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Sammanfattning  
Vi lever i ett digitaliserat samhälle, vilket har fört med sig stora förändringar för 

både människor och institutioner. Skolorna är fortfarande inne i en 

förändringsprocess och det gör det intressant att studera hur digitala verktyg 

påverkar undervisningen. 

I detta examensarbete har jag studerat hur arbetet med digitala verktyg i 

undervisningen har förändrat lärarnas roll, och hur lärarna ser på effekten på 

elevernas lärande. Frågeställningarna handlade om hur lärarnas arbetssätt 

påverkas, liksom deras roll i förhållande till elevernas lärandeprocess. Jag ville 

också se hur digitala verktyg påverkat elevernas lärande i relation till lärarens 

planerade lektionsinnehåll. 

Metoden har varit en kvalitativ intervjustudie, avgränsat till tre 

samhällskunskapslärare på gymnasiet.  

Studien kommer fram till att digitala verktyg påverkat lärarens roll i klassrummet 

genom att utmana deras kontroll över både processen, och materialet som digitala 

verktyg erbjuder. Den minskade kontrollen handlar också om att eleverna har 
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möjlighet att använda verktygen till annat än att studera, samtidigt som verktyg 

också kan ge stöd till läraren när det gäller överblick över elevernas progression. 

Lärarnas svar på utmaningen är att lägga mycket mer tid på planering och analys 

av lektionens innehåll och val av material och digitala verktyg.  
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Digitala verktyg, lärarrollen, Klassrumsundervisningen, lärandeprocesser, 

gymnasieskolan.  
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Abstract  

We live in a digital society, which has brought about great changes for 

both people and institutions. The schools are still in a process of change 

and that makes it interesting to study how digital tools affect teaching. 

In this thesis, I have studied how the work with digital tools in teaching has 

changed the role of teachers, and how teachers view the effect on 

students' learning. The questions were about how the teachers 'working 

methods were affected, as well as their role in relation to the students' 

learning process. I also wanted to see how digital tools have affected 

students' learning in relation to the teacher's planned lesson content. 

The method has been a qualitative interview study, limited to three social 

studies teachers in high school. 

The study concludes that digital tools have influenced the role of the 

teacher in the classroom by challenging their control over both the process 

and the material that digital tools offer. The reduced control is also about 

the students having the opportunity to use the tools for other things than 

studying, while tools can also provide support to the teacher in terms of an 

overview of the students' progression. Teachers' response to the 
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challenge is to spend much more time planning and analyzing the content 

of the lesson and choosing materials and digital tools. 
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1. Inledning 

Samhället förändras hela tiden, och likaså skolan. Digitaliseringen är ett globalt 

fenomen som också har erövrat våra skolor och jag finner det intressant att 

undersöka hur digitala verktyg har påverkat undervisningen och lärarnas roll i 

skolan. Enligt min egen erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) på gymnasiet, fick eleverna en distansundervisning som skolan fått 

anpassa sig till under coronapandemin – något som var väldigt utmanande för 

både lärare och elever. Jag började inse hur viktiga digitala verktyg är för skolor, 

och detta väckte i sin tur många frågor.  

Det finns flera debatter inom Skolverket och regeringen som har lyft viktiga 

aspekter av inlärning med hjälp av digitala verktyg. Å ena sidan handlar det om, 

hur digitala verktyg kan vara till hjälp i skolan, och hur de förändrar lärarnas roll i 

undervisningen, å andra sidan vad effekten blir på elevernas prestationer i skolan. 

Frågan är också hur lärandet kommer att se ut i framtiden, vilket inte minst berör 

ekonomi, och vilka digitala verktyg man ska investera i.  

Användningen av IT ökar, och datorer, surfplattor och mobiltelefoner har blivit en 

del av vårt dagliga liv. Detta innebär att teknisk kunskap och kunskap om 

användningen av dessa verktyg blir alltmer grundläggande och nödvändigt vilka 

skolan som står för.1 Skolverket skriver: 

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du 

förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får 

också en digital kompetens med sig till fortsatta studier och 

arbetsliv.2 

1.1 Lärarens roll 

Digitaliseringen kan leda till en ökning och förändring av efterfrågan på ny 

kunskap. Med utvecklingen av produkter och tjänster kommer kompetenskraven 

och yrkesrollerna i utbildningssystemet att förändras och transformeras. Frågan är 

 
1 Skolverket, 2018,Digitalisering i skolan, möjligheter och utmaningar.    
2 Skolverket, 2018,Digitalisering i skolan, möjligheter och utmaningar.    
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hur vi som pedagoger ser på digitalisering som en resurs i lärandeprocessen. Hur 

ger vi och tar emot kritik för att höja kvaliteten på vårt eget och andras arbete? 

Det kan påverkas av de grundläggande idéer vi har på undervisning, och hur vi ser 

på kunskap och lärande.3 

Kraven på läraryrket har ökat på alla håll. Dagens lärare förväntas kunna möta de 

vetenskapliga kraven på kunskap och lärande samtidigt som sociala mediers roll 

ökar i samhället, något som gör att eleverna ställer högre krav på att undervisning 

och lärande upplevs som meningsfullt i individens eget identitetsprojekt.4 

Förmågan att kombinera skolans och lärarutbildningens två motstridiga behov, 

kunskap och identitet, kan ses som ett omöjligt projekt, och lärare tvingas göra ett 

val: antingen investera i lärande (kunskap) eller investera i meningsskapande 

(identitet). Strängt taget är dock denna motsägelse inte ny; pedagogen John 

Dewey påpekade redan för hundra år sedan att motsättningen mellan dessa två 

måste integreras i moderna undervisningsuppgifter.5  

 

1.2 En inkluderande skola 

Alternativa inlärningsverktyg kan vara ett utmärkt komplement till mer 

traditionella verktyg som böcker, papper och pennor. De är verktyg som alla 

elever kan använda. I sin bok Alternativa lärverktyg behandlar Erika Eklöf och 

Johanna Kristenssons hur digitala verktyg kan användas som stöd för olika 

elevgrupper. Dessa verktyg erbjuder till exempel lättillgängligt språkstöd och 

ljudmaterial för språk- eller lässvaga elever, vilket kan skapa ökad delaktighet och 

likvärdighet utan att riskera stigmatisering då alla arbetar med samma 

grundmaterial.6 Författarna menar att alternativa verktyg inte på något sätt ska 

ersätta andra väl fungerande verktyg eller den viktiga färdighetsträning som krävs 

 
3 Skolverket, 2018, sid. 8     
4 Amhag et al. 2013, sid. 7 
5 ibid.  
6 Eklöf & Kristensson, 2017, sid. 12 
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(som att få ett bra läsflyt), utan att de bör användas parallellt med traditionella 

verktyg för att ge eleverna bästa möjliga inlärningsförutsättningar.7 

Mellan 2001 och 2012 minskade resultaten från svenska elever i internationella 

läsundersökningar som PIRLS och PISA, men 2015 vände trenden för PISA. För 

första gången på många år är rankningen av svenska studenter högre än 

genomsnittet för OECD-länderna.8 Ungefär 20–25 procent av skoleleverna, 

liksom hela övriga befolkningen, någon form av läs- och skrivsvårighet. Det 

innebär att förskolans och skolans språk-, läs- och skrivutveckling arbete även 

fortsättningsvis kommer att möta stora utmaningar.9 Vi lever också i ett 

mångkulturellt samhälle med en mångkulturell skola. Elever som kommer till 

skolan har olika språkerfarenhet, kunskaper och förutsättningar. Svensk skola ska 

ge utbildning som bygger på en strävan att involvera alla elever i undervisningen, 

skola och samhälle. 

Inkludering handlar om en utformning av skolor och undervisning som utgår från 

elevgrupper och individers olika situationer. Det innebär att hela planeringen och 

genomförandet av undervisningen, ska utgå från elevgruppens behov och 

möjligheter, snarare än en förväntan på att eleverna ska anpassa sig till den 

undervisning läraren valt.10 Valet av metoder, material, strategier och 

stödstrukturer måste baseras på den aktuella elev populationen i skolan och 

klassen, inte på eleverna från förra året eller de elever läraren önskar sig ha.11 

Det står i 2011 års kursplan (Lgr11):  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov.Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskap.12 

 
7 ibid. 
8 Eklöf & Kristensson, 2017, sid. 12 

 
9 ibid. 
10 ibid. 
11 ibid. 
12 Skolverket, 2011, s. 3.    
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En likvärdig utbildning innebär att eleverna oavsett bakgrund och behov har rätt 

att uppfylla kunskapskraven och ha samma möjligheter som andra efter avslutad 

utbildning. Det ställer också krav på vilken typ av läromedel vi använder och hur 

lärprocessen går till. Annars kan vi möta ökad polarisering mellan individer och 

grupper.13 Digitala verktyg som används på ett genomtänkt sätt, är en möjlighet 

att ge elever det stöd de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen på lika 

villkor.  

1.3 IT i skolan 

Den tekniska historien har lett till framsteg – stora förändringar har påverkat 

samhället och dess sociala struktur. Förändringar som tidigare tog lång tid går 

snabbare och snabbare idag, bland annat genom digitalisering.14 Mobiltelefoner, 

datorer och surfplattor och olika digitala plattformar har gjort en stor värld 

mindre, när information och kommunikation kan delas på nya sätt. Det påverkar 

oss alla, särskilt genom förändringar i arbetsliv, arbetsmarknad, ekonomi och 

politik som påverkar och efterfrågar social infrastrukturen. I läroplanen står att 

skolan ska bidra till att:   

Eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling.15 

 

I början av 1970- talet inleddes en försöksverksamhet med att introducera 

elektroniska miniräknare i skolan. Mellan 1973- och 1980-talet det blev vanligare 

att ha datorn i en datasal i den svenska skolan. År 1984 tog riksdagen ett beslut 

om att introducera datatekniken i grundskolan,16 och under 1980- och 1990-talet 

antogs datalära som ett centralt moment i matematik på högstadiet i grundskolans 

läroplan.  

 
13 Skolverket, 2011, s. 3.. 
14 Skolverket, 2020, sid. 14   
15 ibid.  
16 Skolverket, 2020, sid. 14 
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Den stora digitalisering vågen kom först 2007-2008 när skolan hade möjlighet att 

tillhandahålla digitala enheter för varje elev i samband med en stabil tillgång till 

internet.17 Med en ökad internettillgång under 2005-2010 hade lärarna mycket 

lättare att kommunicera och dela filer med eleverna genom en lärplattform som 

kallas för Learning management systems, LMS. Under 2000-talet infördes en idé 

om en bärbar dator för varje elev och varje lärare (1:1).18 

1.4 Problemformulering 

Eftersom samhället ständigt utvecklas, och likaså skolan, behöver vi tydlig 

kunskap och klara ideer om vad utveckling innebär. Snabba förändringar i ett 

digitalt samhälle kräver etablering av en bred kunskap om utveckling genom att 

lyfta fram och beskriva olika perspektiv och aspekter på olika områden.19 För att 

ta tillvara digitala möjligheter, men också för att förstå vilka risker och 

utmaningar som måste beaktas, behöver vi förstå vad utvecklingen innebär.20 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitalisering påverkar lärarens roll i 

undervisningen, och mot bakgrund av detta analysera vilka problem och 

möjligheter som finns i digitaliseringen av skolan och lärande.  

Mina frågeställningar är: 

1. Hur påverkar digitala verktyg lärarens arbetssätt vad gäller planering 

genomförande och utvärdering av lektion? 

2. Hur förändrar digitala verktyg lärarnas roll i elevernas lärandeprocess?  

 

 
17 ibid., sid. 13 
18 Skolverket, 2020, sid.13.  
19 Digitaliseringskommissionen, 2016, sid. 5  
20 ibid. 
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1.6 Definition av centrala begrepp: 

Almi21 definierar digitalisering så här: Ofta är digitalisering förknippat med 

genomgripande förändringar av arbetssätt i olika organisationer och i samhället. 

Digitalisering handlar om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar 

för att förbättra, bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga. Det 

handlar om internetanvändning och olika digitala verktyg. 

Definition av digitala verktyg: Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som 

dator, platta, interaktiv skrivtavla, mobiler, robotar eller en programvara som 

används i undervisning, till exempel olika redigeringsprogram, 

presentationsprogram eller plattforms program. Även de olika digitala tjänster 

som skolväsendet använder för administration och pedagogiskt arbete, till 

exempel skoladministrativa tjänster, schema, frånvaro, lärplattformar med mera är 

digitala verktyg.22 

Informationsteknik, IT, är ”ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 

skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation”, enligt 

Internetstiftelsen23. 

  

2. Forskningsbakgrund 

I följande kapitel presenteras två doktorsavhandlingar om hur de digitala 

verktygens villkor har förändrat lärande i den svenska skolan.  

2.1 Forskning relaterat till 1:1 - en dator till varje elev 

Två doktorsavhandlingar som studerat digitalisering av skolan är Martin Tallvids 

(2015) 1:1 i klassrummet. Analyser av en pedagogisk praktik i förändring,24 och 

Håkan Fleischers (2013) En elev en dator- kunskapsbildningskvalitet och villkor i 

 
21 https://www.almi.se/kunskapsbanken/tips-och-rad/vad-ar-digitalisering/  
22 Spsm.stöd med digitala verktyg 
23 https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-hallbar-it/om-it/  
24 Tallvid, 2015 

https://www.almi.se/kunskapsbanken/tips-och-rad/vad-ar-digitalisering/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-digitala-verktyg/att-valja-digitala-verktyg/
https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-hallbar-it/om-it/


 

 17 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

den datoriserade skolan.25 Studierna i Tallvids avhandling syftar till att få en 

djupare och mer nyanserad förståelse för konsekvenserna av den ökande 

digitaliseringen av skolan.26 Han gör detta genom att beskriva och förklara hur 

digital teknik och pågående förändringsprocesser påverkar lärares 

lektionsplanering och undervisning, samt deras förhållningssätt och användning 

av IT i vardagliga klassrumsmiljöer. Målet med Tallvids avhandlingen är inte att 

avgöra hur bra eller dålig IT är i skolan, eller om eleverna lär sig mer eller mer 

effektivt med hjälp av sina egna datorer, utan snarare att öka förståelsen för hur IT 

påverkar praktiken i klassrummet och hur detta påverkar lärare i digitala skolor.27 

För att förstå konsekvenserna av digitalisering behöver många olika aspekter 

beaktas. Tallvids avhandling belyser två nyckelaspekter: den första är strukturella 

makrofaktorers inverkan på undervisningen, särskilt genomförandet och 

planeringen av kurser. Han undersöker också lärarnas acceptans av IT som ett 

undervisningsverktyg, och analyserar elevernas användning av bärbara datorer.  

Fleischers studier avser skolor och elever där alla har tillgång till varsin egen 

dator i det så kallade en-till-en-projektet.28 Fleischers avhandling bygger på fyra 

studier, där den första är en forskningsöversikt över vad forskningen säger om 

lärare och elever i en-till-en-projektet. I den andra studien fokuserar Fleischer på 

en teoretisk artikel där han utvecklar förståelsen av villkoren för 

utbildningssystem på sociala webben, med hjälp av Martin Heideggers 

fenomenologi. Den tredje studien avhandlar en intervjuundersökning kring 

elevernas upplevelse av sitt lärande i en-till-en-projektet, och hur det påverkat 

deras kunskapssyn. I den sista delen diskuterar Fleischers hur en-till-en-projektet 

påverkar elevernas lärande i ett samhälle som präglas av flexibilitet och nya 

inlärnings villkor.29  

Tillgängligheten och användningen av IT i skolor har fortsatt att accelerera sedan 

Sverige först började utrusta varje elev med en dator (1:1) i början av 2000-talet, 

 
25 Fleischer, 2013  
26 Tallvid, 2015 
27 ibid. 
28 Fleischer, 2013 
29 Fleischer, 2013 
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och i princip alla svenska städer är i gång med implementering i någon form.30 

Begreppet digitalisering har genomgått en stor förändring under de senaste två 

decennierna. Den ursprungliga tekniska betydelsen hänvisade till processen att 

konvertera till ett visst antal, men betydelsen har utökats till att omfatta alla 

transformationer som omvandlar siffror till digital (numerisk) form.31 På senare år 

har innebörden av begreppet IT-användning utökats ytterligare och i Tallvids 

avhandling används det för att beskriva den pågående övergången till ökad 

användning av internet och datorer samt individers och organisationers beteenden 

i förhållande till IT-användningen.32 

Förändringsprocessen är också tydlig i den politiska styrningen av skolan, enligt 

Tallvid. Sedan 2006 har den norska skolans styrdokument likställt vikten mellan 

förmågan att hantera digitala lärverktyg och förmågan att läsa, räkna och skriva, 

och Danmark har sedan 2011 en nationell IT-policy att alla elever ska kunna 

ansluta till internet och arbeta med IT i alla ämnen. Finland har också lagt till 

digitala kompetenser till den nya läroplansgrunder och utvecklat en avancerad 

plan för molnbaserade digitala lärresurstjänster.33 I Sverige inrättades Nationellt 

forum för digitalisering av skolan 2013, på initiativ av regeringen.34 Frågan om 

skolor, lärare och elever ska utrustas med digital teknik har på mycket kort tid gått 

från en hett omdebatterad fråga till en politisk konsensus och diskussionen 

handlar inte längre om huruvida skolor ska bli digitala, utan om hur tekniken ska 

användas.35 

Skolorna i Sverige har varit målinriktade inom digitalisering sedan mitten av 

1990-talet, samtidigt som lärare har en hög grad av autonomi och möjlighet att 

utforma sin egen undervisning för att nå målen. Följaktligen har det visat sig vara 

komplext att systematiskt påverka undervisningsstilar.36 Många 1:1-program 

 
30 Tallvid, 2015 
31 ibid. 
32 ibid. 
33 ibid. 
34  Tallvid, 2015 refererar till www.skl.se  
35 Tallvid, 2015 
36 ibid. 

http://www.skl.se/
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syftar till att förändra hur lärare undervisar, men också externa strukturella 

faktorer (som läroplaner och nationella prov) styr mycket av innehållet och arbetet 

i klassrummet. Klassisk pedagogisk forskning i Sverige, såsom ramfaktorteori och 

läroplansteori, samt Bernsteins teorier om styrande maktstrukturer bakom varje 

klassrumspraktik har visat hur strukturella faktorer har påverkan på verksamheten 

i klassrummen .37  

2.2 Forskningsresultat 

Tallvids resultat i avhandlingen visar att praktikens förutsättningar behöver vara 

kända och förstådda för att man ska kunna avgöra om digitalisering och 1:1-

satsningar är effektiva. På makronivå verkar klassrumsaktiviteter i stort sett vara 

opåverkade av 1:1-introduktioner. Undervisningen tycks fortsätta som tidigare, 

och den verkar till stor del vara traditionell, styrd av regulatorisk diskurs.38 Å 

andra sidan, när man studerar skolor ur ett mesoperspektiv, alltså nivån mellan 

aktör och struktur, kan många stora förändringar hittas.39 Teknik påverkar skolan, 

men det betyder inte automatiskt en förändring i den övergripande strukturen för 

hur utbildningen ges. 1:1-introduktionen ledde först till förändringar på 

projektnivå, med utmaningar för lärare och elevers verksamhet. Del Studierna i 

Tallvids avhandling visar att digitaliseringen påverkar lärarnas lektionsplanering 

och att elevernas användning av digitala verktyg förändras över tid på mesonivå. 

Tallvid diskuterar också problemet med att beslutet om att digitalisera 

undervisningen tas på förvaltnings- eller rektors nivå, men själva genomförandet 

förväntas göras av lärare inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Staten, 

kommuner eller huvudmän har tilldelat viss digital teknik och satt upp mål, men 

satsningen på teknik är inte alltid kopplat till pedagogiska utvecklingsinsatser.40 

Avhandlingen är relevant för projektområdet eftersom den identifierar och 

diskuterar några av konsekvenserna av att digitalisera skolan. Studierna nära 

klassrummet visar att användningen av IT är varierande och ojämn, och att 

 
37 Tallvid, 2015 
38 Tallvid, 2015 
39 ibid. 
40 ibid. 
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införande av 1:1 är en komplex process som utmanar skolverksamheten på flera 

nivåer.41 

Fleischers avhandlingsresultat visar att en-till-en (1:1) är relaterad till ett starkt 

fokus på färdigheter, och det diskuterar om detta fokus på färdigheter utnyttjar 

alla aspekter som finns i begreppet kunskapsrepresentation.42 Enligt avhandlingen 

upplever en-till-en-elever ökad motivation till lärande, men de upplever det också 

stressande och relaterat till för mycket distraktion. På grund av mångfalden av 

information blir det lätt för elever att gå vilse, och därför behöver de en bra och 

tydlig utgångspunkt för att lära sig för lärandeprocessen. I slutet av Fleischers 

avhandling diskuteras en möjlig metod: att utveckla ett nytt sätt att se på bildandet 

av en-till-en-relaterad kunskap genom att utöka kunskapsbegreppet.43  

 

2.3 Diskussion och reflektion 

Digitaliseringen av klassrummen har utmanat lärares förmåga att integrera 

kompetenser i teknologi och i att ge instruktioner med ämnesinnehåll i 

undervisningsuppgifter. TPACK är en akronym för technological, pedagogical 

and content knowledge, och det är ett teoretiskt ramverk som beskriver de former 

av kompetenser en lärare behöver i ett digitaliserat klassrum.44 Det innebär att 

lektionsplaneringar utmanas då undervisning förhållandena förändras när eleverna 

använder internetanslutna bärbara datorer.45 Tekniska färdigheter och beredskap 

att hantera problem, både tekniska och pedagogiska, måste också testas, eftersom 

lärare måste hålla sig à jour med det ständigt föränderliga utbudet av programvara, 

onlineresurser och applikationer. Dessutom ifrågasätts lärarnas ämneskompetens, 

eftersom digitala informationstekniken är lättillgänglig och utbredd, vilket kräver 

att lärare håller sig uppdaterade med ny och/eller kompletterande information.46 

 
41 ibid. 
42 Fleischer, 2013 
43 Fleischer, 2013  
44 Tallvid 2015, kapitel 7 sid,105 
45 ibid. 
46 ibid. 
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Den pågående digitaliseringen av skolan gör att arbetsvillkoren för lärare och 

elever förändras.47 Ur Fleischers och Tallvids avhandlingar kan vi dra slutsatsen 

att elever med varsin egen dator det så kallade en-till-en- projektet upplever att 

deras lärande är motiverat, men också stressigt och relaterat till för mycket 

distraktion. Forskning visar också varför vissa lärare är skeptiska till den 

pedagogiska användningen av bärbara datorer i undervisningen.48 En dator till 

varje elev leder till att eleverna lätt blir distraherade av annat när de använder sina 

datorer under lektionstid.49 Detta betyder i sin tur att eleverna använder bärbara 

datorer flera gånger om dagen för aktiviteter som inte är direkt relaterade till 

undervisningen, och denna typ av användning kvarstår över tid.50 Även efter år av 

användning av sina egna datorer är den icke godkända internetanvändningen 

fortsatt hög, och eleverna tar oförutsedda vägar till utarbetande av skoluppgifter, 

vilket kan påverka deras betyg på sikt. Sammantaget innebär detta att förmågan 

att integrera tekniska kompetenser med innehåll och undervisning också är viktig 

för eleverna.51 

Genom den vetenskapliga grunden och beprövad erfarenhet kan vi få fler 

förklaringar på hur effektiv digitalisering i skolan är, och om den samtidigt bidrar 

till att elever blir distraherade i undervisningen. Detta beror på hur mycket lärarna 

använder sig av digitala verktyg i undervisningen och på vilket sätt. Lärarna har 

olika erfarenhet och olika perspektiv på hur det fungerar, men det är alltid bra att 

utgå från den vetenskapliga grunden och erfarenhet inom professionen för att 

finna de förklaringar jag söker i min studie. Forskning studierna ska stärkas med 

intervjuer som jag ska utföra med tre samhällskunskapslärare på gymnasiet. 

 

 
47 Tallvid, 2015 
48  ibid. 
49 Fleischer, 2013 
50 ibid. 
51 Tallvid, 2015 
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3. Teoretisk förankring 

För att svara på grundläggande frågor om skolans funktion i det moderna 

samhället kommer jag att använda Giddens teori om det senmoderna samhället, 

och relatera detta till delar av Gert Biestas diskussion om den förändrade synen på 

utbildning. Jag tror att detta är relaterat till min forskning eftersom Giddens 

diskuterade viktiga aspekter av förändring i det moderna och senmoderna 

digitaliserade samhället. Giddens betonade förändringarna i det moderna 

samhället och hur de påverkar egenskaperna i vårt sociala liv och vår personliga 

syn på våra egna erfarenheter.52 Biesta diskuterar utbildning och lärande i denna 

tid, och det finns aspekter där deras teorier möts. 

Av alla sociala förändringar som har skett i mänsklighetens historia, betonar 

Giddens att den digitala revolutionen är unik. Han menar att samhället alltid har 

setts som ombytligt, men idag finns det tydliga tecken på att samhället är mer 

förändrat än någonsin tidigare.53 Den digitala revolutionen är unik på grund av 

dess globala räckvidd, dess djup och dess hastighet. Den påverkar hela samhället 

på ett eller annat sätt och därför är den viktig inom alla områden för 

samhällsbyggnad.54  

 

Giddens menar också att förändringen som kommit med digitaliseringen verkligen 

är genomgripande i människors personliga liv, beroende på tre huvudfaktorer: 

distansering, urbäddning och reflexivitet.55 Distanseringen handlar om att tid och 

plats fått en annan mening genom digitaliseringen, och de är inte 

sammankopplade på samma sätt som förr. Digitala verktyg gör att människor kan 

vara fysiskt närvarande på en plats men aktivt verksam på en annan, och dessutom 

förflytta verksamheten på nolltid, eller vara aktiv på flera digitala plattformar 

samtidigt. Relationen mellan tid och rum blir därmed upplöst, och definitionen av 

plats blir en mer öppen fråga.    

 

 
52  Giddens, 1996 
53  Giddens, 2015  
54 ibid. 
55 ibid. 
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Urbäddning är den sociala aspekten av att individens fysiska närvaro inte alltid är 

nödvändig i en digitaliserad värld. Vi kan ha relationer till människor vi aldrig 

mött, och vi har närmast oändliga möjliga relationer att välja mellan. Detta har 

förändrat hur vi ser på relationer som begrepp, enligt Giddens (1996), och han 

menar att dessa nya typer skapas via två olika mekanismer: symboliska tecken och 

expertsystem. Symboliska tecken kan beskrivas som olika medel vi använder för 

utbyte, som likes, fotografier eller ett mer traditionellt medel, pengar. 

Expertsystem handlar om tillgången till kunskap, varor och tjänster eller annat. I 

och med digitaliseringen är det enkelt att hitta den experthjälp man behöver, och 

behovet av det har också ökat i det moderna samhället. De abstrakta system som 

nu är en del av människors vardag innebär att människor måste lita på att de är 

legitima och fungerar, och man behöver skapa en relation till dem. Giddens 

(1996) ger exemplet internetbanker, och förtroendet man måste för att räkningen 

faktiskt blir betald när man använder deras tjänster. För arbetet i skolan relaterar 

det till hur viktigt det är med källkritik. 

 

Den tredje faktorn, reflexivitet, handlar kort sagt om att jämföra sig själv med 

andra. I de digitala relationerna finns alla möjligheter att välja hur vi vill framstå 

för andra, både fysiskt och vad gäller identitet, och man kan välja att framställa 

sig själv helt olika i olika sammanhang. Enligt Giddens (1996) leder detta till att 

människor ständigt funderar över hur de framstår för andra, och anpassar sin 

identitet utefter vad de tror att andra tycker och tänker. Samtidigt menar Giddens 

(2015) att de digitala verktygen tagit så stor plats i våra liv att vi inte längre ser 

varandra. 

 

Det digitala samhället präglas av sin hastighet och ett exempel på detta är de 

smarta mobiltelefonerna frammarsch i världen. Giddens menar att personens liv 

idag är mindre hanterbara än de en gång var, att sociala relationer i det förflutna 

var mer hållbara och ofta var det förutbestämt vad en person skulle göra i 

framtiden. Vidare var det lättare för människor att se dåtid, nutid och framtid som 

sammanhängande, medan det moderna samhällets snabba digitala utveckling gör 
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det svårare för individer att hitta denna koppling.56 Vi lever i ett samhälle präglat 

av teknik som påverkar oss som individer, både socialt och på arbetsmarknaden. 

Giddens skriver att: 

 
... globalisering handlar om hur närvaro och frånvaro genomkorsar 

varandra, hur sociala händelser och relationer på avstånd sammanflätas 

med lokala kontexter .57  

 

Detta kan kopplas till hur digitalisering existerar i  moderna institutioner, till 

exempel skolan, och det har stor påverkan på våra elever i det moderna samhället, 

en påverkan som exempelvis har lett till att vi har blivit mer ensamma och inte 

sociala längre i den fysiska verkligheten.  

 

Giddens teori finner jag intressant och den har stark koppling till min studie om 

digitalisering i skolan, men också hur vi lever i ett samhället som präglas av 

tekniken vilket har påverkat oss som individer både i det sociala livet och även i 

vårt arbetsliv. Detta relaterar till hur mycket elever kan använda sig av digitala 

verktyg och om detta i sin tur kan leda till att de blir distraherade istället för att 

fokusera på sina skoluppgifter. Om en stor del av deras fritid pågår på internet, 

bjuds ju fritiden på sätt och vis in i klassrummet via internetanvändning där. 

3.1 Skolutbildningens mål och mening 

Sedan utbildningsdiskurser generellt ändrade fokus från läroplaner (curriculum) 

och input, till de studerande och till lärande, har Gert Biesta varit kritisk till att 

diskussionen om innehållet i lärandet och orsakerna till varför det ska läras har 

gjorts osynlig58. Gert Biesta kallar det lärandefiering av utbildning (learnification 

of education) och han menar att lärande är ett ganska tomt begrepp, bland annat 

eftersom det ju kan ske var som helst, inte minst nu via internet. Centrala frågor 

för skolor måste handla om innehåll, orsak/mål (purpose) och relationer. Det är 

en stor diskussion, och allt ska inte redovisas här, men hans teorier framförallt 

 
56 Giddens, 1997 
57 Giddens, 1999, sid. 32 
58 Biesta, 2020 
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kring orsak och mål, är intressant i relation till Giddens teori om det digitaliserade 

samhället. 

Utbildningens (skolans) mål och mening består, enligt Biesta, av tre domäner: 

kvalificering, socialisering och individuation, också kallat subjektifiering.  

Kvalificering handlar om det man kanske först förväntar sig av skolutbildning, att 

den ger möjlighet till mer kunskap och till att utveckla olika förmågor. Han talar 

problemet med att se skolutbildning som en ekonomisk transaktion, där elever 

jämförs med kunder som vet vad de vill ha och utbudet, alltså innehållet i kursen, 

anpassas.59 Istället finns det risker i lärande, att man inte lär sig det man tänkt, att 

man lär sig något omvälvande och att man lär sig något som man inte ville lära 

sig, till exempel om sig själv.60 Samtidigt innebär skolans val av innehållet inom 

kvalificering en representation av samhällets värderingar, och det leder till den 

andra domänen, socialisering. Detta handlar alltså om samhällets förväntningar, 

om hur kultur, traditioner, samt seder och bruk presenteras i skolan, både uttalat 

och implicit.  

Man kan resonera kring hur det digitaliserade samhället som Giddens beskriver 

påverkar dessa två domäner. För den första, kvalificering, kan man helt enkelt dra 

slutsatsen att kunskap om och kompetens att använda digitala verktyg ska vara en 

del av skolans uppdrag att förmedla, vilket också betyder att dessa resurser 

behöver finnas på plats och lärare behöver få rätt kompetens inom området. Vad 

gäller socialisering, kan man föra in verkligheten utanför klassrummet enklare nu 

med digitala verktyg, vilket förändrar denna domän. De omgripande förändringar 

som Giddens talar om i relation till digitaliseringen kommer naturligtvis också att 

påverka socialiseringsprocessen i skolan, med nya teman att diskutera också i 

klassrummet.  

Den tredje domänen av skolutbildningens mål och mening, individuation eller 

subjektifiering, tycker jag har särskild relevans för Giddens teori och hans 

diskussion om reflexivitet. Biesta sammanfattar subjektifiering som att det handlar 

 
59 Biesta, 2005 
60 Biesta, 2005 
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om människans rätt att agera eller låta bli att agera, och att de studerande ska 

erbjudas möjligheter och utrymme att utveckla självbestämmande och ta kontroll 

över beslutsfattande i sina egna liv. Om socialisering handlar om att förstå 

samhället utanför, och det står för en moralisk aspekt, handlar subjektifiering om 

att skapa möjlighet för individen att upptäcka sin frihet att vara och handla som en 

egen person.  

If education is indeed concerned with subjectification, and 

agency, then we should think of education as the situation or 

process which provides opportunities for individuals to come 

into presence, that is, to show who they are and where they 

stand.61 

Biesta betonar att det inte handlar om individualism i meningen att ignorera 

samhället eller andra människor, utan att det handlar om att lära sig att själv ta 

ställning till sådant man ser och upplever i samhället. Det är alltså i högsta grad 

relationellt och inter-subjektivt.62 För att knyta an till Giddens diskussion om 

reflexivitet, där människor ägnar sig åt hur de framstår för andra samtidigt som de 

inte ser de andra i sin omgivning, kan man se subjektifiering som dess motsats, 

eller en process för att motverka den. Subjektifiering handlar inte om 

identitetsskapande, eller om vem man är, utan hur man försöker leva sitt liv och 

hur man agerar i relation till det man erfar. Det handlar om vad man gör med allt 

man lär sig, med sin kapacitet och kompetens, och även med sina brister i 

kapacitet och kompetens.63 

För att kunna arbeta med subjektifiering i skolverksamhet, behöver man arbeta 

med verkliga situationer. Det kan inte vara konceptuellt, utan något verkligt måste 

stå på spel, och att den konkreta sociala omvärlden kan bemötas.64 Omvärlden 

sätter gränser för vårt handlande, och en viktig aspekt av att lära sig leva som 

subjekt handlar om att förstå vilka dessa begränsningar är. Vilka är verkliga och 

legitima, och vilka är det inte? Utvecklandet till att bli subjekt i sitt eget liv tar tid, 

 
61 Biesta, 2005, sid 62 
62 Biesta, 2005 
63 Biesta, 2020 
64 ibid. 



 

 27 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

och skolan behöver sakta ner och ge utrymme för den processen, enligt Biesta. 

Detta i en tid då digitalisering går att allt går snabbare och snabbare. 

4. Metodbeskrivning 

Den valda metoden är en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Tanken var att intervjua ett antal lärare i samhällskunskap på 

gymnasiet, för att få en bild av hur digitala verktyg kan påverka lärarnas roll i 

undervisningen och hur lärandet i sig påverkas. Det handlar om att utreda för- och 

nackdelar med digitala verktyg i undervisningen.  

Jag valde att undersöka om digitala verktyg i skolan eftersom jag märkte att det är 

väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle, och jag valde att intervjua 

samhällskunskapslärare eftersom det relaterar särskilt till vikten av att eleverna lär 

sig att vara källkritiska. Det finns därför en logisk koppling mellan ämnet och 

användningen av digitala resurser.  

Avgränsningen av syfte och frågeställningar är främst att jag studerar 

verksamheten i klassrummet, och inte diskuterar hur digitala verktyg används i 

övrigt, till exempel för hemuppgifter eller kommunikation från läraren utanför 

lektionstid.  

 

 

4.1 Metodologisk diskussion 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga frågorna var likadant formulerade 

i de olika intervjuerna, men svaren styrdes inte utan kunde formuleras fritt.65 

Fördelen med de semistrukturerade intervjuerna är att de intervjuade har utrymme 

att ta upp det de är intresserade av, eller besvara frågorna utifrån sin egen 

synpunkt.66 Eftersom jag var direkt intresserad av lärarnas perspektiv, och inte 

 
65 Bryman, 2018, sid. 301. 
66 ibid. sid. 302 
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sökte en statistisk beskrivning av hur det faktiskt är, passade den öppnare formen 

av intervjuer bra.  

För att finna lärare att intervjua skickade jag ut förfrågningar till flera gymnasier. 

Tyvärr var inte intresset stort att medverka, men jag fick kontakt med en lärare 

som deltog i intervjuerna. De andra två intervjupersonerna fann jag på skolan där 

jag gjorde min VFU. Två av lärarna arbetar på samma arbetsplats, och den tredje 

jobbar på ett annat gymnasium. Intervjuerna utfördes enskilt, och fysiskt på plats i 

skolan efter överenskommelse, och de varade cirka en halvtimme. Jag antecknade 

intervjusvaren, så därför är redovisningen inte exakt ord för ord, men eftersom jag 

renskrev direkt efter intervjuerna är den ändå tillförlitlig.  

I analysen av svaren har jag letat efter utsagor om lärarens roll och påverkan på 

elevernas lärande, samt analyserat för- och nackdelar som de intervjuade lärarna 

upplevt i arbetet med digitala verktyg. Dessa ord och begrepp blev ett slags 

sökord. Eftersom det var ett så litet urval av intervjupersoner behövdes ingen 

kodning, men jag hade mina sökord i åtanke och gick igenom svaren ett flertal 

gånger. I den sammanfattande analysen gick jag igen tillbaka till de enskilda 

svaren och enstaka meningar. 

4.2 Etiska överväganden 

Inom forskningsetiska principer behöver jag tänka på deltagarnas intresse och att 

de kanske vill vara anonyma i undersökningen. Ämnen som berör människor kan 

vara känsliga, och därför är det viktigt att studier utförs enligt viss praxis och med 

noggrannhet.  

 

I denna studie har jag utgått från de fyra huvudkraven för forskningsetiska 

principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet 

publicerat 200267. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De intervjuade lärarna informerades i 

förväg om vad ämnet var för intervjun, och vad deras svar skulle användas till, det 

vill säga ett examensarbete som ska granskas av andra än mig. Lärarna 

 
67 Vetenskapsrådet, 2002 
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anonymiserades så att de inte är presenterade mer än som nummer 1,2,3 och som 

lärare i samhällskunskap med ett visst antal års erfarenhet. Tyvärr behövde jag 

redovisa hur jag kom i kontakt med lärarna, men jag ser det som osannolikt att 

någon skulle göra efterforskningar om vem som var vem och var de arbetar. 

Intervjusvaren kommer inte att redovisas eller diskuteras utanför examinationen 

utan samtycke från intervjupersonerna. 

 

Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till under forskningsprocessen, och en 

central princip handlar om transparens.68 Därför har jag redogjort för min studie 

och beskrivit min metod så noggrant som möjligt. 

 

 

5. Analys och resultat 

Eftersom det empiriska materialet är så begränsat, redovisas intervjuerna i sin 

helhet. Kapitlet avslutas med den sammanfattande analysen. 

 

5.1 Empiri 

Alla lärare som har deltagit i intervjuerna undervisar i samhällskunskap på 

gymnasiet. Den första läraren har åtta års erfarenhet, den andra har tjugo års 

erfarenhet och den tredje läraren har fem års erfarenhet. 

Lärare nr 1 

Fråga 1:  Hur påverkar digitala verktyg lärarens roll i undervisningen?  

Svar: Det är en svår fråga utifrån att jag aldrig arbetat utan digitala verktyg. Jag 

använder megaseatingplan, Toolie och Google Classroom i min undervisning och 

jag hävdar att de verktygen hjälper mig enorm. Jag kan genom megaseatingplan 

förtydliga mitt ledarskap, öka studieron och bryta negativa mönster i klassrummet. 

Jag kan genom Toolie arbeta med no-hands-up tekniken och få en bättre överblick 

kring det kompensatoriska lärandet och jag kan i Google Classroom lägga ut 

 
68 Vetenskapsrådet, 2002 
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material, ge information och följa elevens utveckling utifrån formativ bedömning 

lättare. 

 

Fråga 2: Hur har digitala verktyg påverkat lärande utifrån lärarnas perspektiv? 

Svar: Jag är osäker på hur denna fråga skiljer sig från förra frågan eller hur jag 

ska svara på den utan att svaret blir alltför likt svaret ovan.  

Fråga 3: Hur kan digitala verktyg vara till hjälp i skolan? 

Svar: Se mina exempel i svaret på första frågan  

Fråga 4: Vilka visioner ser ni som lärare hur kommer lärandet att se ut i 

framtiden? 

Svar: Jag har ingen aning. Å ena sidan trodde jag eleverna skulle vara mer digitalt 

kunniga än vad de är å andra sidan har jag svårt att se att inte undervisa digitalt. 

Jag tror därför digitaliseringen kommer öka - men inte så snabbt som många 

trodde förr. 

Fråga 5: Hur blir effekten på elevernas prestationer i skolan? 

Svar: Allt beror på hur de digitala verktygen används, inte om de används. Om 

eleverna använder sina datorer som nöjesmaskiner så är det negativt för lärandet. 

Om de använder dem i rätt tillfälle till rätt sak så kan det vara positivt. 

Fråga 6: Vilka för- och nackdelar finns det när läraren använder sig utav digitala 

verktyg i klassrummet i samhällskunskapsämnet? 

Svar: Det är lite samma som ovan, används verktygen fel så blir det fel används 

de rätt så blir det rätt. 

Analys 1: Lärare nr 1 har en väldigt positiv upplevelse av användning av digitala 

verktyg i undervisningen framförallt vad gäller lärarens roll och ledarskap. Lärare 

1 hävdar att användning av digitala verktyg har en stor positiv effekt på lärarens 

roll i undervisningen genom tex. Megaseatingplan, Toolie och Google Classroom 

och detta är exempel på hur det kan vara en fördel för lärarrollen. Lärarens roll - 
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läraren kan förtydliga sitt ledarskap och få bättre överblick på kompensatoriskt 

lärande. 

För lärandet lyfter personen att hen kan följa det kompensatorisk lärandet och 

eleverna utveckling bättre. Läraren säger även att de skapar studiero i klassen.  

För- och nackdelar beror på om digitala verktyg används på rätt sätt eller inte 

(innehåll), och hur eleverna väljer att använda sin tid med verktygen. Det finns en 

nackdel med användning av digitala verktyg om eleverna använder sina datorer 

som nöjesmaskiner.   

 

Lärare nr 2 

Fråga 1: Hur påverkar digitala verktyg lärarens roll i undervisningen?  

Svar: De kan både förenkla och förbättra, genom att ge bra stöd till oss lärare och 

försvåra och skapa problem, genom att göra lärandet otydligt och ”flummigt” för 

eleverna. Allt handlar om hur och när vi använder verktygen. Digitala verktyg 

hjälper mig mycket t ex när jag presenterar saker i klassen då jag ofta använder 

verktyg som digitala presentationer, filmklipp eller bilder. De hjälper mig och 

eleverna också mycket när vi arbetar med t ex digitala källor och källkritik då vi 

tillsammans kan arbeta med och använda internet på olika sätt. Samtidigt kan 

både internet och det digitala försvåra. Dels ställer det höga krav på mig som 

lärare i att planera hur vi ska arbeta. Jag måste t ex ha en tydlig idé om vilka 

källor vi arbetar med, vad eleverna ska lära sig och hur vi gör detta på bästa sätt. 

Dessutom kan datorer och läsplattor mycket lätt bli en distraktion som tar 

elevernas uppmärksamhet snarare än hjälper med deras lärande. Även här blir det 

mycket viktigt att jag har en tydlig idé och plan för hur och varför vi arbetar som 

vi gör.  

Fråga 2: Hur har digitala verktyg påverkat lärande utifrån lärarnas perspektiv? 

Svar:   Se mitt svar ovan. 
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Fråga 3:  Hur kan digitala verktyg vara till hjälp i skolan?  

Svar:  Se mitt svar ovan. 

Fråga 4: Vilka visioner ser ni som lärare hur kommer lärandet att se ut i 

framtiden?  

Svar: När och om vi använder det digitala och resurser på nätet på rätt sätt så 

kommer verkligheten och världen närmare skolan. Med hjälp av det digitala går 

det att få in verkligheten i klassrummet som tidigare var svårt. Det går att t ex att 

se och arbeta med digitala simulationer och pedagogiska spel, mycket enkelt se 

filmer och klipp från den verkliga världen eller att komma åt historiska 

förstahandskällor som tidigare bara fanns på arkiv. Detta öppnar många 

möjligheter, men ställer också mycket höga krav på läraren. Bara för att en visar 

digitala saker så leder det inte direkt till bra lärande. Planering och pedagogiska 

tankar kopplat till det digitala blir mycket viktigt. 

Fråga 5: Hur blir effekten på elevernas prestationer i skolan? 

Svar: Här har jag inte märkt någon jättestor effekt. Men det kan också bero på att 

jag inte ställer så många höga krav på att eleverna ska använda digitala 

presentationsformer. 

Fråga 6: Vilka för och nackdelar finns det när läraren använder sig utav digitala 

verktyg i klassrummet i samhällskunskapsämnet. 

Svar: Se svaret på första frågan. 

Analys 2: Lärare nr 2 menar att digitala verktyg är till stor hjälp för lärarna och 

det har underlättat deras roll i undervisningen som t ex när de gör presentationer 

eller arbetar med digitala källor och källkritik. Det har också förenklat att föra in 

verkligheten i klassrummet. Samtidigt ställer det stora krav på lärarens planering 

och förberedelsearbete. Risken är annars att lärandet blir otydligt, så därför är det 

viktigt att läraren har en tydlig idé och plan för hur och varför vi arbetar som vi 

gör.  
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Förändrat lärande kan ses i mer verklighet i klassrummet, och digitala verktyg är 

en fördel för eleverna också när de arbetar med olika källor och källkritik. Läraren 

lyfter en problematik kring hur datorer och läsplattor mycket lätt blir en 

distraktion som tar elevernas uppmärksamhet snarare än hjälper med deras lärande 

och här kan vi se hur digitala verktyg kan vara en nackdel. 

Lärare nr 3  

Fråga 1: Hur påverkar digitala verktyg lärarens roll i undervisningen?  

Svar: Det är nog högst beroende på vilket ämne läraren undervisar i. Lärare i 

matematik använder mycket digitala verktyg som kartlägger elevernas kunskaper 

löpande.  

Som samhällskunskapslärare finns det få digitala verktyg att tillgå. Däremot 

används ju internet flitigt för att arbeta med en stor bredd av källmaterial. Detta är 

allt från att inhämta statistiskt underlag från SCB till att titta på strömmad media 

via exempelvis SVT play. Sedan används hela Googles miljö flitigt som 

kommunikationsmiljö med elever. Google classroom används sannolikt av 

samtliga lärare i den verksamhet jag arbetar i för att publicera material till 

eleverna. 

 

Fråga 2: Hur har digitala verktyg påverkat lärande utifrån lärarnas perspektiv?  

Svar: En påtaglig effekt av att använda digitala verktyg i skolan är att det 

synliggjort att elevernas datorkompetens minskat över tid. Sannolikt eftersom 

eleverna i större utsträckning använder surfplattor i yngre åldrar. Detta gör att 

skrivandet på såväl dator som för hand har blivit lidande. Däremot är det digitala 

verktyg bra för formativ bedömning eftersom lärare kan tydligt strukturera och 

visa eleverna resultat från prov och skrivuppgifter. Samt återkoppla hur elever 

skall utveckla sitt skrivande. Detta på ett sätt som är tillgängligt för elever 

hemifrån varpå dessa kan reflektera över bedömningsfrågor även hemifrån.  

Fråga 3: Hur kan digitala verktyg vara till hjälp i skolan?  
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Svar: Det är en påtaglig hjälp i ämnen där de digitala verktygen kan integreras 

sömlöst i undervisningen. Som nämndes ovan kan matematiken med fördel 

använda sig av digitala verktyg för att kartlägga elevernas progression på ett 

smidigt sätt. Där eleverna för närvarande använder ett verktyg som heter 

Kunskapsmatrisen. I denna får eleverna återkoppling av programmet kring deras 

progression i kursen. 

Fråga 4: Vilka visioner ser ni som lärare hur kommer lärandet att se ut i 

framtiden?  

Svar: Det är mycket svårt att säga i nuläget eftersom upphandlingar kring 

lärplattformar är så styrt av upphandlingsregler. Det är omöjligt att planera för att 

använda särskilda verktyg då ingen vet vilka verktyg som kommer finnas 

tillgängliga. 

Fråga 5: Hur blir effekten på elevernas prestationer i skolan? 

Svar: Det är svårt att avgöra då det inte finns något alternativ. Digitala verktyg 

har varit närvarande under så lång tid och integrerats så djupt i undervisningen att 

det är svårt att tänka sig en situation där elever inte skulle arbeta i en digital miljö. 

Men en faktor som diskuteras mycket är mängden störmoment ökat när eleverna 

har tillgång till internet i skolan. Det finns inte heller något som hindrar elever 

från att använda exempelvis sin dator till annat än skolarbete under lektionstid. 

Men detta måste givetvis vägas mot att eleverna måste bli kompetenta 

datoranvändare om de skall kunna bli yrkesverksamma. Nästan oavsett vilket 

framtida yrke de kommer ha.  

Fråga 6: Vilka för och nackdelar finns det när läraren använder sig utav digitala 

verktyg i klassrummet i samhällskunskapsämnet? 

Svar: Denna fråga besvarades ovan i fråga 5.  

Analys 3: Lärare nr 3 menar att digitala verktyg är en helt integrerad del av 

undervisningen. Hur detta påverkar lärarens roll är olika inom olika ämnen 

eftersom olika verktyg finns till hands. Samtidigt finns det goda effekter av att 



 

 35 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

använda digitala verktyg i bedömning och återkoppling och läraren kan 

strukturera material till eleverna bättre inför t ex prov.  

Angående lärande säger läraren att materialet som används har förändrats genom 

att man kan hitta källmaterial, filmer och annat via internet, som används i 

undervisningen.  

Lärare nr 3 lyfter en problematik: att användningen av digitala verktyg i skolan 

har synliggjort att elevernas datorkompetens minskat över tid. Användning av 

digitala verktyg som surfplattor i yngre ålder har negativ effekt på skrivandet på 

såväl dator som för hand. Läraren nr 3 betonar också att användning av digitala 

verktyg kan distrahera eleverna och att det inte finns något hinder att använda 

datorerna till annat än skolarbete under lektionstid. 

 

5.2 Analys 

Genom analysen av intervjuerna ser jag en röd tråd om hur digitalisering har 

påverkat lärarnas roll genom att det har förenklat t ex bedömning och 

återkoppling, samt delning av material. Samtidigt har det ökat vikten av planering, 

vilket betyder mer arbete för läraren.  

Lärarna måste ha en tydlig plan och ide om hur och när digitala verktyg ska 

användas för att det ska gynna lärandet istället för att bli en distraktion eller göra 

lektionens innehåll otydligt. Giddens69 talar om hur digitaliseringen upplöst de 

tydliga gränserna för tid och plats, och det beskriver varför läraren måste skapa 

tydliga gränser för lektionens ändamål, både för sig själv och eleverna. De digitala 

verktygen gör näst intill allt tillgängligt, vilket utmanar den avgränsning som 

behövs för lektionen. Man kan också tänka sig att läraren roll som expert kan 

utmanas genom de expertsystem70 som internet erbjuder, vilket gör att källor och 

information behöver kontrolleras extra noggrant. 

 
69 Giddens, 2015 
70 Giddens, 1996 
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Även lärandet har förändrats enligt två av de intervjuade lärarna genom att 

digitala verktyg är en stor hjälp i undervisningen och de gör det möjligt att föra in 

verkligheten utanför skolan in i klassrummet, en viktig aspekt både för 

kunskapsinhämtning och för socialisering enligt Biesta (2020). Materialet kan 

också vara mer varierat som t ex filmer, spel och historiska förstahandskällor. 

Lärare nr 1 sade att hen alltid arbetat med digitala verktyg och inte kan bedöma 

eventuell förändring, men hen visade exempel på hur läraren kan ha mer kontroll 

över elevers utveckling vilket implicit får positiv effekt på elevernas lärande om 

läraren kan vara till stöd.   

Det finns en gemensam åsikt om att användning av digitala verktyg kan distrahera 

eleverna och att det inte finns något hinder att använda datorerna till annat än 

skolarbete under lektionstid. En lärare lyfte att den risken kompenserades av att 

digital kompetens ändå är viktigt för eleverna i yrkeslivet i framtiden. Man kan 

beskriva detta som en kamp mellan domänerna kvalificering och 

individuation/subjektifiering i Biestas71 beskrivning av skolans ändamål. Dels är 

målet att elever ska bli kvalificerade alltså utbildade, och dels behöver de ges 

frihet och utrymme att utveckla sig till subjekt i sina egna liv72; digitala verktyg 

innebär både frihet att bestämma över sin tid, och möjlighet till kvalificering. 

Frågan här blir vilket innehåll kvalificeringen får, datorvana eller 

samhällskunskap, och om kurserna har den tid som behövs för att eleverna själva 

ska se konsekvenserna av sina val. Möjligheterna som öppnar sig är kopplade till 

Giddens diskussion om distansering då eleverna befinner sig fysiskt i 

klassrummet men samtidigt kan hänga med kompisar på internet om de väljer det. 

Lektionstiden är inte begränsad till klassrummet som fysisk plats, och det skapar 

oklara gränser som kan vara distraherande för eleverna så att de tappar sitt fokus.  

 

 
71 Biesta, 2020   
72 ibid. 
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Två av lärarna sade till sist att arbetet med digitala verktyg visat att eleverna har 

bristande datorkompetens. Det kan ses som ett positivt resultat av att digitala 

verktyg används; att skolan kan stödja upp minskad kompetens. 

 

6. Slutsatser och diskussion  

I detta avslutande kapitel diskuterar jag först min tanke med examensarbetets 

upplägg och metod, och sedan diskuteras resultatet som jag fått från min 

intervjuundersökning. Kapitlet avslutas med mina slutsatser.  

 

6.1 Studiens upplägg och metod 

Examensarbetet ämnar att studera digitala verktyg i skolan, och hur de påverkat 

lärarnas roll och arbetssätt, samt elevernas läroprocess. Forskningsbakgrunden 

bestod av en djupanalys av två doktorsavhandlingar av Martin Tallvid och Håkan 

Fleischer, som båda studerat vilken påverkan en-till-en-projektet, alltså en dator 

till varje elev, har haft på skolan, lärare och elever. Eftersom min intervjustudie 

bara bestod av tre intervjuer inom ett ämne på gymnasienivå, ser jag den som ett 

slags tillägg till Tallvid och Fleischers mycket större studier. Det var intressant att 

fortsätta i deras spår på sätt och vis. Eventuellt kunde jag ha utmanat deras 

forskning med andra studier, men analysen var så djupgående att jag avgränsade 

mig till att redovisa deras avhandlingar. 

I teorikapitlet ville jag beskriva det digitaliserade samhället utifrån Anthony 

Giddens teorier, för att ge en bild av omvärlden som bakgrund till digitaliseringen 

av skolan. Kanske kunde jag ha presenterat teorier kring lärande och lärarnas roll 

istället, men jag ville lyfta upp teoridiskussionen till världen utanför skolan, och 

vilken inverkan det digitala samhället har på individen, både lärare och elever. För 

att knyta Giddens teori till skolan och innehållet i skolutbildning valde jag att 

presentera en del av Gert Biestas teori om utbildningens mål och orsaksgrund 

(purpose på engelska). Det jag tyckte var intressant där var att han diskuterar 

sådant som skolan ska, eller bör, erbjuda eleverna att utveckla sig i, som ligger 
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utanför skolämneskunskap, och som direkt kan kopplas till problem som Giddens 

tar upp i det senmoderna, digitaliserade samhället.  

Angående metoden för intervjuerna är jag nöjd med att intervjupersonerna hade så 

mycket att säga, och att de både lyfte liknande erfarenheter och samtidigt skilde 

sig åt på många sätt. Efteråt önskade jag att jag hade utvecklat det mer till en 

konversation med till exempel följdfrågor, men då hade jag också behövt spela in 

svaren, vilket också hade varit en bra sak att göra. Trots det är jag nöjd med 

materialet jag fick fram. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få insikt i hur digitalisering påverkar lärarens roll i 

undervisningen och vilka utmaningar och möjligheter de kommer med. Syftet var 

också att se hur de påverkar elevernas lärande. Mina frågeställningar handlade om 

hur digitala verktyg påverkar lärarnas arbetssätt vad gäller lektioner, och hur deras 

roll i förhållande till elevernas lärandeprocess förändras. Min fråga var också hur 

lärarna ser på hur digitala verktyg spelar in i elevernas möjlighet att ta till sig det 

som planerats för lektionerna.  

Frågeställningen om hur digitala verktyg påverkar lärarnas arbetssätt besvarades 

med att de digitala verktygen innebär extra planering för att ge bra resultat. Detta 

stöds också av resultaten i Tallvids forskning, som presenterats ovan, där han 

diskuterar hur lektionsplaneringar utmanas då eleverna är ständigt uppkopplade 

via bärbara datorer och undervisningsförhållandena förändras.73  För lärarrollen 

ser jag att det handlar mycket om att lärarens kontroll över arbetet i klassrummet 

utmanas. Lärarna sa att de kan få in verkligheten i klassrummet och den är 

naturligtvis mycket större och mindre kontrollerbar än ett pedagogiskt material. 

Man kan jämföra det med att använda en lärobok eller eget material som redan har 

en pedagogisk strategi, och som är begränsad till ämnet som läraren planerat att ta 

upp för dagen. För lärarens roll får det resultatet att de riskerar att förlora kontroll 

 
73 Tallvid, 2015 
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över vad som dyker upp under lektionen, och deras vapen är att planera rigoröst 

för att inte förlora den helt. Enligt lärare två riskerade lektionen att bli otydlig och 

flummig om inte planeringen var mycket väl genomtänkt. I Tallvids avhandling 

talar han om att lärarnas ämneskompetens dessutom kan ifrågasättas av eleverna, 

eftersom det digitala informationsutbudet är så stort och lättillgängligt.74 Det 

innebär att lärarna också måste hålla sig uppdaterade inom sitt ämne, vilket kan 

ses som en fördel för kvaliteten i undervisningen, men sätter också mer press på 

lärarna, och om varje detalj ifrågasätts kanske det skapar överdrivet tvivel på 

lärarens kompetens. För lärandeprocessen är det å andra sidan en fördel om 

eleverna upptäcker nya saker och ifrågasätter det de får lära sig. Detta har dock 

inte diskuterats i intervjuerna. 

Lärarna uttrycker också att de inte har kontroll över hur eleverna använder sin tid i 

klassrummet, och risken är att de digitala verktygen används som nöjesmaskiner. 

Samtidigt beskriver lärare 1 hur de digitala verktygen ger hen en bra överblick 

över elevernas progression och kompensatoriska lärande, och att de stärker hens 

ledarskap i klassrummet, vilket leder till mer studiero. Detta är exempel på att 

lärarens kontroll ökar, även om det inte handlar om hela tiden i 

klassrumssituationen. De digitala verktygen stärker enligt detta lärarens roll i 

elevernas lärandeprocess på längre sikt, även om kontrollen över vad som görs på 

lektionen minskar. Enligt Fleischers studie, känner sig också eleverna oroade för 

att digitala verktyg (uppkopplade, bärbara datorer) ger dem för mycket 

distraktion, men de säger samtidigt att deras motivation till lärande har ökat. 75 Det 

kan tolkas som att det jämnar ut sig i längden, men det oroande i Fleischers studie 

är att eleverna också sa att verktygen ger dem mer stress. Slutsatsen måste bli att 

de digitala verktygen medför att mer ansvar för självdisciplin läggs på eleverna. 

Det tyder också på att läraren verkligen behövs för att avgränsa och styra upp i 

arbetet med digitala verktyg. 

Gemensamt för alla lärarna som intervjuades var att de framförde att allt beror på 

hur, inte om, digitala verktyg används. De gav alla på olika sätt uttryck för att de 

 
74 ibid. 
75 Fleischer, 2013 
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digitala verktygen är väl integrerade i undervisningen. Lärare ett gav flera 

exempel på digitala verktyg som stödjer lärarens roll, medan lärare tre gav uttryck 

för att sådana verktyg mest var tillgängliga för matematiklärare. Lärare tre lyfte 

också problemet med att inköp av teknik låg på förvaltningsnivå och att lärarna 

därför inte hade inflytande över det. Detta ligger lite utanför studiens syfte, men 

har ändå en indirekt koppling till lärarnas roll och arbetssätt, då tillgång och beslut 

om digitala verktyg ligger på en nivå där lärarna inte har inflytande. Tallvid 

diskuterar också hur digital teknik som köps in inte alltid har koppling till till de 

pedagogiska målen. 76 Besluten fattas på en nivå, ibland av kommunens tekniska 

avdelning som inte är pedagogiskt skolade, men samtidigt är det lärarna som ska 

genomföra digitaliseringen av undervisningen.  

 

6.3 Slutsatser 

Slutsatsen av min undersökning är att de digitala verktygen har förändrat lärarnas 

roll på det sättet att de utmanar lärarens kontroll både över studiematerialet och 

elevernas aktivitet i klassrummet. Det betyder också att lärarnas arbetsbörda ökar 

då de måste ägna mer tid åt att hålla sig uppdaterade och framförallt åt att planera 

lektionerna. Samtidigt finns det digitala verktyg som kan stödja lärarna i att 

behålla kontrollen över tiden i klassrummet, men de finns inte alltid tillgängliga. 

Min slutsats här är att detta är ett annat exempel på att lärarnas kontroll utmanas 

då de ofta inte kan välja vilka verktyg de ska arbeta med.  

För lärandeprocessen betyder det mycket att material utanför skola och lärobok 

finns så lättillgängligt. Det betyder också att elever kan hitta information som 

utmanar det de har studerat, vilket är en viktig del av lärande. Samtidigt läggs mer 

ansvar på eleverna att strukturera sin tid i klassrummet, och det enorma 

informationsutbudet som finns på internet kan skapa problem om inte lektionen är 

väl avgränsad och tydlig.  

 
76 ibid. 
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En intressant fråga för framtida studier skulle vara hur interaktionen i 

klassrummet och spontaniteten påverkas av lärarens behov av rigorös planering. 

Vägs planeringen upp av att materialet är mer okontrollerbart än till exempel en 

lärobok? Det skulle också vara intressant att se hur de studerandes självdisciplin 

förändras över tid genom arbete med digitala verktyg, och vilka stödmetoder som 

är effektiva. Till sist hoppas jag att det utvecklas ett system där de pedagogiska 

aspekterna blir centrala vid inköp av ny teknik, och att lärarna får mer inflytande 

där, utan att det medför merarbete.     
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Bilagan 1- Intervjufrågor: 

 

1. Hur påverkar digitala verktyg lärarens roll i undervisningen?  

 

2. Hur har digitala verktyg påverkat lärandet utifrån lärarnas perspektiv? 

3. Hur kan digitala verktyg vara till hjälp i skolan?  

4. Vilka visioner ser ni som lärare för hur lärandet kommer att se ut i 

framtiden?  

5. Vad blir effekten på elevernas prestationer i skolan? 

6. Vilka för- och nackdelar finns det när läraren använder sig utav digitala 

verktyg i klassrummet i samhällskunskapsämnet? 

 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf
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