänkandet ska skolan och läraren bidra med. Det ses som självklart att lärare ska vara till stöd 

och hjälp för eleverna med ett kritiskt förhållningssätt, men i många fall lämnas eleverna 

själva vid sådana tillfällen (Bronäs, A. & Runebou,N. 2010:108,109).  

Eleverna i traditionell undervisning kommer till skolan med en uppfattning och går ifrån 

skolan med samma uppfattning vilket strider mot lärarens arbetssätt (Marton, F. 1997:99). 

Tolkningen av detta uttalande medför en bild av att tidigare traditionella sätt att undervisa på 

påverkade inte elevernas uppfattning i lika stor grad som det gör idag då sättet att arbeta på 

har förändrats genom den digitala utvecklingen. Genom att använda sig av olika digitala 

medier i undervisningen bidrar det till en förändring från det traditionella arbetssättet. Denna 

förändring påverkar i sin tur elevernas kunskapsinhämtning och det källkritiska tänkandet.  

Genom att använda sig av dialogocitet som är en av de övergripande principerna inom 

ämnesdidaktiken kan det bidra till att elevernas källkritiska tänkande förstärks. Dialogicitet 

handlar om att skapa en dialog mellan elev och lärare vilket bidrar till att lärare får möjlighet 

att kunna förstå eleven och  utmana deras tankeprocess för att senare kunna påverka deras 

kunskap. Lärarna i undersökningen reflekterar inte kring vilka grunder de ska arbeta ifrån för 

att förstärka det källkritiska tänkandet hos eleverna utan utgår ifrån att det finns en stor mängd 

information i dagens samhälle som måste hanteras på ett källkritiskt sätt.  

Lärarens egna uppfattade kompetens kring digitala medier 

Lärare P upplever att hennes kompetens är tillräcklig om det görs en jämförelse med den 

kompetens som andra lärare besitter. Kopplat till andra yrkesgrupper som arbetar med digitala 

medier så ser lärare P att hon har mer att lära sig.  

Det handlar om att skolans värld ligger [efter]. Men alltså jag känner att [jag] 

ligger i skolans värld i framkant.( Lärare P) 
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Läraren P arbetar som IKT inspiratör vilket innebär att det krävs kunskap kring de digitala 

medierna. Även lärare C arbetar som IKT inspiratör menar att hans kompetens täcker vissa 

områden av de digitala medierna. 

[..]min kunskap ligger mer på att man ska kunna visa på vilka fördelar och 

hjälpmedel det finns i tekniken. (Lärare C) 

Han betonar även att kompetensen kring sociala medier uppfattas som inte tillräcklig på grund 

av det inte finns intresse för det. För lärare L upplevs kompetensen som något ”halvbra” 

eftersom att läraren inte kan det. Bristen på tid, intresse och engagemang ser han som de 

faktorer som gör att han upplever kompetensen som ”halvbra”. Lärare R upplever att hans 

kompetens har ökat väldigt mycket på senare tid. Han menar att det har förekommit ett visst 

motstånd i början men allt eftersom att förståelsen ökat har det blivit mer accepterat. Lärare A 

upplever sin kompetens som inte tillräcklig på grund av det egna intresset men hon menar 

även att skolan inte är så utrustad med digitala medier vilket påverkar lärarens kompetens. För 

lärare Ca som arbetar på samma skola som A upplevs kompetensen som halvbra eller ganska 

bra. Hon menar att hon använder sin fritid till att lära sig mer om de digitala medierna och att 

all kunskap som hon besitter har hon inhämtat under sin fritid.  

Den upplevda kompetensen bland de intervjuade lärarna är väldigt olika. Lärarna i 

undersökningen som även arbetar som IKT inspiratörer anser sig ha goda kunskaper kring de 

digitala medierna medan de lärare som inte har denna grund uppfattar att deras kompetens  

inte är tillräcklig. Bland lärarna i undersökningen vars upplevda kompetens ses som mindre 

tillräcklig är intresset en av faktorerna som påverkar men även tid och engagemang. En av 

lärarna kopplar samman tillgången av digitala medier i skolan med den egna uppfattade 

kompetensen. Kompetensen ses som bristfällig på grund av att tillgången till digitala medier i 

skolan inte anses vara så stor. Tre av de intervjuade lärarna anser att de har bristfällig 

kompetens men samtidigt kan dessa lärare hantera många av de digitala redskapen och  

digitala medierna som förekommer i lärarnas yrke. IKT inspiratörerna anser sig ha god 

kompetens men jämfört med andra yrkesgrupper så anser man att denna kompetens inte är 

tillräcklig.  

Lärarens uppfattade kompetens kring digitala medier kopplat till Dreyfus förvärvsmodell ger 

en indikation om vilket steg i förvärvsmodellen som lärarna i studien befinner sig i . Lärare A, 

L och R menar att de inte har tillräckligt med kompetens . Dessa lärare befinner sig bland de 
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första stegen i förvärvsmodellen vilket innebär att de är novicer eller advanced beginner . Med 

detta menas att dessa lärare inte har en fullständig förståelse kring de digitala medierna i 

undervisningen samt att uppfattningen kring hur man använder de digitala medierna i 

undervisningen är begränsad. Lärare P och C arbetar som IKT inspiratörer vilket innebär att 

dessa besitter grundlig kunskap kring digitala medier då detta bidrar till att de upplever sig  

besitta goda kunskaper kring digitala medier som lärare. Lärare P och C har en djup förståelse 

kring digitala medier samt kan uppnå en hög standard i undervisningen genom dessa digitala 

medier, det innebär att lärarna i detta fall är proficient eller rent av experter i jämförelse med 

andra lärare. Lärare Ca upplever att hon har ganska bra eller bra kompetens vilket utifrån 

Dreyfus modell innebär att hon har bakgrundskunskaper kring digitala medier, har 

förförståelse samt kan se hur digitala medier kan användas i undervisningen.  

Planera utifrån ämnesdidaktiska principer 

Vid frågan kring hur lärarna planerade undervisningen kopplad till de didaktiska principerna 

blev svaren många och breda. Hälften av de intervjuade lärarna kopplar samman innehållet i 

undervisningen med bilder.  

Som i Sverige visar man lite bilder på riksdagshuset och där är lite  interaktivitet 

och såna här grejer om som de själva kan gå in och jobba med, och titta på olika 

grejer (Lärare L). 

Man menar att när eleverna ska förklara ett begrepp så är det bättre ur ett kunskapsmässigt 

sätt att kunna associera dessa med bilder. Man menar även att bilder och koppling till bilder 

bidrar till en utveckling. Inte bara bland de ”svaga” eleverna utan alla elever (lärare C). 

Lärare P förklarar på följande sätt där hen menar att arbetet sker genom ämnesövergripande 

projekt som planeras utifrån förmågorna kopplat till centrala innehållet. Läraren beskriver att 

hen har många elever som är i behov av särskilt stöd i klassen och lyfter upp de digitala 

medierna som positiva för dessa elevers lärande. För lärare R handlar det om att allting är 

naturligt eftersom att eleverna har iPads då grundas undervisningen kring dessa medel. Med 

naturligt menar läraren att det bara sker utan att behöva tänka på det.  Han  förklarar att de 

använder sig av program som  hela undervisningen bygger på. När det gäller planeringen för 

undervisningen förklarar lärare R att han funderar hela tiden på vilken media som kan 

användas i undervisningen och var man hittar det. Han menar att det förekommer mycket 

kontakt mellan elever och lärare. Lärare A  menar att man väljer först ett arbetsområde och 
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sen ser man vad som finns tillgängligt bland filmer, klipp på youtube, radioprogram etc. Det 

har även förekommit att eleverna redovisar sina arbeten genom att använda någon form av en 

digital media så som att göra ett eget radioprogram eller nyhetsprogram om det området de 

arbetar med. Hon menar att det går att göra ganska mycket i undervisningen om eleverna är 

intresserade av det. För lärare C handlar det om att planera undervisningen på så sätt att 

eleverna använder sina sinnen. Hon menar även att enligt henne ska en lektion vara mycket 

”igenkännande”. Innehållet ska vara den samma men metoderna ska vara olika. Hon planerar 

även på ett sätt där eleverna får pröva sig fram.  

Lärarnas sätt att planera undervisningen kopplat till de ämnes didaktiska principer är kopplade 

till bilder genom att konkretisera det abstrakta, intresseskapande och sammanhang. En lärare 

kopplar samman planering med de digitala hjälpmedlen som redan finns tillgängliga för 

eleverna. Här menar han att all verksamhet i undervisningen går igenom dessa medier. 

Kontakten mellan elever och lärare är intensiv genom de digitala medierna då eleverna 

”skriver och skickar”. Uppfattningen av lärarens uttalande att elever genom digitala medier 

”skriver och skickar” uppfattar jag en dialogicitet mellan lärarna och eleverna men även 

mellan elever. Denna dialogicitet sker genom meddelande och kan handla om 

arbetsuppgifterna osv. Utifrån de svar som lärarna ger kring frågan hur de planerar 

undervisningen med digitala medier kopplat till de didaktiska principerna visar en del lärare 

att de reflekterat kring hur dessa principer kan kopplas till undervisningen medan andra 

reflekterar inte utan inkluderar principerna utan att reflektera över det. Lärarnas tillämpning 

av bilder i undervisningen medför att eleverna arbetar med det konkreta och abstrakta. 

Eleverna använder sin fantasi genom att inhämta det konkreta från bilden med lärarens 

abstrakta förklaringar detta i sin tur bidrar till en förståelse (Bronäs, A. & Runebou,N. 

2010:120). En av lärarna förklarar att lektionerna planeras på så sätt att eleverna får prova sig 

fram. Motivationen i ett ämne uppstår när individen ser relevans med ämnet, det vill säga när 

individen förstår något (Bronäs, A. & Runebou,N. 2010:105). Läraren sätt att låta eleverna 

prova sig fram kan bidra till att de hittar relevans och förståelse i ämnet som tilltalar dem 

vilket i sin tur kan bidra till att elevens motivation ökar för det specifika ämnet.  

Principen som anses vara central i de ämnesdidaktiska principerna enligt lärare är intresset 

som riktas mot ett specifikt ämnesinnehåll och att detta intresse måste skapas av läraren 

(Bronäs, A. & Runebou,N. 2010:14). Intresset i undervisningen ses som en viktig del för 

lärare A. Genom att få eleverna intresserade finns det möjligheter till att utföra olika 
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aktiviteter i undervisningen. Läraren är medveten om att ett ökat intresse bland eleverna 

medför positiva effekter för elevernas lärande.  

Lärarna i studien visar att de besitter en kompetens  kring hur de använder sig av de 

ämnesdidaktiska principerna i undervisningen. Deras sätt att föra fram en helhetsförståelse, 

skapa givande arbetsmiljöer,  alternativa metoder som användning av bilder i undervisningen 

samt att genom att skapa lärandemiljöer som gör det möjligt för eleverna att använda sina 

sinnen. En av lärarna i studien menar att eleverna får testa sig fram för att se vilka metoder 

som passar dem bäst. Här visar läraren att hon kan anpassa sig till de val eleven gör eftersom 

att hon har djupa grundkunskaper kring de specifika delarna. Lärarna i studien kan placeras 

utifrån Dreyfus förvärvsmodell bland individer som ses som kompetenta för planeringen av 

lektionerna kopplat till de ämnesdidaktiska principerna.  

Diskuterande analys 

I detta avsnitt ska jag sammanfatta analysdelarna från mitt empiriska material samt lyfta in 

tidigare forskning i diskussionen.  

Begreppet digital media uppfattas av lärarna som väldigt brett och definieras inte som något 

specifikt utan kopplas samman med olika former av programvaror samt de redskap som gör 

dessa program hanterbara. Tidigare forskning visar att begreppet media har varit relativt 

enkelt att förklarar då media bestod av en antal specifika delar. Genom internet och dess 

framgång har begreppet fått en antal nya innebörder vilket bidrar till en mer komplext 

karaktär (Åkerlund, D. 2011:25). Denna komplexitet ses även bland de intervjuade lärarna 

eftersom att de inte riktigt kan specificera sig när det handlar om hur de uppfattar begreppet 

utan samtalar om digital media som ett hjälpmedel och som programvara av olika slag men 

också som sociala medier, digitala nyheter etc. Kunskapen kring dessa medier anses vara 

viktig för lärarna i studien eftersom  kunskap medför ökade möjligheter att inkludera eleverna 

i olika undervisningsformer genom att använda redskap som eleverna känner igen och kan 

hantera. Detta i sin tur kan ha en positiv påverkan på elevernas motivation och intresse för 

undervisningen.  Barns användande av digitala medier påverkar vuxnas användning av 

digitala medier positivt. Jämfört med vuxna individer har de lättare att lära sig digitala 

tekniken samt att de är mer mottagliga att bli påverkade av nya syner på lärande (Elvinsson, 

L:2011:180).  
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Erhåller läraren en bra kompetens finns det möjlighet att öka kunskapen hos eleverna avsevärt 

då dessa elever är mottagliga för nytt lärande samtidigt som det krävs en hög grad av digital 

kompetens hos läraren. Jämterud menar att om lärarna ska stärka elevernas digitala kompetens 

krävs det att lärarna har en utvecklad kompetens själva (Jämterud, U. 2010:16).  Lärarna i 

detta fall måste besitta kunskap kring digitala medier och befinna sig i en  högre nivå av 

kunskap, vilket innebär att de är kompetenta, proficienter eller experter. Lärarna måste ha en  

högre grad av kompetens än vad eleverna har för att kunna höja elevernas kompetens till en 

högre nivå. Ett snarligt resonemang för även Diaz där hon menar att lärare måste öka sin 

lägstanivå kring digital kompetens  för att kunna hjälpa eleverna att utveckla deras digitala 

kompetens men hon menar även att det förekommer förvirring bland lärare eftersom att de 

inte vet vad det innebär att vara digital kompetent (Diaz, P. 2012:78-79).  

Uppfattningen om att lärare inte riktigt vet vad digital kompetens innebär kan förekomma i 

vissa uttalanden som lärarna i studien framför. Bland de medverkande lärarna i 

undersökningen anser sig två av dem att deras kompetens kring digitala medier är tillräckligt 

bra. Denna uppfattning har att göra med att dessa lärare är IKT inspiratörer och besitter en 

grundlig kunskap kring IT. Hylén menar att genom en digital kompetens bör läraren ha vissa 

färdigheter som berör delar som handlar om att producera, söka internetbaserade tjänster, 

förstå komplex information och så vidare (Hylén, J. 201:71). Detta kan kopplas samman med 

Illeris påstående att om en individ är kompetent inom ett område ska individen kunna klara av 

de utmaningar som ingår i det specifika området (Illeris, K. 2013:31). Men många av de 

lärarna i undersökningen anser sig inte ha tillräcklig med kompetens för att kunna hantera 

digitala medier i undervisningen till den grad som det egentligen behövs. Dessa lärare är 

utifrån förvärvsmodellen novice eller advanced beginner vilket innebär att de tror sig ha 

minimala kunskaper eller begränsade kunskaper kring hanteringen av digitala medier i 

undervisningen. Dessa lärare reflekterar inte över att de faktiskt besitter en kompetens som är 

tillräcklig för undervisningen där de arbetar med källkritik, hanterar olika hjälpmedel, 

informationssökning etc. Inom dessa områden har lärarna en viss form av kompetens eftersom 

att de har bakgrundskunskaper och planerar på så sätt att dessa delar ifrågasätts. I detta fall är 

eleverna som undervisas novicer eller advanced beginner då deras kunskaper och reflektioner 

kring de berörda delarna är begränsade.   

Grunden till denna bristfälliga kompetens ses ligga i de intervjuade lärarnas intresse men 

också i vissa fall engagemang. Genom att inte ha intresse för de ovannämnda färdigheterna 
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bidrar det till att läraren kompetens upplevs som bristfällig.  Detta lyfts fram även av 

Jämterud då han menar att det är ett antal faktorer som påverkar  IT utvecklingen i skolan. 

Dessa faktorer är lärarens förmåga, intresse och motivation (Jämterud, U.2010:13).  Är dessa 

faktorer negativa hos individen medför det en negativ påverkan på IT utvecklingen i skolan  

vilket i sin tur även påverkar digitala kompetensen negativt. 

Implementeringen av de digitala medierna i undervisningen ses som en viktig del i dagens 

skolor. Lärarna i studien implementerar de digitala medierna som är tillgängliga för eleverna i 

skolan. I vissa fall ser man problematiken med att implementera dessa i undervisningen då 

eleverna använder det till att spela spel. Genom att tillämpa ett arbetssätt som går ifrån ett 

målstyrt lärande har läraren möjlighet att hantera denna problematik på ett bättre sätt. Säljö 

och Lantz-Andersson menar att implementering av digitala medier i undervisningen kan vara 

att använda de digitala medierna på ett sätt som man tidigare gjort med papper och penna. Här 

ska de pedagogiska grunderna ändras på så sätt så att det bidrar till nya strategier som 

påverkar relationen mellan lärare elev men även Innehållet i undervisningen. (Lantz-

Andersson, A & Säljö, R:2014:22,23).  

 En av de intervjuade lärarna som ser problematik med implementeringen av digitala medier i 

undervisningen har förändrat redskapen att arbeta med, men jag får en uppfattning att de 

pedagogiska grunderna inte är ändrade eftersom att eleverna under lektionstid ägnar sig åt 

andra aktiviteter. Detta visar att tidigare pedagogiska grunder fungerar mindre bra med nya 

sätt att arbeta på. Jag fick en uppfattning av att läraren inte reflekterade över var 

problematiken kunde ligga utan såg det som en del i implementeringen av dessa medier. 

Genom att ha en bra struktur i undervisningen samt att kunna tillämpa de ämnesdidaktiska 

grunderna och utgå ifrån dess principer medför en bättre relation mellan lärare och elev men 

även mellan elev och undervisningssituation. Forskningen visar att teknologin möjliggör för 

lärande när det sker en interaktion mellan elev och lärare. Läraren i detta fall har rollen som 

skapare av olika lärsituationer av de digitala verktygen som ska vara kopplade till 

ämnesinnehåll, hur eleven ska bidra etc. och eleven ska använda det på ett aktivt sätt. Läraren 

ska även ha en position som ger eleverna möjlighet att lära sig (Lantz-Andersson, A & Säljö, 

R:2014:27, 46).  Positionen kräver att läraren har kunskap kring de specifika delarna vilket 

innebär att läraren måste ha en helhetsförståelse, bakgrundskunskap, kunskap om vilka delar 

som är relevanta för just en specifik elev etc. Läraren i detta fall måste vara profecient eller 
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expert inom sitt område för att kunna ta en position som ger eleverna möjlighet att kunna lära 

sig. 

Två av lärarna i undersökningen arbetar med de digitala läromedel som de själva skapat. 

Dessa lärare intar en position som skapare av lärsituationer som kan anpassas efter individen. 

Genom att göra egna undervisningsmaterial genom digitala medier har läraren möjlighet att 

koppla det samman med alla de ämnesdidaktiska principerna. De utgår då från  principen om 

konkretion och relevant ämnesinnehåll. Konkretion genom att tillämpa ett upplägg där eleven 

kan koppla tankar med verkliga ting. Relevant ämnesinnehåll kan planeras på så sätt att det 

framtagna undervisningsmaterialet anpassas så att eleverna ser relevans i det de läser. Detta 

kan läraren göra genom att anpassa undervisningen så att det passar eleven och att inte 

uppfattas som något svårt. Det krävs en viss färdighet kring digitala medier för att kunna 

skapa dessa olika former av digitala läromedel. Tidigare forskning visar att svenska lärares 

kunskaper kring digital media är god i internationella jämförelser men attityden är av negativ 

kraktär (Hylen, J.2012:69). Detta påstående kan förklara till varför lärarna i undersökningen 

anser sig inte ha tillräckligt med digital kompetens men kan hantera digitala medier på ett sätt 

som jag uppfattar som tillräcklig.  

Lektionsplanering utifrån de ämnesdidaktiska principerna förekommer bland alla de  

intervjuade lärarna. De principer som lärarna berör är intresseskapande, interaktion, 

konkretion, meningsskapande utifrån tidigare erfarenheter samt målstyrning. De berör 

däremot inte relevant ämnesinnehåll. Intresseskapandet är en viktig del då en av de 

intervjuade lärarna menade att man kan göra många saker i undervisningen om eleverna är 

intresserade. Läraren här är medveten om att intresset hos de specifika eleverna är det hon ska 

bygga undervisningen ifrån. Konkretionen som förekom genom att lärarna använde sig av 

bilder i undervisningen. Dessa bilder kunde kopplas ihop med samtal samt andra 

undervisningsmoment. Arbetssättet menar lärarna bidrar inte enbart till att de ”svaga” 

eleverna lär sig utan alla elever som deltar i denna undervisningsmetod får en ökad kunskap. 

Tidigare forskning  visar att digitala lärresurser bidrar positivt till elevernas lärande vilket i 

sin tur bidrar till förbättrat resultat (Jämterud, U. 2010:20). Denna forskning förstärker de 

intervjuade lärarnas diskussion om att digitala medier som i detta fall handlar om bilder som 

jag kopplat till konkretion bidrar till positiva resultat för alla elever, inte enbart de svaga.  
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Planering utifrån relevant ämnesinnehåll är av avgörande del i om elevens intresse förstärks 

eller minskas. Ses ämnesinnehållet som relevant för eleven kan det medföra en minskning av 

andra aktiviteter som kan ske genom de digitala medierna och som inte ses relevant för det 

specifika ämnet. För att förstärka en bra lärsituation och för att eleven inte ska tappa intresset 

ses målstyrning som en viktig del. Lärarna framför vilka mål som ska nås under de specifika 

lektionerna , vilka mål som ska nås under en längre period samt hur dessa mål ska nås.  

Sammanfattning & slutsats 

Lärarnas sätt att arbeta med de olika digitala medierna skiljer sig åt på olika sätt. En del lärare 

använder sig av läromedel som är framtagna av dem själva medan andra arbetar med de 

digitala medier som är implementerade av skolan och som finns tillgängliga för alla elever i 

skolan. I gruppen finns det även lärare som använder sig av sociala medier i form av 

facebook, men det gemensamma för dessa lärare är att de använder dator eller iPad i sin 

undervisning. Varför just datorer och iPads är på grund av att skolan har implementerat dessa 

medier i sin verksamhet. Den digitala kompetensen hos tre lärare ses som bra medan hos de 

övriga tre ses den digitala kompetensen bristfällig. Två av de lärare som anser sig ha bra 

kompetens är IKT inspiratörer vilket innebär att besitter vissa kvaliteter kring digitala medier. 

Den tredje läraren anser sig ha bra kompetens eftersom att hon har intresse för digitala 

medier. Detta intresse har bidragit till en förstärk digital kompetens hos henne. De tre 

resterande lärarna uppfattar att deras kompetens inte är tillräcklig. De framför att intresset, 

engagemang och motståndet kan ses som effekter som bidrar till den negativa uppfattningen.  

Trots dessa uppfattningar kan lärarna hantera digitala medier på en rad olika sätt som till 

exempel användningen av sociala medier, göra egna läromedel, använda sig av internet, 

använda media på olika sätt för att lära samma sak, appar etc.  

Alla lärare i studien är överrens att källkritik är av stor vikt för ämnet samhällskunskap. Vid 

elevers användning av digitala medier i undervisningen läggs stor vikt i detta . De 

ämnesdidaktiska principerna berörs av det källkritiska tänkandet. Lärarna använder sig av 

digitala medier kopplat till ämnesdidaktiska principerna genom att konkretisera material, 

väcka intresse hos eleverna, skapa mening etc.  Lärarna har möjlighet att beröra och ha som 

grund de flesta ämnesdidaktiska principerna genom att använda sig av digitala medier i 

undervisningen. Lärarna arbetar mycket med de ämnesdidaktiska principerna när de planerar 

men även i de olika undervisningssituationerna men lärarna är inte fullt medvetna om att det 
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är de ämnesdidaktiska principerna som ligger till grund för undervisningen. Några av lärarna 

upplever sin kompetens kring digitala medier som bristfällig. Denna kompetens kan ses som 

bristfällig jämfört med andra yrkesgrupper. Utifrån de olika arbetsuppgifterna som läraren 

utför i undervisningen uppfattas som relativt bra kompetens då lärarna i vissa fall utför 

arbetsuppgifter som kräver hög kompetens. Den skillnad som förekommer bland lärare vid 

användningen av digitala medier är att några lärare skapar egna läromedel. Det förekommer 

stora likheter bland lärare i användningen av digitala medier det vill säga att de flesta lärare 

använder sig av likartade medieformer i sin undervisning och i sitt sätt att undervisa.  

Kompetensen och uppfattningen kring den egna kompetensen bland de deltagande lärarna i 

studien kan variera beroende på vilka frågor som ställs. Lärarna i studien kan uppfatta sig som 

novice eller advanced beginner när det gäller vissa frågor eller vissa områden som berör 

digitala medier medan andra delar som även de berör digitala medier kan de uppfatta sig som 

kompetenta eller rent av proficienter eller experter. Trotts att några lärare i studien ser sig som 

”novice” eller advanced beginner utför dem uppgifter som kräver kompetens vilket innebär att 

de kan utföra arbeten med digitala medier som kräver bakgrundskunskaper samt mindre 

komplexa utföranden. Detta kan bero på den negativa inställningen som de svenska lärarna 

har kring digitala medier.  
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