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Abstrakt 

Det råder i forskningslitteraturen inga tvivel om att dagens unga har blivit särskilt berörda av 

den omfattande digitaliseringen i samhället. I skolan visar sig detta extra tydligt, där 

undervisningen i allt större utsträckning använder sig av digitala verktyg för att bemöta 

digitaliseringen. Denna undersökning har syftat till att undersöka och analysera hur några elever 

och lärare upplever relationen mellan medborgarfostran och digitalisering i 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. För detta ändamål har sex elever och sex lärare 

från gymnasieskolan blivit intervjuade. Med hjälp av hermeneutisk tolkningsmetod har 

intervjuerna analyserats med teoretisk utgångspunkt i dels begreppen actualizing citizenship 

respektive dutiful citizenship samt dels lärandeperspektivet konnektivism. I resultaten 

framträder upplevelser som indikerar att relationen mellan medborgarfostran och digitalisering 

i undervisningen handlar om elevers digitala informationsinhämtning, vilket upplevs vara 

förbundet med ett aktivt samhällsdeltagande. Med informanternas utsagor i utgångspunkt har 

digitaliseringen även tagit sig uttryck i att elevernas samhällsorientering har kommit att bli 

avsevärt intressestyrd till följd av att individens preferenser exponeras bland en mångfaldig 

representation av forum på internet. Studiens lärarinformanter befarar emellertid att detta kan 

komma att äventyra elevers universella samhällsintressen. 

 

Nyckelord: medborgarfostran, digitalisering, samhällskunskapsundervisning, konnektivismen, 

actualizing citizenship, dutiful citizenship  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Skolans samhällskunskapsundervisning har en särskild roll i samhället.1 Bland annat har detta 

undervisningsämne kommit att handla om ”socialisering och värdefrågor, identitet och 

medborgarskap”.2 Detta ger undervisningen vad Långström kallar en normativ prägel med 

utgångspunkt i att den ska behandla värden som demokrati och ett aktivt medborgarskap. 

Samtidigt ska undervisningen, med vetenskaplig grund, förmedla ett aktivt och kritiskt 

förhållningssätt och därigenom underbygga elevernas självständiga tänkande. Det är kontrasten 

mellan dessa åligganden som utmärker samhällskunskapsämnet. Tillsammans utgör de basen 

för elevernas medborgarfostran, vars långsiktiga målsättning är att förse samhället med 

medborgare som är inställda på att vara delaktiga i dess förändringar.3 I denna studie undersöks 

hur samhällskunskapsundervisningens medborgarfostran förhåller sig till digitalisering. 

Samhällets digitalisering förefaller ha blivit föremål för anpassningar i skolans verksamhet. Till 

följd av att information kommer till uttryck och sprids via digitala medier fokuserar skolans 

kunskapsförmedling numera på att förädla och omvandla, snarare än att återge det som redan 

är känt.4 Fleischer och Kvarnsell hävdar att information inte längre primärt behöver kunna 

tolkas. Förmågan att själv förmedla ett budskap genom kommunicerande, digitala medier har 

fått en förstärkt betydelse. Gränsdragningen mellan informellt lärande på internet och formellt 

lärande i det fysiska klassrummet är därför inte lika märkbar idag som innan digitaliseringen.5 

Samhället har även digitaliseringen att tacka för ett ökat samhällsdeltagande bland dagens unga 

till följd av hög aktivitet i digitala medier.6 Digitala, offentliga rum för politiskt deltagande 

spelar därför en betydelsefull roll för att skapa förutsättningar för ungas politiska socialisation 

i skolan.7 Mot bakgrund av dessa förändringar är det intressant att ta reda på hur elever och 

lärare tänker kring digitaliseringens inflytande på fostransuppdraget idag. 

Faktum är att digitaliseringen har blivit en utbildningspolitisk angelägenhet, både i Sverige och 

på EU-nivå. I en digital agenda för Europa, utlyst av Europeiska kommissionen 2010, uppmanas 

																																																													
1 Långström, S. & Virta, A.  Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande. Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 16. 
2 Ibid. 
3 Ibid. s. 18f. 
4 Fleischer, H. & Kvarnsell, H. Digitalisering som lyfter skolan: Teori möter praktik. Stockholm: Gothia 
Fortbildning AB, 2016. s. 15. 
5 Ibid. s. 16. 
6 Andersson, E. Det politiska rummet: villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för 
ungdomar. Diss., Örebro universitet, 2013. s. 41. 
7 Ibid. s. 246. 
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medlemsländerna att nyttja potentialen hos digitala informations- och kommunikationstekniker 

(IKT) för att främja en gynnsam samhällsutveckling och därmed digitalisera sina nationella 

utbildningspolitiska strategier.8 Utifrån dessa direktiv lade Sveriges regering 2011 fram en IT-

politisk handlingsplan för att åstadkomma en omfattande digitalisering av samhället och tillsatte 

Digitaliseringskommissionen som särskild kommitté för ändamålet. 9  För skolan har detta 

inneburit förtydliganden kring användning av digital teknik i de pedagogiska styrdokumenten 

för undervisning i de gymnasiegemensamma ämnena, däribland samhällskunskap. Skolans 

respektive huvudmän ska bära ansvaret för att de nya styrdokumenten efterföljs, med syfte att 

”eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle”.10 I läroplanen för 

gymnasieskolan heter det 2011 att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”.11 Ytterligare förslag på förändringar 

av styrdokumenten kan vara aktuella höstterminen 2017.12 

I denna studie kommer relationen mellan medborgarfostran och digitalisering i 

samhällskunskapsundervisning att undersökas och analyseras. Med utgångspunkt i elevers och 

lärares upplevelser är ambitionen att kunna bidra med kunskap om vilka möjligheter och 

utmaningar undervisningen har att möta i detta avseende. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka och analysera elevers och lärares upplevelser av relationen 

mellan medborgarfostran och digitalisering i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. 

Studiens resultat kan bidra med underlag för hur digitaliseringen kan skapa nya förutsättningar 

i samhällskunskapsundervisning med avseende på medborgarfostran. Följande frågeställningar 

ligger till grund för studien: 

- Vilken syn har eleverna på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

- Vilken syn har eleverna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

- Vilken syn har lärarna på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

- Vilken syn har lärarna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

																																																													
8 Sveriges Riksdag. En digital agenda för Europa. 2010. 
9 Regeringskansliet. IT i människans tjänst: en digital agenda för Sverige. Stockholm, 2011. s. 15, 18. 
10 Ibid. s. 33f. 
11 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2011. s. 7. 
12 Skolverket. Uppdrag om nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016. s. 28. 
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1.3 Disposition 
I uppsatsens första kapitel introducerades studiens mittpunkt samt syfte och frågeställningar. I 

det andra kapitlet tecknas en bakgrund för de begrepp som är centrala för studien. Dessa är 

medborgarfostran respektive digitalisering i relation till samhällskunskapsundervisning. I 

kapitel tre presenteras tidigare forskning i relation till studiens syfte och i kapitlet fyra studiens 

två teoretiska perspektiv som dels utgörs av begreppen actualizing citizenship och dutiful 

citizenship13 samt dels av lärandeperspektivet konnektivismen.14 I kapitel fem beskrivs studiens 

metod och genomförande samt vilka etiska hänsyn som tas. Kapitel sex sammanställer resultatet 

med utgångspunkt i studiens fyra frågeställningar. I kapitel sju analyseras sedan resultatet 

utifrån studiens teoretiska perspektiv. I studiens åttonde och sista kapitel sammanfattas de 

slutsatser och reflektioner som kan göras efter genomförd studie samt att ett förslag på vidare 

forskning lämnas. 

 

	 	

																																																													
13 Bennett, W. L. Changing citizenship in the digital age. I Civic life online – Learning how digital media can 
engage youth. Bennett, W.L. (red.), s. 1-25. MIT Press, Cambridge, Mass., 2008. s. 14f. 
14 Siemens, G. Connectivism: A Knowledge learning theory for the digital age. 2005. 
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2 Bakgrund 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i relationen mellan medborgarfostran och digitalisering i 

samhällskunskapsundervisning. I detta kapitel tecknas en bakgrund för begreppen 

medborgarfostran samt digitalisering. Sammanvävt med att jag beskriver begreppen beskrivs 

också hur samhällskunskapsundervisningen kan relateras till dessa. En vidare 

operationalisering av hur begreppen används i undersökningen och analysen görs i uppsatsens 

metodkapitel. 

2.1 Medborgarfostran i ett utbildningssammanhang 
Enligt Dahlstedt och Olson måste frågan om medborgarfostran härledas till begreppet 

medborgarskap. 15  Detta begrepp är dock omstritt och har blivit föremål för diskussion i 

samhällsvetenskaplig debatt. Det brukar dock ofta relateras till hur sociologen T.H. Marshall 

har använt sig av begreppet. 16  Marshall definierar medborgarskapet som ett fullständigt 

medlemskap i samhällets gemenskap. 17  Begreppet inrymmer då en rad individuella, 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter i överensstämmelse med offentliga föreskrifter. 

Marshall ville se en utbyggnad av välfärdsstaten. Han menade att individens sociala rättigheter 

är grundläggande för ett fullvärdigt samhälleligt deltagande. Denna uppfattning avspeglar den 

samtid som Marshall levde och verkade i, Marshall var influerad av arbetarklassens historiska 

kamp mot kapitalismen i 1940-talets Storbritannien.18 

Senare forskning kring medborgarskap har på olika sätt uppvisat invändningar mot Marshalls 

teori. Esping-Andersen har exempelvis studerat välfärdspolitiska modeller i ett internationellt 

perspektiv och har med sina tre idealtypiska välfärdsregimer - den angloamerikanskt liberala, 

den korporativa respektive den socialdemokratiska – gett uttryck för att medborgarskapets 

karaktär kan skilja sig åt mellan olika länder, kulturer och traditioner.19 Vidare teoretisering 

kring medborgarskap har gjorts utifrån Michel Foucaults idéer, vilka gett upphov till begreppet 

governmentality som avser att varje samhälle vid sin egen tid har sina egna sanningar som 

lägger grunden för hur medborgarskapet uppfattas. Begreppet kan då endast förstås genom att 

gå tillbaka till de grundläggande värden genom vilka föreställningen av medborgarskapet har 

vuxit fram. Medborgarskapet skiftar då betydelse till att handla om faktorer som rör sig utanför 

																																																													
15 Dahlstedt, M. & Olson, M. Utbildning, demokrati och medborgarskap. Malmö: Gleerups utbildning AB, 2013. 
s. 13. 
16 Ibid.  
17 Marshall, T.H. & Bottomore, T. Citizenship and Social Class. London: Pluto Press, 1992. s. 6. 
18 Ibid. s. 8. 
19 Esping-Andersen, G. The three worlds of welfare capitalism. Polity, Cambridge, 1990. s. 9–12. 
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relationen samhälle-individ; samhällets styrning utgörs av en mångfald teknologier som 

omfattar hela samhället. Medborgarna utgör då själva en del av denna process.20 I linje med 

denna uppfattning har statsvetaren Cruikshank uttryckt ”citizens are not born; they are made” 

och menar att samhällets medborgare inte bör betraktas som passiva objekt, utan snarare som 

aktiva maktutövare, varefter uppfattningar om medborgarskapet uppstår.21 

Enligt Dahlstedt har medborgarskapet varit följsam efter samhällspolitiska förändringar och 

motsätter sig därför själva begreppet medborgarskap som ett beständigt fenomen. Han föreslår 

istället att fokusera på aktiviteten att medborgarskapa för att just betona att medborgarskap är 

något som görs.22 Givet dessa förutsättningar inryms i begreppet även obeständiga värden som 

varierar beroende på tid och rum. Även Andersson poängterar att medborgarskapet kan 

beskrivas som ett identitetsskapande utvecklingsförlopp som har att förhålla sig till sociala och 

kulturella föreställningar.23 

Med dessa antaganden som utgångspunkt rör sig medborgarskapet om en pågående, livslång 

process vars arena är samhället i sin helhet och vars destination är en föreställd subjektiv 

medborgare.24 Medborgarskapets huvudsakliga, för stunden rådande, grundläggande värden 

och ideal reproduceras vidare till nya generationer i formen av ett antal medborgerliga förmågor 

och kvalitéer – den process som kallas medborgarfostran och som till viss del utformas i 

skolans utbildningssammanhang. 25  Biesta tecknar skolans demokratifostran utifrån tre 

samverkande dimensioner. Enligt socialisationsdimensionen ska eleverna ta del av samhällets 

rådande normer och värderingar för att kunna integreras som medlemmar i en social omgivning. 

Utifrån kvalifikationsdimensionen ska eleverna tillägna sig de kunskaper och förmågor som gör 

dem kvalificerade för samhällets olika fält, såsom arbetsmarknaden. Till sist handlar 

subjektifikationsdimensionen om elevernas varande som just subjekt där de ges möjligheter att 

autonomt forma sina egna individuella liv i relation till samhällets ordning.26 

																																																													
20 Dahlstedt, M. Aktiveringens politik: demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium. Malmö: Liber, 
2009. s. 23f. 
21 Cruikshank, B. The will to empower: democratic citizens and other subjects. Ithaca, N.Y: Cornell Univ. Press, 
1999. s. 3. 
22 Dahlstedt, M., 2009, s. 26f. 
23 Andersson, E., 2013, s. 36. 
24 Dahlstedt, M. & Olson, M., 2013, s. 14f. 
25 Ibid. s. 17. 
26 Biesta, G. God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber, 2011. s. 27–30. 
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De fostransideal som Biesta beskriver avser emellertid hela skolan som generell utbildnings- 

och fostransaktör i ett demokratiskt samhälle. I nästa avsnitt beskrivs hur eleverna förbereds 

inför medborgarskapet inom ramen för samhällskunskapsundervisning. 

2.1.1 Medborgarfostran i samhällskunskapsundervisning: en deltagardemokratisk agenda 

Englund beskriver hur samhällskunskapsämnet och dess medborgerliga bildning historiskt har 

präglats av samhällets tekniska och ekonomiska utveckling. Samhällsorienteringen har varit 

inriktad på verksamhet och funktion där eleven primärt förbereds för ett framtida yrkesliv.27 

Englund hävdar att detta även har fortsatt att forma samhällskunskapsämnet. Englund skriver 

även 1999 att skolan under efterkrigstiden var ålagd att socialisera eleverna utifrån samhällets 

ekonomi, där eleven förväntas anamma de kvalifikationer som krävs för att kunna tjäna 

samhället. 28 I den bemärkelsen finns det en särskild betoning på kvalifikation och förmågan att 

delta. Denna inriktning går att känna igen i direktiven i skolans nuvarande styrdokument. Enligt 

ämnesplanen i samhällskunskap för gymnasieskolan (Lgy11) ska undervisningen ”bidra till att 

skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”.29 

Uppdraget att fostra elever till medborgarskapet inom ramen för samhällskunskapsundervisning 

kan följaktligen uppfattas ta sin utgångspunkt i principen om deltagardemokrati. Oscarsson ger 

i sin beskrivning av begreppet uttryck för värdet av individens direkta deltagande i politiska 

processer för att kunna styra samhället i en önskvärd riktning. Med medborgarnas närvaro och 

insyn i politiska skeenden kan ett utbrett deltagande i dessa möjliggöras för att stärka samhällets 

politiska välbefinnande. 30  Det demokratiska deltagandet rör sig med andra ord bortom 

principen om den allmänna och lika rätten att rösta i politiska val (även om en utbredd 

delaktighet i dessa är oumbärlig) till att även omfatta politisk aktivitet i samhällets ständiga 

opinionsbildning. Den traditionella fostran av deltagardemokratiska medborgare består 

följaktligen i att etablera såväl viljan som beredskapen att delta i politiska sammanslutningar 

av olika slag.31 

Enligt Oscarsson har deltagardemokratin förskjutits till att handla allt mer om lokala och 

vardagsnära angelägenheter för den enskilde medborgaren. Detta sammanfaller med att 

kollektiva sammanslutningar allt mer ger vika för ett autonomt, individuellt 

																																																													
27 Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005. s. 310. 
28 Englund, T. Den svenska skolan och demokratin: möjligheter och begränsningar. I SOU 1999:92. Det unga 
folkstyret. Stockholm: Fritzes, 1999. s. 22. 
29 Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 2011. s. 1. 
30 Oscarsson, H. Demokratitrender. I Demokratitrender. Oscarsson, H (red.), s. 7–31. SOM-institutet, Univ., 
Göteborg, 2003. s. 16. 
31 Ibid. s. 17. 
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samhällsdeltagande.32 Dahlstedt och Olson beskriver att demokratiska principer har kommit att 

bli förenliga med samtida utbildningspolitiska föreställningar om fostransuppdraget som 

numera betonar individuell kvalifikation inför det yrkesverksamma livet.33 Detta ser de som ett 

resultat av att utbildningsväsende och arbetsliv sedan millennieskiftet har kommit att ingå en 

allians för att gemensamt fostra till medborgarskap i riktning mot en fungerande arbetsmarknad. 

Dessa tendenser känns även igen i Sara Carlbaums resonemang. Carlbaum menar att 

gymnasieskolans diskurser för ett aktivt samhällsdeltagande har kommit att marginaliseras i 

förhållande till utbildningens numera uttryckliga behov att förse arbetsmarknaden med 

entreprenörskapande individer. 34  Förmågan att vara produktiv i yrkeslivet blir då enligt 

Carlbaum synonymt med samhällsdeltagande snarare än delaktighet i demokratiska processer.35 

Regeringskansliet uttryckte 2009 att ”entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela 

utbildningssystemet” 36 , något som resulterade i följande formulering i den nu gällande 

nationella läroplanen (Lgy11): 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva 

företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.37 

I linje med dessa beskrivningar skildrar Långström hur det ur didaktisk synvinkel i 

samhällskunskapsundervisning har blivit aktuellt att skilja mellan om-kunskap respektive i-

kunskap i anknytning till elevernas demokratiska fostran.38 Lärande enligt den tidigare avser 

att eleverna primärt tillägnar sig faktakunskaper kring centrala begrepp och olika aspekter av 

demokratin som princip, medan den senare typen av kunskap avser de färdigheter som krävs 

just för ett deltagande i en demokrati, såväl politiskt som i arbetslivet. Långström menar att i-

kunskap i högre grad kan förbereda eleverna för ett aktivt demokratiskt tillämpande genom att 

förmedla hur man exempelvis gör sin röst hörd eller värnar om sina individuella rättigheter i 

samhället. Om-kunskapen har emellertid haft mer lyckosamma utfall i 

undervisningssammanhang bland annat på grund av det är mer komplicerat att utvärdera 

																																																													
32 Oscarsson, H., 2003, s. 18. 
33 Dahlstedt, M. & Olson, M., 2013, s. 110. 
34 Carlbaum, S. Blir du anställningsbar lille/a vän?: diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 
gymnasiereformer 1971-2011. Umeå universitet, 2012. s. 229. 
35Ibid. 
36 Regeringskansliet. Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Stockholm, 2009. 
37 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2011. s. 7. 
38 Långström, S., 2011, s. 38f. 



8	
	

huruvida eleverna har tillämpat färdigheter i praktiken, till skillnad från förvärvandet av 

teoretiska faktakunskaper.39 

Sandahl beskriver emellertid samhällskunskapsdidaktiken utifrån andra grundsatser. Han 

poängterar att betydelsen av subjektifikation har kommit att öka på grund av att eleverna numera 

med ett källkritiskt tänkande förväntas analysera sin omgivning. Han menar att undervisningen 

i praktiken därigenom låter eleverna vara mer delaktiga i diskussionen kring vad det 

demokratiska medborgarskapet innefattar, exempelvis ”vad det innebär att leva i en demokrati, 

vilka kunskaper som behövs, vilka värderingar demokratin kan innehålla och hur ett politiskt 

engagemang kan se ut”.40 

Mot denna bakgrund verkar samhällskunskapsundervisningen följaktligen dels ta sin 

utgångspunkt i den upplevda betydelsen av ett aktivt deltagande i samhällets redan befintliga 

ordningar och omfattar därmed kvalifikationsmodellen. Dels står elevernas egna reflektioner 

kring samhällets ordningar i fokus, vilket innebär att även subjektifikationsmodellen anammas. 

2.2 Digitalisering i skolan 
Någon övergripande definition av begreppet digitalisering i skolväsendet har på offentlig nivå 

inte formulerats. Därför kommer här att hänvisas till den förståelse av begreppet som används 

av Digitaliseringskommissionen, tillsatt av regeringen 2012 för att arbeta med en digital agenda 

för Sverige med målsättning att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen.41 Efter att 

begreppen beskrivits presenteras utbildningspolitiska satsningar för utvecklingsområdet digital 

kompetens för skolväsendet. 

Inom ramen för den digitala agendan använder Digitaliseringskommissionen följande 

förklaringsmodell för digitaliseringsbegreppet: 

Samhällelig digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare 

att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer och organisationer kan 

kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning på helt 

nya sätt. Digitaliseringen och användningen av it-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten 

och effektiviteten både hos företag och offentlig förvaltning.42 

																																																													
39 Långström, S., 2011, s. 53. 
40 Sandahl, J. Medborgarbildning i gymnasiet: ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans 
samhälls- och historieundervisning. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Stockholms 
universitet. Diss. Stockholm, 2015. s. 81. 
41 SOU 2014: 13. Digitaliseringskommissionen. En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan 
bli vår. s. 13. 
42 Ibid. s. 29. 
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I sitt delbetänkande från 2014 föreslog Digitaliseringskommissionen omfattande förändringar 

av skolväsendet med avsikt att åstadkomma digitala anpassningar för att bemöta den 

samhällsomvälvande IT-utvecklingen. 43   I delbetänkandet tar man bland annat fasta på 

forskningsresultat som indikerar att Sveriges användningsgrad av digitala verktyg inte sticker 

ut från genomsnittet bland EU-länder trots att vi klättrar högt på listan gällande länder som har 

investerat mest i digital utrustning i skolan. Utifrån dessa resultat görs antagandet att högre 

användningsgrad troligen skulle utmynna i högre kvalitet på denna användning. 44  Vidare 

betonas att elevers måluppfyllelse i IT-integrerade undervisningsmiljöer förutsätter att 

elevernas lärare har hög digital kompetens.45 

Mot bakgrund av att aktuella forskningsrön på olika sätt talar för att dagens skola vad gäller IT 

är undermålig jämfört med stora delar av det övriga samhället finns ambitioner att styra 

skolväsendet i digital riktning. Med allt för vaga nationella direktiv ges förutsättningar för 

varierande tolkningar bland skolhuvudmännen om hur IT ska användas, vilket riskerar att 

försämra likvärdigheten mellan skolor. Regeringen föreslår därför att begreppet ”digital 

kompetens” ska skrivas in i de nationella läroplanerna för grund- och gymnasieskolan.46 I 

anslutning till dessa föreslagna förändringar riktas krav på kompetensutveckling med avseende 

på digitalt användande hos såväl lärare som skolledningspersonal samt nydanande verktyg och 

resurser för en IT-integrerad undervisning. Förslagen har inneburit att Skolverket har fått ett 

särskilt ansvar för skolans IT-utveckling.47 En mängd andra förändringsförslag inom ramen för 

dessa utvecklingsområden beskrivs mer i detalj i delbetänkandet. Längre bak i detta avsnitt 

redogör jag för de förslag som mer direkt berör samhällskunskapsundervisning i 

gymnasieskolan. Först följer några förtydliganden kring Skolverkets arbete utifrån de generella 

utvecklingsområden som beskrivits ovan. 

Skolverket har svarat på regeringens yrkanden genom att utforma nationella IT-strategier för 

skolväsendet.48 Strategierna är specifika för de olika skolformerna och ska ”bidra till ökad 

måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT har tillvaratas i hela 

skolväsendet”.49 Strategierna innehåller bland annat satsningar för att stimulera elevers och 

																																																													
43 SOU 2014: 13. Digitaliseringskommissionen. En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan 
bli vår. 
44 Ibid. s. 150f. 
45 Ibid. s. 170f. 
46 Ibid. s. 189. 
47 Ibid. s. 188. 
48 Skolverket. Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016.  
49 Ibid. s. 2. 
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lärares digitala kompetens i riktning att åstadkomma en allmän skolorganisatorisk utveckling i 

digital anda.50 

Skolverket har valt att i sitt arbete med uppdraget utgå ifrån beskrivningen av digital kompetens 

som en av EU:s åtta nyckelkompetenser51 samt utifrån Digitaliseringskommissionens definition 

av begreppet i sitt slutbetänkande. Följande citat utgör några utdrag. 

[…] digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster 

samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens 

innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i den 

förändringsprocess digitaliseringen innebär. […] Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att 

säkert och kritiskt använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och 

tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. […].52 

Strategin bygger sålunda på antagandet att elevers stärkta digitala kompetens ska ske i 

överensstämmelse med samhällets utveckling och att utbildningen därför ska vara dynamisk 

utifrån dessa förändringar.53 

2.2.1 Styrdokument under förändring för en digitaliserad samhällkunskapsundervisning 

Inom ramen för den tidigare nämnda digitaliseringsstrategin har Skolverket i juni 2016 lämnat 

förslag på förändringar i gällande styrdokument.54 För att alla gymnasieämnen ska omfattas av 

förändringarna riktar sig förslagen primärt till den ämnesgemensamma läroplanen. 

Utgångspunkten för förändringarna är att alla elever ska ges ”likvärdiga möjligheter att utveckla 

sin digitala kompetens”. 55  Till avsnittet Skolans uppdrag föreslås direktiv om elevers 

utvecklade förståelse för hur individ och samhälle påverkas av digitaliseringen. Även elevers 

utvecklade användning av digital teknik och kritiska tänkande kring detta betonas. 

Justeringar har därtill gjorts i ett antal kurs- och ämnesplaner under avsnitten Syfte och centralt 

innehåll för att undervisning inom ramen för dessa ska kunna ge ännu bättre förutsättningar för 

																																																													
50 Skolverket. Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016. s. 2f. 
51 EU:s åtta nyckelkompetenser uppges vara grundläggande för självförverkligande i ett kunskapsbaserat 
samhälle. Europeiska kommissionen har uppmanat medlemsländerna att implementera nyckelstrategierna i sina 
respektive utbildningsväsenden. Detta ses som en av strategierna för att främja ett livslångt lärande inom EU. 
(Europeiska kommissionen. Nyckelkompetenser.). 
52 SOU 2015:91. Digitaliseringskommissionen. Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden: 
slutbetänkande. s. 80f. 
53 Skolverket. Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016. s. 17. 
54 Skolverket. Uppdrag om nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016. 
55 Ibid. s. 13f. 
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elevernas utveckling.56 Skolverket föreslår att förändringar i ämnet samhällskunskap främst ska 

innefatta följande: 

[…] förtydliganden av hur digitaliseringen påverkar samhälle och människa och en förstärkning av 

medie- och informationskunnighet. I ämnesplanen föreslås därför förstärkning av ett kritiskt 

förhållningssätt till källor i digital form och ett förtydligande av att även digitala verktyg ska användas 

för att samla in och bearbeta information. Vidare föreslås förstärkning av förståelsen om vad samhällets 

digitalisering innebär för individ och samhälle i frågor om demokrati och politik. Begreppet massmedier 

föreslås ändras till medier för att rymma bland annat sociala medier och digitaliseringen av 

medielandskapet.57 

Om förändringarna träder i kraft inom ett år (fr.o.m. redovisat datum av omnämnd rapport) 

kommer de att börja gälla höstterminen 2017, uppger Skolverket.58 

Ur samhällskunskapsdidaktisk synpunkt innebär detta alltså ett större fokus på hur olika medie- 

och informationskällor kan hanteras och förstås, men även hur digitaliseringen kan relateras till 

den befintliga samhällsdemokratin och därigenom de värden som beskrivs i föregående avsnitt. 

Hur detta ter sig i undervisningen förefaller emellertid i dagsläget inte vara utforskat i någon 

större utsträckning. Istället finns det utrymme att hänvisa till den här uppsatsens undersökning 

och resultat. 

 

	 	

																																																													
56 Skolverket. Uppdrag om nationella IT-strategier för skolväsendet. 2016. s. 13. 
57 Ibid. s. 18. 
58 Ibid. s. 28. 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras hur relationen mellan medborgarfostran och digitalisering i 

undervisningen har behandlats i tidigare forskning. Studier går att finna som tar sig an 

sambandet både i samhällskunskapsundervisning och i ett mer övergripande 

utbildningssammanhang. Denna uppdelning har anammats i den följande presentationen. I 

möjligaste mån riktas fokus mot forskning som innefattar, eller har relevans för, lärares och 

elevers upplevelser i sammanhanget. 

Uppsatsens studiefokus ser ut att vara tämligen perifert i svensk forskning. 

Forskningsgenomgången blir därför i form av en i huvudsak internationell utblick. 

3.1 Medborgarfostran och digitalisering i ett utbildningssammanhang 
I artikeln Civic engagement, pedagogy, and information technology on web sites for youth 

presenterar Bachen et al. en studie som undersöker och analyserar ett urval av amerikanska 

webbsidor utformade för att förbereda ungdomar inför deras framtida medborgarskap. 59 

Undersökningen motiverades av ett tydligt dalande intresse för politik och medborgerligt 

engagemang bland målgruppen samt att undervisning i skolan högre grad behöver arbeta 

interaktivt på webben för att engagera eleverna. 60  Undersökningen gick delvis ut på att 

utvärdera huruvida de undersökta webbsidorna, verkar för att främja ungdomars medborgerliga 

engagemang och deltagande med hjälp av aktiv pedagogik. Författarna hänvisar till begreppet 

utifrån tidigare forskningsrön som har påvisat dess positiva inverkan för att i 

utbildningssammanhang engagera ungdomar till att vara delaktiga i samhället.61 Begreppet 

aktiv pedagogik beskrivs som en lärandeform där den lärandes egen aktivitet och kollektiva 

interagerande leder till medborgerlig kompetens och engagemang, exempelvis genom 

delaktighet i diskussioner eller kampanjer kring faktiska samhällsproblem via forum på 

internet. Utifrån undersökningen förefaller emellertid en majoritet av webbsidorna att 

åstadkomma kunskap om samhällsdeltagande genom att mer passivt förmedla ett visst innehåll, 

snarare än att söka ge upphov till reella erfarenheter och praktisk kompetens genom 

medborgerligt aktiverande. En avsevärt liten andel av de undersökta webbsidorna var med 

																																																													
59 Bachen, C. et al. Civic engagement, Pedagogy, and information technology on web sites for youth. Political 
Communication. Vol. 25, nr. 3, 2008: 290-310. Doi: 10.1080/10584600802197525. s. 391. 
60 Ibid. s. 293f. 
61 Ibid. s. 304. 
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andra ord användbara för att genom aktiv pedagogik engagera ungdomar inför deras 

medborgarskap och föreföll därför ha ett lågt utbildningsvärde.62 

Ett återkommande perspektiv i den forskning som jag har kommit i kontakt rör W. Lance 

Bennetts hypoteser beträffande medborgarfostran. I sin artikel Changing Citizenship in the 

Digital Age betonar Bennett framväxten av ett medborgarskifte med avseende på hur 

medborgarskapet utövas. Bennett hävdar att samhällets utbildningsaktörer (politiker, 

beslutsfattare, lärare etc.) behöver anpassa fostransuppdraget utifrån den nya generationens 

förutsättningar att lära och menar att primärt digitala medier utgör en nyckelpunkt för detta.63 

Framförallt behöver ungdomar ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens med avseende 

på att få kunskap om hur de mer effektivt kan nyttja de digitala resurserna i sin omgivning och 

utvecklas som samhällsmedborgare därefter.64 

Den digitala samhällsutvecklingen har enligt Bennett inneburit förändringar i relationen mellan 

individ och kollektiv. Mer märkbart än tidigare sker identitetsskapande utifrån individens 

intressen på bekostnad av traditionella gruppsammansättningar utifrån exempelvis religion, 

klass och politisk åskådning.65 Till följd av dessa förändringar sker i många postindustriella 

demokratier66 en övergång mellan två typer av medborgaridentiteter – från dutiful citizen (DC) 

till actualizing citizen (AC). Enligt Bennett har ungdomar idag tappat i beredskap att 

tillgodogöra sig traditionella föreställningar, enligt vilka medborgarskapet gestaltas som en 

plikt utifrån kollektiva förväntningar (DC). Nya uppväxtvillkor i det alltmer nätverkande 

mediesamhället genererar istället nya grundvalar för medborgarskapet, där mer lösa 

gruppsammansättningar och aktivism primärt adresserar frågor som rör mer personliga värden 

(AC).67  Övergången mellan dessa medborgaridentiteter ställer krav på anpassningar i hur 

medborgarskapet skildras i skolans medborgarförberedande undervisning, menar Bennett.68 

Bennetts hypoteser angående medborgarskapets förändringar från ett DC- till ett AC-relaterat 

medborgarskap har tillämpats som analysverktyg i undervisningssammanhang för att söka 

identifiera vilket typ av lärande som bättre bemöter den nya generationens medborgaridentiteter 

																																																													
62 Bachen, C. et al., 2008, s. 306. 
63 Bennett, W. L., 2008, s. 12. 
64 Ibid. s.10. 
65 Ibid. s. 13. 
66 Begreppsförklaring: postindustriella demokratier: författarna hänvisar i användningen av begreppet till de 
industriella demokratier som på kort tid har genomgått ekonomiska förändringar (Ibid.). 
67 Ibid. s. 14f. 
68 Ibid. s. 17. 
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(AC). 69  Bennett et al. presenterar i undersökningen belägg för att DC-relaterade 

kunskapsområden inte har varit särskilt framgångsrika vad det gäller att påverka elevers intresse 

för att själva engagera sig politiskt. Exempelvis föreföll lärande om hur politiska system är 

beskaffade att i låg grad främja ungdomars politiska engagemang, till skillnad från lärande 

utifrån ett innehåll som har en mer tydlig vardagsnära relevans för elevernas individuella 

samhällsintressen, som i högre grad såg ut att påverka detta i en positiv riktning.70 Med detta i 

utgångspunkt diskuterar författarna att undervisningen i större utsträckning behöver adressera 

skeenden från det verkliga livet för att därigenom generera politiskt engagemang hos dagens 

unga. Det finns då anledning att mer kritiskt fundera på vilken typ av kunskap som ska 

förmedlas.71 

the common civic learning goal of ‘knowledge about government and politics’ seems perfectly reasonable 

as a DC learning goal. However, in order to accommodate the AC citizen experience and related learning 

preferences, we may wish to go beyond knowledge of how government works to address the workings of 

citizen-organized political processes, from how civic networks are organized in popular online social 

networking forums such as Facebook, to the workings of direct consumer campaigns to change the labor, 

environmental, or trading practices of corporations.72 

Författarna hävdar att en förskjutning mot AC-relaterat lärande ökar betydelsen av att använda 

digitala informationskällor och interaktiva lärandestrategier i undervisningen för att i högre 

grad kunna tillgodose elevers samhällsintressen och nydanande medborgaridentiteter.73  Ett 

sådant samband har bekräftats i en longitudinell enkätundersökning med svenska skolungdomar 

i åldrarna 13–17 år.74 Man var här intresserad av att undersöka huruvida interaktiva medier 

online förstärker olika former av medborgarskap och politiskt engagemang. I resultaten 

framkommer att användning av olika typer av informationsmedier har olika potential att 

förbereda eleverna inför deras roller som samhällsmedborgare beroende på om de adresserar 

kvalitéer i relation till ett AC- eller DC-medborgarskap. Medan traditionella 

informationsmedier främst verkade främja samhällsengagemang på nationell och institutionell 

																																																													
69 Bennett, W. L. et al. Young citizens and civic learning: two paradigms of citizenship in the digital age. 
Citizenship studies. Vol. 13, nr. 2, 2009: doi: 10.1080/13621020902731116. s. 105f. 
70 Ibid. s. 109f. 
71 Ibid. s. 109f. 
72 Ibid. s. 111. 
73 Ibid. s. 113. 
74 Shehata, A. et al. Developing Self-Actualizing and Dutiful Citizens: Testing the AC-DC Model Using Panel 
Data Among Adolescents. Communication research. Vol. 43, nr. 8, 2016: 1141-1169. 
doi:10.1177/0093650215619988. 
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nivå (DC) visade sig interaktiva medier online ge upphov till mer sak- och internpolitiskt 

engagemang (AC) hos eleverna.75 

Digital Commonwealth är ett skotskt projekt som söker stärka människors förmåga att använda 

digitala medier för att underlätta deras digitala medborgarskap. 76  McGillivray et al. har 

genomfört en fallstudie som pågick i anslutning till deltagandet i projektets program för 

grundskole- och gymnasieelever runtom i Skottland.77 Under digitala workshops uppmuntrades 

eleverna att använda olika digitala medier och utifrån dessa göra egna digitala arbeten – alltifrån 

bloggar till videoinspelningar. På en projektexklusiv webbplats fanns möjlighet att publicera 

elevernas arbeten inför andra projektdelaktiga lärare och elever från andra skolor i Skottland. 

De involverade lärarna, vilka intervjuades under projektet gång, upplevde att elevernas lärande 

och kreativitet förstärktes av att i huvudsak arbeta digitalt utifrån verktyg som eleverna 

dessutom var väl bekanta med från sin fritid.78 En erfarenhet av att publicera innehåll inför en 

större publik online kunde enligt flera lärare utveckla elevernas digitala kompetens med 

avseende på att själva vara delaktiga i det numera digitala informationssamhället. Författarna 

diskuterar utfallet utifrån principen om Do-it-yourself (DIY) citizenship som betonar betydelsen 

av att den lärande mer självstyrande rör sig mot medborgarskapet. Det medborgarrelaterade 

lärande och den kompetensutveckling som projektet gav upphov till kan enligt dem ses som en 

avkastning från elevernas egen produktion, snarare än passiva konsumtion, av media.79 

3.2 Medborgarfostran och digitalisering i samhällskunskapsundervisning 
Det har varit svårare att finna tidigare forskning som tar sig an relationen mellan 

medborgarfostran och digitalisering i specifikt samhällskunskapsundervisning. I denna del av 

forskningsöversikten presenteras först två studier som har haft ett liknande studiefokus som 

mitt eget. Därefter berörs i korthet hur digitalisering har blivit föremål för undersökning i 

relation till samhälskunskapsundervisning i mer generell bemärkelse. 

Ett svenskt perspektiv tillförs av Hamberg i sitt examensarbete Lärande i förändring. 80 

Hamberg undersöker i en intervjustudie hur lärare och elever på gymnasiet upplever att datorer, 

																																																													
75 Shehata, A. et al., 2016, s. 1159f. 
76 McGillivray, D. et al. Young people, digital media making and critical digital citizenship. Leisure Studies. 
Vol. 35, nr. 6, 2014: 724–738. Doi: 10.1080/02614367.2015.1062041. s. 730. 
77 Ibid. s. 725. 
78 Ibid. s. 733. 
79 Ibid. s. 736. 
80 Hamberg, S. Lärande i förändring: lärares och elevers uppfattningar om användningen av en-till-en datorer i 
samhällskunskapsundervisningen. Studentuppsats på avanceradnivå. Examensarbete, 15 hp, Linnéuniversitetet, 
2013. 
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inom ramen för den nationella en-till-en-satsningen, utnyttjas i samhällskunskapsundervisning. 

Resultatet analyseras med utgångspunkt i undervisningens demokratiska fostransuppdrag. I 

undersökningen framkommer upplevelsen att datorer i liten utsträckning kommer till 

användning med avseende på fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare. Detta 

sammanfaller med att lärarna även upplevs sakna pedagogisk kompetens gällande digital 

användning. De undersökta lärarnas och elevernas utsagor antydde att datorer till övervägande 

del fyllde funktionen som sökverktyg i undervisningen. Hamberg kommer fram till att det tycks 

finnas ett behov av att utveckla undervisningsstrategier för hur datorer kan användas i syfte att 

främja elevers samhällsdeltagande samt av att lärare ges möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens.81 

I ett flertal studier har elevers studieresultat blivit föremål för undersökning i anslutning till att 

digitala läromedel används i samhällskunskapsundervisning. Utifrån en experimentell 

forskningsdesign har olika grupper av elever exponerats av olika behandling inom ramen för 

undervisning. ”The Statecraft X” är ett mobilspel som har utformats för att söka underlätta 

elevers medborgarfostran i singaporiansk samhällskunskapsundervisning. Chee et al. skriver i 

sin artikel att spelet avser att fungera som ett komplement till traditionella 

undervisningsmaterial. 82  Under en treveckorsperiod användes spelet under lärarledd 

vägledning och av experimentgrupper bestående av elever i 15-årsåldern, medan en 

kontrollgrupp undervisades utifrån vanliga rutiner. I en gemensam, summativ 

bedömningsuppgift jämfördes elevgruppernas resultat med varandra. Undersökningen påvisade 

en stark differentiering mellan elevgrupperna. Experimentgruppen visade prov på förmågan att 

göra personliga slutledningar utifrån aktuella, globala och lokala samhällsproblem. Hos 

kontrollgruppen förekom istället tendenser att upprepa ett innehåll från de textmaterial som 

hade använts i undervisningen.83 Författarna kommer fram till slutsatsen att digital interaktivitet 

i undervisning under kompetenta lärares handledning borde kunna bidra till en gynnsam 

medborgarfostran givet samhällets numera medieinspirerade struktur.84 

Mot bakgrund av bristen på vetenskapliga belägg för hur informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) inverkar på samhällsorienterande undervisningsämnen fann 

Emin et al. motiv till att undersöka huruvida elevers prestationer påverkas av en IKT-integrerad 

																																																													
81 Hamberg, S., 2013, s. 37f. 
82 Chee, Y.S, Mehrota, S. & Liu, Q. Effective Game Based Citizenship Education in the Age of new Media. 
Electgronic Journal of e-learning. Vol. 11, nr. 1, 2013, s. 17. 
83 Ibid. s. 24. 
84 Ibid. s. 24. 



17	
	

samhällskunskapsundervisning. 85  Några sjätteklassare i Turkiet blev målgrupp för en 

kvasiexperimentell undersökning där en experimentgrupp undervisades med digitala metoder 

och en kontrollgrupp med traditionella textböcker och dylikt. Elevgrupperna gjorde sedan ett 

och samma kunskapstest. Dessutom undersöktes elevernas attityder till IKT och 

samhällskunskapsundervisning som åtskilda fenomen. Resultatet visade att en IKT-integrerad 

undervisning var något mer gynnsam för elevernas lärande i jämförelse med en traditionellt 

utformad undervisning. De elever som presterade högt i kunskapstestet uppvisade dessutom en 

aning mer positiva attityder gentemot IKT i jämförelse med lägre presterande elever.86 Ett mer 

tydligt positivt resultat framkom när ett snarlikt samband undersöktes men, mer specifikt med 

utgångspunkt i multimedia som undervisningsverktyg, i en studie från 2016. 87  Återigen 

användes en experimentell forskningsdesign där en kontroll- respektive experimentgrupp, 

bestående av turkiska fjärdeklassare, på liknande sätt undervisades med olika metoder. Ett 

flertal kunskapstest genomfördes för att pröva huruvida multimedia påverkar elevers 

akademiska framgång. Denna undersökning visade att eleverna i experimentgruppen tenderade 

att prestera avsevärt bättre och vara mer studiemotiverade än eleverna i kontrollgruppen.88 

 

	 	

																																																													
85 Emin, C. et al. The impact of ICT on pupils’ Achievement and Attitudes in Social Studies. Journal of social 
studies Education Research. Vol. 6, nr. 1, 2015: 190-207. Doi: http://dx.doi.org/10.17499/jsser.67856. s. 193. 
86 Ibid. s. 202. 
87 Ilhan, G.O. & Oruc, S. Effect of the use of multimedia on students’ performance: A case study of social 
studies class. Educational Research and reviews. Vol. 11, nr. 8, 2016: 877-882. Doi: 10.5897/ERR. 
88 Ibid. s. 881. 
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4 Teori 
Till följd av digitaliseringen i samhället har nya kommunikationsvägar och medier kommit att 

komplettera det redan befintliga medielandskapet och har i förlängningen blivit integrerade i 

samhällets struktur. För skolans fostransuppdrag har detta inneburit ett större behov av att söka 

förstå hur digitala medier kan användas didaktiskt i undervisningen.89 Hur relationen mellan ny 

teknik och pedagogiska tillvägagångssätt i undervisningen ser ut i praktiken är emellertid ännu 

tämligen okänt i konventionell pedagogikforskning.90 Ett flertal pedagogiska modeller, vars 

idéer om lärande och kunskap förankras i idealtyper som behaviorism, kognitivism och 

konstruktivism, har utvecklats i ett samhälle före digitaliseringen. Nya villkor för 

informationssamhället, och därigenom förändrade tillvägagångssätt i undervisning, har trots allt 

gjort anspråk på hur kunskap och lärande kan utformas för att bemöta digitaliseringen.91 

I föreliggande uppsats används två kompletterande teoretiska modeller för att gemensamt nå 

kunskap om hur medborgarfostran och digitalisering förhåller sig till varandra i undervisningen. 

Respektive modell tillhandahåller ett eget angreppssätt i sammanhanget. Den ena beskriver hur 

identitetsskapande processer för medborgarskapet har kommit att förändras till idag för 

samtidens unga. Modellen presenterades tidigare utifrån termerna actualizing citizenship 

respektive dutiful citizenship. 92  I detta kapitel illustreras modellen mer konkret med 

utgångspunkt i de egenskaper som uppfattas karaktärisera ett tidsaktuellt medborgarskap i 

enlighet med den förstnämnda av termerna. Uppsatsens andra teoretiska modell belyser hur 

lärande och kunskap kan förstås i ett samtida, digitalt informationssamhälle utifrån begreppet 

konnektivism.93 

4.1 Mot Actualizing citizenship: medborgarandan under förändring i en digital 

tidsanda 
Som nämnts i tidigare kapitel talar W. Lance Bennett om ett generationsskifte av 

medborgaridentiteter där dagens unga inte är villiga att omfattas av traditionella föreställningar 

om medborgarskapet. Individen ansvarar numera själva över att definiera sin identitet med hjälp 

av de varierande verktyg som finns att tillgå i digitala medier. Enligt Bennett uppmärksammas 

																																																													
89 Andersson, E., 2013, s. 260. 
90 Dunkels, E. et al. Youth and Contemporary Learning. I Interactive Media Use and Youth – Learning, 
Knowledge Exchange and Behavior. Dunkels, E., Frånberg, G-M. & Hällgren, C. (red.), 1-12. Hershey, 
PA:Information Science Preference, 2011. s. 6. 
91 Ibid. s. 7. 
92 Bennett, W.L., 2008, s. 14f. 
93 Siemens, G., 2005.  
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inte dessa grundvalar för medborgarskapet i diskussionen kring samhälleligt och politiskt 

deltagande i många länders medborgarförberedande utbildning.94 Det föreligger en risk, menar 

Bennett, att undervisning som underbyggs av äldre generationers föreställningar fostrar 

oengagerade samhällsmedborgare. Han argumenterar för att unga behöver inbjudas till att delta 

i det demokratiska samhället på deras egna villkor. Förutsatt att bland annat offentliga, politiska 

aktörer bemöter ungas nydanande medborgaranda, där digital och kommunicerande media har 

kommit att få betydelsefull roll, samt att den allmänna utbildningen tar hänsyn till elevers 

sociala identitetsprocesser, finns underlag för en mer engagerande medborgarfostran.95 

I en tidigare nämnd studie från 2008 illustrerar Bennett et al. skiftet mellan två huvudsakliga 

identitetstyper, från Dutiful citizenship till Actualizing citizenship, i följande tabell, bestående 

av några av karaktärsdragen från respektive identitetstyp: 

Actualizing citizen (AC) Dutiful citizen (DC) 

Weak sense of duty to participate in 

government. 

Strong sense of duty to participate in 

government. 

Focus on lifestyle politics: political 

consumerism, volunteering, social activism. 

Voting is the core democratic act. 

Mistrust of media and politicians – less 

likely to follow politics in the news. 

Higher trust in leaders and media – informed 

about issues and government – follows the 

news. 

Joins loose networks for social action – 

communicates through digital media. 

Joins social organizations, interest groups, 

parties – communicates via mass media. 
Tabell 1: Citizen identity paradigms in post-industrial democracies.96 

 

Samhällsdemokratin är dock fortfarande avhängig sina formella institutioner, varför den 

medborgarförberedande utbildningen inte kommer undan dessa. Det skifte som Bennett 

erfordrar genom actualizing citizenship avser att ungdomarna själva ska kunna uppfatta värdet 

hos dessa institutioner genom att i den medborgarförberedande undervisningen bemöta deras 

samhällsorienteringar. En praktisk omsättning av detta illustreras i tabell 2 nedan. Lärande kan 

då ske både i klassrummet och via digitala forum på internet.97  

																																																													
94 Bennett, W. L., 2008, s. 16f. 
95 Ibid. s. 12. 
96 Bennett, W. L. et al., 2009, s. 107. 
97 Ibid. s. 108. 
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AC civic learning styles DC civic learning styles 

Interactive, project-based, peer-to-peer 

networked information sharing. 

Authorative, text-based one-way knowledge 

transmission to individuals. 

Participatory media creation. Passive media consumption. 

Preference for democratic environments – 

learners participate in creating content and 

assessing credibility. 

Knowledge and skills and assessed by 

external standards – little learner content 

creation or peer assessment. 
Tabell 2: Civic learning styles and civic identity.98 

 

Sammantaget menar Bennett att elevers demokratiskt medborgarskap kan utvecklas genom 

lärande utifrån nya, AC-relaterade, tillvägagångsätt (tabell 2), vars grundvalar för 

samhällsdeltagande initialt upplevs som mer meningsfulla av den nya generationens 

ungdomar.99 

4.2 Konnektivismen: en utgångspunkt för lärande i ett digitalt 

informationssamhälle 
Den andra teoretiska modellen som används utgår ifrån begreppet konnektivism som ett 

perspektiv på lärande med konstruktivistiska rötter. Enligt den kanadensiska lärandeforskaren 

George Siemens skiljer sig dagens grundvalar för lärande från tidigare, traditionella 

kunskapsmiljöer, vilka kännetecknas av att en eller ett fåtal källor definierar riktlinjer för 

lärande i undervisningssammanhang. Pedagogiken är istället på väg mot att elever, med hjälp 

av interaktiva metoder, själva är delaktiga i bearbetningen av information. 

Konnektivismen tar sin utgångspunkt i att det moderna, digitaliserade samhället kretsar kring 

ett obeständigt nätverkande mellan dess individer, grupper och institutioner.100 Detta, menar 

Siemens, resulterar i de nya villkoren för lärande och därigenom även för pedagogiskt arbete. I 

sin bok Knowing Knowledge,101 där Siemens tecknar sin lärandefilosofi, beskriver han dagens 

kunskapsförmedling som ett övergångsläge mellan två samhällsorganisatoriska modeller: 

We stand with our feet in two worlds: one in the models and structures that originated in (and served 

well) the industrial era, and the second within the emerging processes and functions of knowledge flow 

																																																													
98 Bennett, W. L. et al., 2009, s. 108. 
99 Ibid. s. 113. 
100 Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 2005. 
101 Siemens, G. Knowing Knowledge. 2006. 
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in our era today. Our dual existence is noticed in business, education, and media – we have new tools 

being used to serve old needs.102 

Siemens menar att passagen mellan dessa lägen har betydelse för hur kunskap kan alstras.103 

De epistemologiska föreställningar, enligt vilka konnektivismen kan kännetecknas, antar att 

befintliga, traditionella kunskapsmodeller går miste om att ta i beaktande det lärande som sker 

bortom den enskilde individens förutsättningar. Siemens argumenterar för att kontextuella 

ramfaktorer bidrar till att filtrera fram viktig information och därigenom definiera kunskapande. 

Informationsflöden förändras sålunda oavbrutet allteftersom yttre förhållanden varierar över 

tid. Utifrån dessa antaganden är det de faktiska värden som förvärvas i en given miljö, snarare 

än det förmedlade innehållet i sig, som är essentiellt för detta, kontextuella, lärande.104 

I den digitala tidsåldern uppstår lärande i personliga nätverk där åtskilliga kunskapskällor ingår 

som förgrenade noder; såväl personer och organisationer som webbsidor och databaser är 

exempel som Siemens framhåller i sin bok. Varje nod belyser information utifrån dess unika 

villkor. Genom nyansrik upplysning från flera av dessa kan idéer på kort tid analyseras, utmanas 

och vidareutvecklas, varefter kunskap kan utvecklas. Lärande handlar under dessa premisser 

om en kontinuerlig samverkan sinsemellan olika kunskapsbärande objekt i kunskapsnätverk 

som är personlig. 105 Personen som utsätts för lärande kan själv konstruera sina egna 

kunskapsnätverk beroende på var, när och hur denne uppfattar att värdefull kunskap kan 

finnas.106 Enligt Siemens kan kunskap, till följd av dess numera föränderliga karaktär, inte 

enbart förstås som en produkt som förvärvas och placeras i minnet. Tack vare möjligheten att 

kunna författa och publicera idéer eller texter i digitala, kollektiva miljöer och direkt få 

feedback från andra kan kunskap ständigt revideras eller vidareutvecklas.107 

Utifrån denna bakgrund måste ny kunskap placeras och förstås i relation till övriga, ständigt 

fortgående, informationsströmmar, menar Siemens. Förmågan att göra sig underrättad om 

vilken kunskap vi kommer att ha nytta av imorgon är då viktigare än de faktiska kunskaper vi 

har anskaffat oss till i dag. Detta förbinder lärandet till de kontextuella ramfaktorerna; den 

kunskap som vi för tillfället förvärvar kommer inte att passa in överallt i alla situationer.108 Det 

Siemens söker komma åt är alltså individens kunskapande interaktion med informationsbärande 

																																																													
102 Siemens, G., 2006, s. 5. 
103 Ibid. s. 6 
104 Ibid. s. 63. 
105 Ibid. s. 45. 
106 Ibid. s. 29f. 
107 Ibid. s. 52f. 
108 Ibid. s. 34. 
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källor i riktning att utröna vad som är essentiell kunskap just för tillfället, snarare än vikten av 

kunskap i sig. I ett kunskapande kollektiv förväntas var och en besitta förmåga att bekräfta när 

ny kunskap åstadkommer förändringar i det gemensamma kunskapsfältet. Varje individ kan då 

bidra med sina unika perspektiv i kunskapsnätverket.109 Dessa processer kan beskrivas som 

kännetecken i det digitala informationssamhället.  

Utifrån samtida förutsättningar för lärande ligger definierandet av kunskap inte längre i 

händerna på autonoma aktörer, såsom författare, lärare och experter. Den enskilde har numera, 

som ett resultat av den expansiva mångfalden av informationskällor, tilldelats detta ansvar. Vi 

kan själva organisera och konstruera kunskap på ett sätt som motsvarar våra behov.110 

We no longer exclusively read newspapers or watch the evening news. We used to go to one source of 

information to get a thousand points of information. Now, we go to a thousand sources of information to 

create our one view. We have become the filter, mediator, and the weaver. Aggregation amplifies 

knowledge and learning.111 

4.3 Reflektioner angående teoretiska modeller 
Gemensamt talar både Bennett och Siemens om förändringsprocesser som har ägt rum över tid. 

Medan Bennett ger uttryck för en förskjutning av medborgaridentiteter som sammanfallit med 

digitalisering skildrar Siemens kunskapandets karaktärsskiften i en numera digital tidsanda. På 

var sitt håll ställer de emellertid upp hypoteser för medborgarförberedande lärandeaktiviteter 

respektive pedagogiska utgångspunkter för kunskapsutveckling. Båda dessa kan appliceras i ett 

undervisningssammanhang och innefattar gemensamt någon form av interaktion som 

utgångspunkt för lärande. 

Studiens resultat kommer att analyseras utifrån tabell 2, som presenterades i anslutning till 

Bennetts modeller för medborgaridentiteter, samt med framförallt följande begrepp ur 

konnektivismen: kontextuellt lärande, personliga kunskapsnätverk samt digitalt 

informationssamhälle. Utifrån en gemensam användning av dessa utgångspunkter för analys 

kan man potentiellt bilda sig en uppfattning om hur medborgarfostran relaterar till 

digitaliseringen i samhällskunskapsundervisningen. Hur dessa modeller används för tolkning 

av resultaten beskrivs mer utförligt senare i uppsatsen. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras studiens metod i relation till syfte och teori. Denna 

redogörelse gör det möjligt för läsaren att få insyn i och kritiskt kunna granska de valda 

tillvägagångssätten i studien. 

5.1 Metodologisk utgångspunkt 
I denna uppsats undersöks hur lärare och elever upplever att medborgarfostran och 

digitalisering uppträder i relation till varandra i samhällskunskapsundervisningen. För att 

besvara mina frågeställningar och tillföra ny kunskap på området har jag utgått ifrån 

informanternas livsvärldar. Bengtsson beskriver att livsvärlden är ”den konkreta verklighet som 

vi dagligen möter och förhåller oss till, som vi är oskiljaktiga från och delar med andra”.112 I 

uppsatsen är även avsikten att analysera informanternas utsagor med teoretisk utgångspunkt i 

konnektivismen samt begreppen actualizing citizenship respektive dutiful citizenship. Den 

hermeneutiska spiralen, vilken beskrivs mer utförligt senare i detta kapitel, har fungerat som 

tolkningsmetod.113 

5.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 
Den datainsamlingsmetod som använts i uppsatsen är kvalitativa intervjuer, vars uppgift är att 

inhämta beskrivningar av livsvärlden såsom intervjupersonen upplever den.114  I en social 

interaktion mellan en intervjuare och en informant tar ett sakkunnigt samtal form. Parterna 

agerar ömsesidigt i relation till varandra, varefter utfallet kan komma att påverkas. Den kunskap 

som bildas i intervjun är följaktligen direkt beroende av samspelet mellan de specifika parter 

som är involverade.115 

Jag har valt att utforma min undersökning utifrån den intervjuform som Kvale beskriver som 

halvstrukturerad intervju. Intervjun fullföljer då ett antal förutbestämda frågeteman med förslag 

på följdfrågor. Denna intervjuform följer inte ett helt och hållet stringent frågemanus, men är 

heller inte helt fri från struktur. Sålunda har samtalet delvis karaktären av ett vardagligt samtal 

mellan två parter. Under samtalets gång finns utrymme för variation där intervjupersonen kan 

komma in på sidospår som kompletterar övriga utsagor som yttras vid intervjutillfället. Ödman 

betonar vikten av flexibilitet under intervjun för att respondenternas utsagor ska vara så 

																																																													
112 Bengtsson, J. En livsvärldsansats för pedagogisk forskning. I Med livsvärlden som grund: Bidrag till 
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113 Ibid. s. 50f. 
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förutsättningslösa som möjligt.116 Detta är varför den halvstrukturerade intervjuformen har 

bedömts som särskilt passande utifrån fenomenologins föresatser, där livsvärlden ska utgöra 

primärt fokus. I linje med denna uppfattning skriver Kvale att intervjun ska vara deskriptiv för 

att erhålla nyanserade beskrivningar av det fenomen undersöks.117 

Två intervjuguider (se bilagor), en för respektive målgrupp, har utarbetats tematiskt utifrån 

uppsatsens frågeställningar. Med lättbegripliga frågor som inte direkt leder till ett givet 

svarsalternativ har jag försökt underlätta uppkomsten av mer autonoma och reflekterande svar. 

Som intervjuare behöver man följa upp intressanta synpunkter i informantens svar utifrån 

studiens frågeställningar, varför det är betydelsefullt att lyssna noggrant och ha ett öppet 

förhållningssätt till det som sägs under intervjun.118 

5.3 Urval, avgränsningar och kontakt med informanter 
I detta arbete har det varit angeläget att komma i kontakt med elever och yrkesverksamma lärare 

som undervisas respektive undervisar i samhällskunskap på gymnasiet. Jag har inte haft för 

avsikt att särskilt fokusera på någon eller några specifika kurser inom ramen för 

samhällskunskapsämnet. Det har därefter fallit sig så att informanterna varierar mellan 

befintliga kurser. Urvalet av informanter har i störst möjliga mån varit slumpmässigt, frånsett 

de ovan nämnda avgränsningar som gör dem relevanta för min undersökning och som därmed 

gör det möjligt att besvara uppsatsens frågeställningar. Urvalet har i den bemärkelsen även varit 

målinriktat.119 Totalt deltog sex lärare respektive sex elever i studien, samtliga nåbara inom en 

medelstor kommun i norra Sverige. Informanterna är jämnt fördelade mellan könen, både vad 

gäller elever och lärare. 

Intervjuförfrågningar skickades i första hand till samhällskunskapslärare via mejl, tillsammans 

med ett missivbrev (se bilaga) som i korthet beskriver den aktuella undersökningen och de 

villkor som rör deltagandet. Ett par av lärarna som fick intervjuförfrågningar gav respons på 

mina mejl, men övervägande delen av dem har lättast nåtts via telefon, varvid dessa fick 

information om undersökningen och deras deltagande. I samband med lärarnas medgivanden 

har dessa i sin tur ombetts att, under förutsättning att de haft tid och möjlighet, överlämna en 

intervjuförfrågan i form av ett annat, till språket mer anpassat, missivbrev (se bilaga) till sina 

elever i samhällskunskapsundervisning. Lyckligtvis visade sig många av lärarinformanterna 
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vara motiverade att uppmuntra sina elever att delta i studien. Jag hade därefter personlig kontakt 

via mejl eller telefon med elevinformanterna för att bestämma träff för intervjuerna. Strax innan 

varje intervju passade jag på att påminna informanterna om den etiska hänsyn som tas i 

undersökningen och som rörde deras deltagande. 

5.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon och 

därefter transkriberats i beskrivande text. En noggrann redogörelse av informanternas utsagor 

är viktiga i kvalitativ forskning. Bryman hävdar att intervjuaren inte enbart behöver vara lyhörd 

för vad som sägs, utan även för hur det sägs.120 Tack vare möjligheten att spela in materialet är 

det lättare att vara uppmärksam på samtalet utan att bli avledd på grund av behovet av att 

anteckna under intervjun. Transkriberingen har omfattat uttalade utsagor, men även talpauser 

och kroppsspråk i de fall sådan kommunikation förstärkte budskapet i utsagorna. Om 

informanternas uttalanden innehöll onödiga upprepningar eller saknade relevans för 

undersökningen hoppade jag över dessa i transkriberingen. Transkriberingarna utfördes under 

samma dag som intervjuernas genomförande för att kunna åstadkomma ett så noggrant 

återskapande av informanternas utsagor som möjligt. Det visade sig i analysen att det var 

värdefullt att ha någorlunda färskt i minnet hur vissa informanter gestikulerade i samband med 

ett yttrande, för att exempelvis förstå särskilda betoningar på vissa ord eller fraser. Det 

transkriberade materialet har sedan som helhet legat till grund för empirisk sammanställning 

och analys. 

Lindgren framhåller att tolkningsarbetet vid kvalitativ forskning ofta sker parallellt med andra 

steg i forskningsprocessen. Redan när forskaren gör sig bekant med det område som ska 

studeras eller samlar in sitt empiriska material kan analysarbetet ta vid i periferin.121 Det är 

därför svårt att avgränsa tolkningen till efter intervjuernas genomförande. I min egen 

undersökning kan jag därför ha bildat mig en uppfattning av undersökningsområdet redan vid 

inläsning av närliggande forskning eller under intervjuarnas genomförande. Den självmedvetna 

analys som jag i efterhand har kunnat reflektera över ägde emellertid rum i samband med att 

jag lyssnade igenom och transkriberade det inspelade materialet samt när jag sedan läste igenom 

																																																													
120 Bryman, A., 2012, s. 482. 
121 Lindgren, S. Kvalitativ analys. I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2 uppl. Hjerm, M, Lindgren, S. 
& Nilsson, M. (red.) 29-45. Malmö: Gleerup, 2014.  s. 35. 
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transkriberingarna. Kvale skriver att det är just textbearbetningarna av de ursprungliga 

intervjuerna som ligger till grund för den huvudsakliga tolkningen i intervjuforskning.122 

I tidigare avsnitt har jag motiverat för att den hermeneutiska spiralen blir användbar i samband 

med tolkning. Hermeneutisk analysmetod kan enligt Alvesson och Sköldberg liknas vid ett 

cirkulerande förlopp av helhet och delar respektive tolkning och förståelse. Denna process tar 

fasta på hur man når fördjupad förståelse av texten och omnämns vanligtvis som den 

hermeneutiska spiralen.123 Förståelse baseras då på ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 

beståndsdelar och en helhet, där kunskap om den ena står i relation till kunskap om den andra.124 

Vidare kommunicerar forskaren med texten - ställer frågor till den - med utgångspunkt i sin 

förförståelse, vilket gradvis ger upphov till ny förståelse och ytterligare frågor för att på nytt 

kommunicera med texten.125 Hermeneutikens viktigaste uppgift är enligt Ödman att återskapa 

subjektets livsvillkor. Forskarens tolkning kan emellertid i bästa fall enbart göra anspråk på en 

del av den mänskliga helheten eftersom tolkningen enbart kan hänföras till forskaren själv.126 

Lindgren beskriver att teorin fyller funktionen att härleda forskarens tolkning för att denna ska 

framstå som mer tillförlitlig.127 Jag har eftersträvat att i huvudsak analysera det empiriska 

materialet utifrån mina teoretiska utgångspunkter, och i andra hand till övriga relevanta 

referenser som görs i denna uppsats, för att det inte ska råda några tvivel om hur tolkningen har 

gått till. 

Inför tolkningsarbetet läste jag först igenom intervjuerna för att bilda mig en helhetsuppfattning 

av dessa. Efterföljande genomläsningar gick sedan ut på att kategorisera texten utifrån dess 

relevans för mina frågeställningar och teori. Delar av materialet blev ibland föremål för 

ytterligare genomläsningar när förståelsen av dessa behövde klargöras. När jag stötte på utsagor 

som hade betydelse för tolkningsunderlaget markerades dem med olika färger på texten som 

kunde kodas som svar på en specifik frågeställning eller teoretisk antydan. Denna process 

pågick succesivt allteftersom nya genomläsningar gjordes och nya kodningar kunde påträffas i 

texten. Nya förståelser av materialets delar kunde då dels relateras till övriga informanters 

utsagor och dels utifrån ett helhetssammanhang med utfallet från samtliga intervjuer inräknade. 

Denna helhet tog sig uttryck i att vissa återkommande utsagor från flera av informanterna 

																																																													
122 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 245. 
123 Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2008. s. 194. 
124 Ibid. 
125 Ibid. s. 204f.  
126 Ödman, P-J., 1998, s. 49. 
127 Lindgren, S., 2014, s. 39f. 
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framstod som särskilt relevanta i relation till studiens frågeställningar och teori. Analysen 

föregick både mellan elevers och lärares utsagor, inbördes som grupp och sinsemellan dessa. 

Det analytiska avtrycket blev allt tydligare allteftersom processen fortskred. Analysförloppet 

beskrivs av Lindgren som en reduktion av materialet där det ”kokas ner” tills dess att man nått 

mättnad, vilket är det slutgiltiga målet med analysen. Mättnad motsvarar det stadie som uppnås 

när man inte längre kan observera några nya mönster än de som redan blivit klarlagda.128 

5.6 Etiska överväganden 
Den etiska hänsyn som gjorts inom ramen för föreliggande studie hänförs till Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och utgår ifrån 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 129  I ett 

missivbrev informerades informanterna om studiens syfte och praktiska genomföranderamar 

samt att deltagandet varit frivilligt med möjlighet för informanterna att när som helst avbryta 

sitt deltagande. Vidare informerades informanterna om studiens anonymitetsanspråk då 

information som skulle kunna härledas till dem som personer inte kommer att publiceras eller 

på annat sätt offentliggöras. Informanterna har sedan var och en fått ge sitt samtycke till 

intervjun. Principen om sekretess har tagits i beaktande genom att informanterna benämnts med 

fiktiva namn i uppsatsen. Till sist kommer studiens insamlade material inte att användas för 

andra ändamål än för denna uppsats. 

5.7 Källkritisk diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag det insamlade materialets kvalité utifrån kriterierna reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Mätning av reliabilitet angår graden av tillförlitlighet och kan 

förknippas med huruvida resultatet skulle kunna replikeras vid en eventuell upprepning av 

undersökningen. I en intervjustudie är det främst intervjuernas utförande samt materialets 

senare bearbetning och analys som avses.130  Intervjuguiderna har i denna studie inte haft 

autonomt inflytande över intervjuernas utformning. Enligt den halvstrukturerade 

intervjumodellen har oplanerade följdfrågor och förtydliganden kunnat påverka intervjuernas 

variation. Detta innebär att faktorer som relateras till både mig som intervjuare och 

informanterna kan ha påverkat utfallet. Exempelvis kan detta röra sig om utvikningar i samtalet 

som väcker nya tankar eller adresserar ett befintligt intresse hos någon av parterna och som 

därigenom påverarkar samtalets fortsatta riktning.  

																																																													
128 Lindgren, S., 2014, s. 36. 
129 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
130 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 295. 
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Kvale beskriver att det vid intervjuforskning är angeläget att klarlägga de perspektiv som 

används vid tolkning samt att kritiskt granska dessa för att minimera risken för subjektiva 

tolkningar.131 Det är därför inte fråga om att subjektiva tolkningar tar vid, utan om att redogöra 

för vad som ligger till grund för de tolkningar som görs. Det huvudsakliga underlaget för 

tolkning i denna studie beskrevs i uppsatsens teorikapitel. I analysredogörelsen har det varit 

betydelsefullt att motivera för de tolkningar som görs samt att backa upp dessa med citat i 

uppsatsens resultatsammanställning. Som nämnts tidigare kan tolkning emellertid även ha ägt 

rum vid sidan av den huvudsakliga, medvetna tolkningen utifrån intervjutranskriberingarna, där 

min förförståelse kan ha haft inflytande över den sammanlagda förståelsen av materialet. 

Generellt är det alltså svårt att tala om tillförlitlighet i samband med kvalitativ forskning då ett 

flertal faktorer knutna till de specifika deltagarna och den specifika miljö dessa befinner sig i 

påverkar forskningsprocessen på ett sätt som gör den svår att efterlikna.132 

En kvalitetsbedömning utifrån kriteriet validitet avser huruvida undersökningen mäter det som 

faktiskt avses att mätas. Enligt Kvale omfattar detta hela forskningsprocessen där alla steg ska 

ha relevans för det undersökningen i sin helhet.133 Jag har i denna studie haft för avsikt att från 

början till slut följa en logisk struktur där de olika delarna hör ihop med varandra kan relateras 

till uppsatsens syfte och frågeställningar och därigenom sökt stärka validiteten. 

En valid undersökning kännetecknas av att man ska kunna argumentera för att det resultat som 

nås är tillförlitligt. 134 Primärt fokus för denna studie har varit elevers och lärares upplevelser 

av de fenomen som är föremål för undersökning, snarare än hur dessa fenomen faktiskt ter sig 

i den reella verkligheten. Huruvida de slutsatser som görs avseende informanternas upplevelser 

stämmer överens med verkligheten är här svårt att bedöma. Som tidigare nämnts är kvalitativ 

forskning känslig för en rad kontextrelaterade faktorer där resultatet är bundet till de specifika 

parter som är delaktiga. I denna studie har jag istället strävat efter tillförlitlighet genom att 

tydliggöra hur tolkningen av de presenterade resultaten har gått till för att läsaren lättare ska 

kunna följa med i dessa. 

Frågan om tillförlitlighet tar enligt Kvale även hänsyn till undersökningens generaliserbarhet. 

Antalet deltagare har med hänsyn till den föreliggande studiens omfattning varit begränsat, 

varför några generella slutledningar till större populationer utifrån resultaten är svåra att göra. 

																																																													
131 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 212. 
132 Bryman, A., 2012, s. 390. 
133 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s. 297f. 
134 Ibid. s. 298f. 
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Det finns då anledning att fundera över hur den producerade kunskapen kan relateras till andra 

situationer.135 En analytisk generalisering handlar om hur studieresultaten kan ge vägledning i 

en annan, liknande situation. Detta bygger på att forskaren argumenterar för sina påståenden 

utifrån sina resultat, varefter läsaren kan göra en egen bedömning av huruvida resultaten kan 

generaliseras till en annan situation eller inte.136 Generalisering behöver då enbart ske mot 

bakgrund av studiens specifika urval och avgränsningar för att ge uttryck för hur den levda 

världen kan se ut. Detta överensstämmer med den kunskapsbildning som avses utifrån den 

föreliggande studiens syfte. 

 

	 	

																																																													
135 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, 310f. 
136 Ibid. s. 312. 
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6 Resultat 
I denna uppsats har elever och lärare intervjuats för att undersöka och analysera relationen 

mellan medborgarfostran och digitalisering i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. 

Den empiriska sammanställningen följer en struktur utifrån uppsatsens fyra frågeställningar och 

redogör för informanternas utsagor gemensamt. Överensstämmande drag mellan informanterna 

har blivit föremål för underrubriker. Informanterna omnämns i texten med fiktiva namn. 

Framgent i texten används enbart begreppet undervisning när samhällskunskapsundervisning 

avses. 

6.1 Elevers syn på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering 

6.1.1 Informationssamhällets betydelse för samhällsdeltagande och medborgarfostran 

Flera av de tillfrågade eleverna 137  fann det inledningsvis svårt att relatera till begreppet 

digitalisering. En spontan reaktion hos flera av dem var att be om att få förklarat för sig vad 

som avses med begreppet. I samtalet kring digitalisering i relation till samhällsdeltagande och 

medborgarskap relaterar samtliga elever snabbt till åtkomsten och nyttjande av information på 

internet. Uppfattningen är att nödvändig samhällsinformation tack vare digitaliseringen har 

blivit nåbar för alla som har tillgång till någon form av digital utrustning, såsom en dator eller 

mobiltelefon, med uppkoppling mot internet. En vanlig beskrivning är att en snabb och enkel 

sökning via sökverktyg på internet är allt som krävs för att på kort tid komma åt den precisa 

information man söker. Eleverna berättar att denna lättillgänglighet underlättar deras vardagliga 

uppdatering av väsentliga nyheter och skeenden från det omgivande samhället och omvärlden. 

En generell uppfattning är att kunskap om vad som försiggår i omgivningen kan ge upphov till 

en reaktion eller åsiktsbildning som därefter mynnar ut i ett samhällsengagemang. Med den 

utgångspunkten finns goda förutsättningar för att delta i samhället, menar de. Eleverna uppfattar 

även att de delar denna upplevelse med åtskilliga andra skolungdomar i deras ålder. En av 

elevinformanterna, Fanny, lyfter i resonemanget fram att anskaffandet av information om 

skeenden i den nära eller perifera omgivningen kan komma att utöva inflytande över det egna 

tänkandet, vilket hon tror kan ha betydelse för senare ageranden i samhället. 

Man får reda på en massa saker som kan påverka en senare. Typ vad som händer i ett annat land eller i 

stan, alltså viktiga saker som man behöver veta och som kan påverka ens tankar och idéer om hur man 

ser på olika saker.138 

																																																													
137 Elevinformanterna namnges i uppsatsen som Alex, Arvid, Fanny, Jesper, Lisa och Malin. 
138 Informant Fanny: Gymnasieelev. Intervju 2017-02-28. 
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Arvid, Malin och Lisa diskuterar att digitaliseringen gör det möjligt att anpassa information 

utifrån de individuella förutsättningarna att intresseras för ett innehåll. De menar att sökverktyg 

på internet gör det möjligt att nå fram till specifika fakta som förstärker ett redan befintligt 

intresse. Digitala informationskanaler varierar dessutom mellan ett flertal olika 

presentationsformer, såsom olika textformer, videoklipp och bilder, som i större utsträckning 

än fysiska böcker kan förmedla ett innehåll på de olika sätt som passar olika typer av mottagare. 

På så sätt tror de att en vidare målgrupp ungdomar kan tillägna sig väsentlig information för att 

därefter kunna engagera sig och delta i samhället. 

Jesper och Malin berättar att deras samhällsintressen kan stimuleras till att växa sig ännu större 

på grund av möjligheten att ta del av hur flera olika medier beskriver ett ämne. Genom att kunna 

ta sig an ett innehåll utifrån flera olika synvinklar ökar förståelsen för företeelser som befinner 

sig i periferin av de egna erfarenheterna av samhället. De digitala informationssökningarna är 

därför betydelsefulla för att upprätthålla ett samhällsintresse, menar de. 

Samtliga elever problematiserar digitalisering med utgångspunkt i att det finns en omfattande 

mängd informationskällor som inte nödvändigtvis behöver förmedla sanningsenliga innehåll, 

vilket enligt dem motiverar ett källkritiskt tänkande. De menar att information på exempelvis 

sociala medier139 ibland återger felaktiga och subjektiva porträttering av företeelser i samhället, 

något som påverkar den kunskap om samhället man tror sig ha. Givet att man med ett källkritiskt 

tänkesätt kan utröna vad som är tillförlitlig information finns däremot goda förutsättningar att 

nå kunskap. Lisa exemplifierar: 

Man tror kanske t.ex. att alla i Afrika är fattiga, lite så, och ser man en bild på en huvudstad i något land 

i Afrika, så tänker man att ”det där kan ju inte stämma”. Så man lär väl sig kanske lite fel saker på internet 

ibland.140 

Mot denna bakgrund framhåller Fanny att hon i undervisningen föredrar att läsa sig till 

samhällsrelaterade innehåll i läroböcker på grund av att det är lättare att söka förstå ett 

sammanhang när det finns att tillgå en enhällig förklaring, snarare än ett flertal alternativa 

förklaringar på internet. De olika subjektiva tolkningar som finns att tillgå genom olika källor 

på internet gör det svårare att veta hur man ska tolka ett visst innehåll, menar hon. 

																																																													
139 Begreppsförklaring: sociala medier: ”Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” (Nationalencyklopedin. Sociala 
medier). 
140 Informant Lisa: Gymnasieelev. Intervju 2017-03-16. 
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Arvid diskuterar därutöver att lättåtkomlig information på internet, när den sammanfaller med 

ett otillräckligt källkritiskt tänkande i förlängningen kan komma att bryta ned grundläggande, 

tillitsfulla relationer mellan människor och aktörer i samhället. 

Om man skulle dra ned alla samhällsproblem till en sådan liten och enkel skala så att alla kan förstå dem 

så finns det en risk att mycket av det som ett ämne handlar om försvinner. Om man går in okritiskt eller 

inte har någon källkritik och försöker läsa på om vissa saker så kan det bli för svårt för människor att ta 

till sig fakta och inte åsikter t.ex. […] Det var en läkarstudent som sa ”ja, nu har man gått igenom snart 

sex år av studieskulder för att komma ut på arbetsmarknaden och ge folk en second opinion”, vilket tyder 

på att människor som går till en läkare först googlar sina symptom och kan sedan hålla ett föredrag för 

läkaren om vilka sjukdomar man kan tänkas ha innan läkaren kan bedöma situationen. Jag tycker att det 

finns en problematik i att varje människa har åtkomst till all information, men använder inte all 

information. 141 

Det som framgår av citatet är att allt fler människor idag, till följd av ett otillräckligt källkritiskt 

tänkande, tenderar att primärt förlita sig på sina egna åsikter, snarare än på experters utlåtanden. 

Arvid upplever därför att källkritik är en naturlig del av ungdomars medborgarfostran. Vidare 

diskuterar Arvid hur undervisningen har kommit att anpassa sig efter de förändringar som beror 

på internationella influensor i den allmänna samhällsdebatten. På grund av att digitaliseringen 

sammanfaller med globaliseringen förekommer ett nytt studiefokus i samhällsvetenskapen, 

nämligen andra länder. Även undervisningen har anammat dessa förändringar, något han tror 

kan ha bidragit till att den kunskap som idag eftersträvas ska vara mer nutida och flexibel till 

sin karaktär. I sin tur kan detta vara en av anledningarna till att källkritiken har kommit att få 

en så betydelsefull roll i undervisningen, berättar han. 

Mest unik i sammanhanget är Alex. Han är fast övertygad i sin uppfattning om att deltagande i 

samhället inte är bundet till digitala verktyg. Istället är det angeläget att återgå till den naturliga 

interaktionen med en omgivning och de människor som finns i den, menar han. 

Jag tycker att om man ska utveckla samhället så måste man kunna interagera med den fysiska världen lite 

mer och kunna se samhällsstrukturen genom sig själv istället för att tro på allt man ser genom en tv eller 

datorskärm. Det man ser på en dator kanske inte stämmer med verkligheten, man ska kunna interagera 

med det man har lärt sig också. Men det kommer ju ny information där, jag kanske har sett något i 

verkligheten och vill ta reda på det mer och då använder jag digitala verktyg för att utveckla det.142 

Enligt Alex beskrivning kommer digitaliseringen alltså till användning i ett slags andra hands-

skede; det är först efter det att subjektet har kommit i kontakt med den fysiska verkligheten som 

																																																													
141 Informant Arvid: Gymnasieelev. Intervju 2017-02-23. 
142 Informant Alex: Gymnasieelev. Intervju 2017-03-03. 
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de digitala verktygen kan komma att användas för att förstå skeenden i omgivningen. Likt de 

andra informanterna upplever han att digitala verktyg är användbara för att rent praktiskt ta reda 

på information, även om han i första hand, när han själv får välja, föredrar att tillägna sig 

kunskap på andra sätt. Primärt föredrar han att ta del av viktig samhällsinformation genom att 

läsa i böcker. Alex upplever däremot att andra skolungdomar i hans ålder använder digitala 

verktyg på ett mer effektivt sätt än han själv på grund av att de har ett större intresse av att läsa 

sig till information digitalt. 

6.1.2 Digitalisering som möjliggör samverkan 

Arvid diskuterar samhällsdeltagande med avseende på möjligheten att samverka med andra på 

internet. Han berättar att kollektivt engagemang genom såväl mindre, lokala sammanslutningar 

som större, nationella organisationer underlättas i sociala forum på internet. Han upplever att 

det idag är mer sällsynt än tidigare att aktivera sig ute i det ”verkliga” samhället till följd av just 

digitaliseringens fördelar. Aktiverande vid sidan av internet har rentav försvårats på grund av 

att information kring samhällsaktioner av olika slag sprids på digitala forum online, snarare än 

”från mun till mun”, beskriver han. 

Även Fanny nämner att det i samband med att man kommer över intresseväckande information 

på internet, i synnerhet på sociala medier, är lättare att komma i kontakt med andra personer 

med liknande intressen eller andra gemensamma nämnare. Detta leder ibland till att en 

diskussion utifrån dessa faktorer inleds. En dialog kan i dessa miljöer fortgå under en längre 

tidsperiod, ibland över flera dagar, eftersom denna inte är bunden till tid och rum, ”man lever 

mitt uppe i debatten hela tiden”, tillägger hon. Vissa återkommande samtalsämnen kan ge 

upphov till starka reaktioner eller åsikter som leder samtalsparterna in på tankar som inte 

reflekterats över tidigare, något som med mindre sannolikhet hade blivit aktuellt i ett fysiskt 

samtal som inte är lika bestående över tid, beskriver Fanny. På så sätt upplever hon att det tack 

vare digitaliseringen finns goda förutsättningar att ventilera tankar och känslor kring ett ämne 

som man i annat fall inte skulle ha uppmärksammat. Även Jesper upplever att ungdomars 

samhällsengagemang kan växa sig större i kommunikationen med andra på internet, men 

poängterar även den anonymitet som uppstår när man formulerar sig med hjälp av digital 

utrustning. Detta gör det lättare att stå fast vid sina åsikter och att våga ta samtalet vidare i 

situationer när samtalsparterna är oense, beskriver han. Han tror därför att det har blivit mer 

regel än undantag bland ungdomar att vara delaktig i samhällsdebatten på sociala medier. 

[…] i samhällstrean som jag går i nu så är det ganska många som är inriktade på politik och många sitter 

och diskuterar. Folk som jag känner och som jag har på Facebook har stått och argumenterat i någon 
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sådan här länk och säger vad som är fel och rätt och liksom motiverar för det dom tycker, och man får ju 

se en stor del av det. Jag tänker just för att det är ungdomar också, det är ganska nytt, roligt och spännande 

kanske, och det sker ju mest på sociala medier.143 

6.2 Elevers syn på hur digitalisering påverkar medborgarfostran i 

undervisningen 

6.2.1 Källkritiskt tänkande som utgångspunkt för medborgarfostran 

Överlag upplever de tillfrågade eleverna att digitalisering har en stor betydelse för deras 

delaktighet i samhället och därmed utgör en naturlig beståndsdel i undervisningen. Eleverna 

berättar att det med anledning av att det är lättare att få till stånd en bredare informationssökning 

på internet är viktigt att man i undervisningen ges möjlighet att utveckla grundläggande 

kunskaper om hur man ska sovra bland olika källor och material. Här understryks betydelsen 

av att stimulera ett källkritiskt tänkande för att kunna ta del av viktig information utan att riskera 

att utveckla förvrängda föreställningar om verkligheten. Majoriteten av eleverna menar att detta 

är betydelsefullt i ett samhälle där information ständigt flödar fram. Källkritiken beskrivs 

sålunda ha en anknytning till digitalisering med avseende på just informationsinhämtning 

samband med undervisning. 

Arvid och Jesper diskuterar källkritik med utgångspunkt i de digitala miljöer och 

informationskällor som ungdomar ofta kommer i nära kontakt med på sin fritid. De menar att 

ungdomar, när de spenderar mycket tid på sociala medier, i första hand kommer i kontakt med 

vänners och bekantas så kallade delningar, d.v.s. andrahandspublikationer av befintliga artiklar 

eller videoklipp, som adresserar politiska sakfrågor eller nyheter i allmänhet. Dessa skeenden 

avgränsar informationen till en begränsad verklighet och intresseområden. Det vore därför 

synnerligen betydelsefullt att i undervisningen ges möjlighet att diskutera källkritik i relation 

till informationsflöden på sociala medier, menar de. Jesper understryker även resonemanget 

genom att hänvisa till hur åtskilliga samhällsaktörer numera försöker nå ut med viktig 

information på just sociala medier. Han exemplifierar utifrån det senaste presidentvalet i USA: 

Källkritik är en stor grej på sociala medier. Det kan man även se nu i Amerika och Trump, att han håller 

på att använda sig av typ Twitter och Foxnews och sådant som väl inte har dom starkaste sidorna vad 

gäller källhantering. Därför tycker jag att källkritik är en stor del även i samhällskunskapsundervisningen 

eftersom man tittar mycket på nyheter och sådant.144 
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På ett liknande sätt resonerar både Fanny och Lisa kring digitala nyhetssidor- och tidningar på 

internet, som också används för att inhämta nyhetsinformation både på fritiden och i 

undervisningen. ”Det är inte lika relevant att ge oss källkritik för böcker, det är ju mest 

nyhetssidor på internet vi använder”, beskriver Lisa. Hon berättar vidare att undervisningen ofta 

förmedlar en bild av olika typer av artiklar som trovärdiga informationskällor. Hon hade dock 

önskat att den mer kritiskt diskuterade medias olika inflytande på olika textinnehåll. 

Arvid gör i diskussionen skillnad på olika typer av innehåll som förmedlas i undervisningen. 

Det finns dels vad han beskriver som ”historiskt och oföränderligt innehåll” som skildrar 

samhällets uppbyggnad utifrån centrala begrepp. Dessutom behandlas mer tidsenliga värden, 

utifrån vilka man berör frågor som ”vad händer i samhället just nu och vad finns det för problem 

utifrån viss demografi, statistik och liknande?”. Arvid förklarar att digitaliseringen främst 

kommer till användning för att förmedla innehåll enligt den senare typen på grund av att 

tillgången till en mångfald av informationskällor på internet gör det lättare att behandla 

samhällsfrågor utifrån de olika perspektiv som är relevanta just för tillfället. Den tidigare 

kategorin är däremot mindre beroende av digitala sökverktyg på internet, utan kan lika väl 

behandlas med hjälp av böcker eller lärarledda genomgångar. Fanny och Malin resonerar här 

kring källkritik på ett liknande sätt som Arvid. ”Det är viktigt att få insikt i hur olika människor 

lyfter fram ett viktigt ämne, men man måste förstå vad som bara är åsikter och inte”, säger 

Malin. 

Att arbeta analogt har även enligt Arvid blivit ett sätt att frigöra sig från de digitala mediernas 

konkurrens sinsemellan, då källkritik bland digitala källor i stor utsträckning har kommit att 

handla om att urskilja fakta från icke-belagda åsikter som primärt söker locka till sig läsares 

uppmärksamhet. 

Det krävs inte bara att man får sin verklighetsuppfattning från media, som främst är ute efter att 

konkurrera med andra, utan också att man har faktisk kunskap. Om man då pratar om folkfostran så kan 

det ju vara att man ger folk en rik och god utbildning som inte bara baserar sig på media utan också på 

analoga medel.145 

6.2.2 Digitalisering som verktyg i undervisningen 

Fanny och Jesper beskriver även att ett generellt samhällsdeltagande i mer allmän bemärkelse 

idag har kommit att utspela sig allt mer på digitala forum på internet. Jesper konkretiserar: ”man 

är där för att träffa kompisar, man har jobb man ska annonsera, det är marknadsföring, 
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bankärenden osv.”. Detta menar de ställer allt större krav på att undervisningen använder sig av 

digitala verktyg för att eleverna ska ha en reell chans att på egen hand orientera sig i samhället. 

Parallellt med att digitaliseringen upplevs uppfylla en rad fördelar finns det samtidigt en 

gemensam upplevd problematik med att tillgången till datorer i undervisningen lätt distraherar 

elevernas uppmärksamhet till sådant som för stunden är mer lockande än själva 

undervisningsinnehållet. Jesper beskriver att övergångsskedet från en datorfri till en 

datorintegrerad undervisning kan vara särskilt kritisk. Han berättar om när han under sin 

högstadieperiod introducerades för konceptet om en dator för varje elev, något han i efterhand 

tänker tillbaka på som en problematisk omställning ur lärandesynpunkt. Han upplever att han 

själv och hans klasskamrater saknade den mognad som krävdes för att kunna ta det ansvar som 

datorinnehavandet innebär och använde ofta datorn till andra saker än skolarbete. Idag, när han 

studerar på gymnasiet, upplever han att detta ansvar kommer mer naturligt, även om det ibland 

är lätt att falla tillbaka till samma beteende. Denna problembild, som han fortfarande tror är 

vanlig hos andra studenter, tror han skulle kunna förmildras om undervisningen i större 

utsträckning ventilerade frågor som rör just datorn som praktiskt verktyg och det personliga 

ansvar som tillkommer. En disciplinerad datoranvändning skulle dessutom i förlängningen 

kunna ha en positiv inverkan på elevers intresse för att engagera sig i samhällsangelägenheter 

via digitala medier på internet, tror han. 

Alex upplever likt de andra eleverna att datorn har blivit ett användbart redskap för att söka 

information, men tycker att undervisningen i övrigt bör vara fri från digital utrustning. 

Undantaget är om läraren ska hänvisa till en specifik informationskälla, då digitala verktyg kan 

fungera som referensmaterial, förklarar han. Han tror emellertid att hans egen och andra elevers 

lärande skulle gynnas av att lärarna under teoretiska genomgångar och andra aktiviteter i 

undervisningen försöker interagera med eleverna med så få digitala verktyg som möjligt. Han 

tror att det föreligger en risk att ungdomar som vänjer sig vid att kommunicera med andra i allt 

för stor utsträckning i digitala miljöer kommer att möta motgångar i den fysiska interaktionen 

med andra i det ”verkliga” samhället. Han argumenterar för att mänsklig samexistens förutsätter 

fysiska dialoger, snarare än digitala kommunikationsalternativ, ”det är en nödvändighet, det är 

som att dricka vatten”, förtydligar han.  

Vi lärde oss inte att tala genom digitala verktyg, det var enkla interaktioner med våra föräldrar. Det finns 

en risk att man tappar de här delarna som är väldigt fundamentala.146 
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Flera elever upplever att undervisningen på deras respektive skolor i dagsläget varierar mellan 

digitala respektive analoga verktyg, men att användning av internet och datorer i största 

allmänhet har eskalerat de senaste åren. Framförallt får eleverna många uppgifter av varierande 

karaktär som ska genomföras med hjälp av en dator. Samtliga elever beskriver att datorerna 

primärt används för att söka information, läsa eller titta på olika nyhetsartiklar och -klipp samt 

för att skriva längre inlämningsuppgifter. Ett flertal elever uttrycker att de är nöjda med det 

nuvarande upplägget och menar att denna förändring är en naturlig del av 

samhällsutvecklingen, vilket också inneburit andra förutsättningar att vara delaktig i samhället. 

Arvid diskuterar hur de digitala mediernas exponering har påverkat samhällskunskapsämnet. 

Han berättar att den snabba medierapporteringen av viktiga skeenden från omvärlden idag har 

haft stort inflytande på hur människor uppträder i samhällsdebatten. Att det effektiva 

informationsflödet har resulterat i en lägre inträdeströskel till offentliga samtal kring 

samhällsangelägenheter på internet behöver inte nödvändigtvis innebära att alla samtalsparter 

är så inlästa på ämnet att de kan bidra med kärnfulla diskussioner, berättar han. Han upplever 

att denna förändring likväl återspeglas i undervisningen, något som enligt honom tyder på att 

många ungdomar idag saknar tillräckliga grundkunskaper och passande förhållningssätt i 

dialoger som rör samhället. 

[…] man kommer ju in med mer okunskap än kunskap, och om man har en debatt eller diskussion är det 

vanligt att unga inte har någon historisk kunskap om samhällskunskap eller grundläggande fakta eller 

liksom intresse eller förståelse för hur olika partier beter sig och står för osv, vilket leder till att man kan 

komma in ganska ignorant nu i jämförelse med tidigare.147  

En avslutande fråga till eleverna var hur undervisningen skulle se ut om de själva fick bestämma 

över hur de digitala inslagen skulle användas samt hur stor del dessa skulle utgöra av den totala 

undervisningen. Generellt påminner elevernas svar om varandra. Flera elever upplever att det 

finns anledning att variera användningen av digitala och analoga metoder i undervisningen för 

att bibehålla förmågan att läsa sig till information i fysisk textform eftersom all information 

idag inte alltid finns tillgängligt digitalt. På grund av att kunskap om samhället sällan är 

beständig, utan varierar utifrån samhällets utveckling, är det emellertid viktigt att till 

övervägande del hålla sig till källor på internet där väsentlig samhällsinformation uppdateras 

kontinuerligt, menar eleverna. 
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Alex refererar återigen till principen om att nå lärande i en fysiskt interagerande miljö. Han 

önskar sig en undervisning som är mer praktiskt än teoretiskt utformad, där problemlösning och 

olika uppgifter i första hand sker verbalt. Han tecknar ett drömscenario genom att hänvisa till 

litteraturens skildringar av vetenskap och undervisning i det antika Grekland och Mellanöstern: 

När man lade grunderna till vetenskap och vetenskapliga metoder, om man skulle kunna återskapa ett 

experiment och bevisa något, då var det i stort sett praktiskt. Även universiteten som skapades under den 

tiden, även då var undervisningen praktisk. Man gav inte varje elev ett eget ansvar över sina uppgifter, 

utan man arbetade i ett kollektiv, vilket är väldigt interaktivt. Så man har något slags ansvar att vara 

närvarande men fortfarande var det att man arbetade i ett kollektiv, ville du ha någon slags information 

så behövde du inte läsa i en bok, utan kunde fråga någon bredvid dig. Så samarbete och den här fysiska 

interaktionen.148 

6.3 Lärares syner på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering 

6.3.1 Informationssamhällets betydelse för samhällsdeltagande och medborgarfostran 

Generellt upplever de tillfrågade lärarna 149  att digitaliseringen är oundviklig i elevernas 

medborgarfostran, även om de ger uttryck för vissa unika tankar kring olika faktorers betydelse. 

I samtalet kring elevers samhällsdeltagande och roller som framtida samhällsmedborgare ger 

lärarna gemensamt uttryck för att fostransaktiviteter avhängig tillträdet till digitala 

informationskanaler på internet. Ett återkommande exempel i flera av lärarnas utsagor rör 

betydelsen av förmågan att kunna ta del av och att vara delaktig i samhällsdebatten som numera 

i stor utsträckning förs på internet samt att utifrån detta kunna utvärdera andras och sina egna 

argument för olika påståenden. I den bemärkelsen förstås begreppet digitalisering med 

utgångspunkt i den omfattande tillgängligheten av information via digitala medier. I mer vid 

bemärkelse vittnar lärarnas utsagor därutöver om en förståelse av digitalisering som en 

samhällsomfattande omvandling av befintliga, analoga material till att existera i digital form. 

Likväl som dessa förändringar synliggörs i samhället som enhet återfinns enligt lärarna dessa 

strukturer numera i hög grad även i elevernas ageranden, vilka automatiskt och oreflekterat 

vänder sig till sökverktyg på internet istället för fysiska, tryckta källor. 

Medborgarfostran inom ramen för undervisningen torde alltså enligt lärarna vara följsam efter 

informationssamhällets förändringar. Därutöver diskuterar en av informanterna, Henrik, kring 

att ovissheten inför hur samhället kommer att se ut i framtiden gör det synnerligen betydelsefullt 
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att eleverna kan orientera sig fram bland åtskilliga informationskällor för att därigenom få insikt 

i samhällets rådande ordning och förändringar. 

Skolan är ju väldigt annorlunda nu än när jag själv gick i skolan, då var det ju att man tryckte in fakta, 

men det kanske inte är lika relevant idag för vi vet ju inte vad man utbildas för egentligen, alltså för vilket 

samhälle - hur ser samhället ut om 10–20 år när eleverna kommer vara ute i samhället och arbeta? Därför 

måste man tränas i att bli lyhörd och ta till sig ny information och kunna omvärdera och förhålla sig till 

olika saker.150 

Samtliga lärare framhåller vidare att elevernas interaktion i informationssamhället förutsätter 

en grundläggande kännedom om digitala verktyg och medier. En enig uppfattning är att dagens 

unga i detta avseende har vuxit upp under privilegierade förutsättningar i en nära bekantskap 

med miljöer som stimulerar deras digitala kunnande och förmåga att navigera bland olika 

digitala forum på internet. Samtidigt poängterar lärarna att digitaliseringen har inneburit att 

information har blivit avsevärt mer lättillgänglig, vilket erfordrar även andra typer av kunskaper 

och förmågor. En generell uppfattning är att det idag har kommit att bli svårare för eleverna att 

säkerställa en källas relevans och trovärdighet, vilket utmanar deras förmåga att ta sig an 

betydelsefull information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Både Anders, Elsa och John 

betonar att det är en väsentlig skillnad mellan att rent praktiskt vara förtrogen med digitala 

verktyg, med vetskap om hur man använder sökverktyg på internet, och att i teorin kunna söka 

efter information med ett kvalitativt tillvägagångssätt. John förtydligar att det därför inte är helt 

lätt att förse eleverna med ett balanserat förhållningssätt som är till gagn för deras 

kunskapsutveckling i riktning mot medborgarskapet. 

Ofrånkomligen är det ju så att det är betydelsefullt att kunna behärska digitala verktyg. Informationen är 

ju tillgänglig, men det är ju att hitta russinen i kakan så att säga - det är den kvalitativa delen som är 

problematisk. […] Man vill att det ska bli en naturlig process för dem och inte att ”det här köper jag fullt 

ut” eller ”man kan inte tro på någonting som står på nätet”, då blir det ju också naturligtvis en fara. Det 

är ju en jädra gråzon det här som är väldigt flytande vad gäller kunskap.151 

Anders och Monika resonerar även kring informationssamhället och värdet av källkritik i 

relation till elevernas demokratiska fostran, där den information som eleverna kommer i kontakt 

med i hög grad påverkar deras verklighetsuppfattning. 

Får de (eleverna) ingen fostran i vilken information de får och användningar av digitala medier så är ju 

frågan vilken demokratisk grundtradition vi kommer att ha. Om alla börjar läsa Avpixlat och tänker ”ojdå 
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är det är sanningen”, vad har vi för samhälle då? Så självklart finns det ett extremt behov av att lyfta in 

digitaliseringen i det avseendet, tycker jag.152 

Flera lärare framhåller att eleverna numera inte primärt verkar på internet för att söka efter och 

erhålla information, utan även för att själva publicera eller dela med sig av befintlig information. 

I detta avseende menar de att det finns en förstärkt relevans av att kunna tillämpa källkritik då 

de dessutom ansvarar för andra människors konsumerande av information. Detta upplever de 

som banbrytande för ungdomars medborgarfostran i jämförelse med innan digitaliseringen. 

6.3.2 En intressestyrd medborgarfostran i ett digitalt undervisningssammanhang 

Samtliga lärare diskuterar elevers samhällsengagemang utifrån att det finns en mångfald av 

informationskällor och kommunikationsvägar tillgängliga på internet. För tidigare 

generationer, när antalet tillgängliga nyhetskällor var begränsade, var det betydligt vanligare att 

eleverna tog del av ett och samma innehåll och att en gemensam diskussion utifrån denna sedan 

kunde ta form i vardagliga sammanhang både i och utanför klassrummet. Elevernas individuella 

intressepreferenser har idag blivit tydligare på grund av att dessa i mycket större utsträckning 

än tidigare kan exponeras bland mångfalden av informationskällor på internet. Elsa uttrycker 

att ”de digitala medierna förstärker hur ungdomar är” och menar att eleverna ofta utesluter typer 

av informationskällor som inte primärt adresserar deras egna intressen. På grund av denna 

informationssituation upplever lärarna att det föreligger en risk att eleverna inte utmanas i sina 

åsikter för att utvidga sina befintliga föreställningar av samhället. 

 

Ett flertal lärare beskriver att det är vanligt att detta beteende förstärks på grund av att 

sökverktyg på internet är konstruerade för att anpassa sökresultaten utifrån tidigare sökningar 

och aktiviteter på internet. Anders och Elsa hänvisar även till elevernas vistelser på sociala 

medier, där de i stor utsträckning inhämtar allehanda information och uppdaterar sig om 

nyheter. I dessa miljöer är det främst elevernas närmsta umgängeskretsar och intressegrupper 

som styr den information de hittar, vilket inte ger en lika representativ bild som konventionella 

nyhetsmedier. Till följd av denna, differentierade stimulans förstärks elevernas individuella 

samhällsintressen, något lärarna upplever som positivt i sig. De önskar emellertid att eleverna 

lättare kunde samlas kring ett gemensamt, mer allmänbildande, innehåll. Ylva beskriver att 

eleverna ibland är ”helt utestänga från vad som händer i världen”. Konsekvensen som lärarna 

bävar inför är att eleverna ska komma att utveckla vinklade föreställningar om samhället. 
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Henrik upplever att denna problematik kan försvåra elevernas demokratiska fostran, vilket gör 

det särskilt angeläget att söka avleda elevernas differentierade riktningar. 

När det finns så mycket information… man kan ju liksom inte ta till sig allting. Finns det mindre 

information är det lättare att få en allmänbildning, men om man hela tiden sjös över av att det finns alla 

möjligheter att göra det man är intresserad av, man kan läsa om skotersport om man skulle vilja det, då 

är man inne i det, man kanske aldrig ens läser tidningarna på nätet eller kollar på några nyhetssändningar, 

utan man följer liksom sitt eget community, om man säger så. Det blir en inskränkt värld och då är risken 

att samhället blir mot ökade klyftor snarare än mot tolerans och förståelse.153 

Elsa diskuterar att elevernas selektiva informationsinhämtning på internet kan vara ett resultat 

av att digitaliseringen har sammanfallit med att vi uppför oss på ett visst sätt i vår samtid. Hon 

beskriver att ”digitaliseringen har blivit kanske mer utifrån jaget, mina intressen som handlar 

mer om just jaget, jamen modebloggar, träningsbloggar, spel, Facebook osv.”. Hon tror att detta 

förstärker betydelsen av att i undervisningen söka sätta sig in i elevernas livsvärldar - söka 

förstå dem - för att hjälpa dem att ta sig vidare och kunna uppfatta världen utifrån ett vidare 

perspektiv. 

Henrik beskriver därutöver att digitaliseringen har bidragit till en större differens mellan olika 

elevers samhällsintresse och -engagemang på grund av att de som har ett genuint 

samhällsintresse från början genom den breda tillgången till information och 

kommunikationskanaler kan ta intresset ett steg längre än vad som var möjligt innan 

digitaliseringen. Differensen mellan intresse och ointresse har på så sätt blivit större, menar 

han. 

Monika upplever att elevernas varierade familjebakgrunder förstärker elevernas 

intressestyrning med avseende på deras förutsättningar att delta i samhället. I linje med hennes 

resonemang finns det emellertid fortfarande en del elever vars förutsättningar att få en mer 

allmän inblick i informationssamhället är goda. 

Idag har du ju dels de här som… deras främsta informationskälla kan vara Reddit, det kan vara polares 

delningar på något socialt medium - deras världsbild blir mycket mer utifrån vad de är intresserade av. 

Men sen har du fortfarande i varje klass några stycken, och dom har nästan alltid akademikerföräldrar 

eller föreningsaktiva föräldrar, som kommer från en diskuterande miljö och där konsumerar man ju ofta 

ett bredare spektrum av information, det blir inte lika intressebasserat. Då har dom en lite mer heltäckande 
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bild när de dimper ner i ett klassrum. Den skillnaden är mycket tydligare, så det kanske är det, att 

klasskillnaden på något sätt är större.154 

Mot denna bakgrund diskuterar Monika att det främst är de elever som tenderar att bli mer 

intressestyrda i sina samhällsorienteringar som behöver lärares stöd för att få en mer allmän 

kunskapsbas för att därigenom styra deras samhällsvyer i en mer flerdimensionell riktning. 

Detta, menar hon, ställer krav på att lärare blir mer insatta i och medvetna om de 

informationsmiljöer där eleverna vistas, något som inte varit lika aktuellt tidigare år. 

Överlag upplever lärarna alltså att elevernas individuella intressen har förstärkts medan deras 

generella samhällsintressen har försvagats. Ett flertal lärare uttrycker därför att de känner sig 

kluvna till huruvida digitaliseringen gynnar eller missgynnar elevernas medborgarfostran med 

avseende på förmågan att delta som aktiva medborgare i samhället. 

6.3.3 Sociala medier som påverkar samhällsengagemang inom ramen för medborgarfostran 

Några lärare diskuterar kring digitalisering med mer specifik utgångspunkt i sociala medier på 

internet. De framhåller både möjligheter och utmaningar avseende elevernas medborgarfostran. 

Med större möjligheter att kommunicera sina intressen och samverka med andra i dessa har 

tröskeln till ömsesidigt engagemang blivit lägre. Flera av lärarna hänvisar i resonemanget till 

intresset för det senaste presidentvalet i USA som i stor utsträckning fått uppmärksamhet i 

sociala medier, en utveckling som upplevs peka på hur samhällsengagemanget ökar i den typen 

av digitala miljöer. Samtidigt har detta förstärkt betydelsen av källkritik ytterligare på grund av 

att de budskap som exponeras inte nödvändigtvis är de mest sanningsenliga eller bäst förenliga 

med samhällets värdegrund, något lärarna beskriver som en stor utmaning för undervisningens 

fostransuppdrag. I anslutning till resonemanget poängterar John svårigheten att värdera olika 

grader av samhällsengagemang som det ter sig på digitala medier respektive genom fysisk 

handling. Huruvida det är positivt eller inte att det har blivit lättare att ge uttryck för sina åsikter 

och delta i samhället överlag digitalt står han kluven till. 

Ett engagemang underlättas ju av digitaliseringen, att fler kan engagera sig, ja, på Facebook och liknande. 

Å andra sidan, hur djupt är det engagemanget? Att trycka på gilla-knappen eller att gå ut och demonstrera? 

Avståndet så att säga. Men å andra sidan är det ju fler som ”gillar” än som demonstrerar. Så det är ju 

bägge sidor hela tiden.155 

Anders, Henrik och Ylva framhåller att elevers samhällsengagemang idag försvåras på grund 

av att de är obekanta med de förmågor som krävs, även om de har tillgång till en mängd digitala 

																																																													
154 Informant Monika: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-02-14. 
155 Informant John: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-02-15. 
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resurser för ändamålet. De upplever att eleverna har svårt att disponera sin tid för att sätta sig 

in i samhällsangelägenheter till följd av att de distraheras av mer nöjsamma aktiviteter som är 

möjliga tack vare tillgången till mobiltelefoner, datorer och annan digital utrustning. 

Framförallt upplever de att elevers begär efter att uppdatera sig om vad som sker på sociala 

medier i hög grad styr deras digitala användning. Anders berättar att ungdomar idag förväntar 

sig av varandra att vara ständigt uppkopplade på sociala medier där ”de har en extrem press på 

att vara någon”. Som lärare är det dock svårt att vara fullt medveten om hur eleverna beter sig 

gentemot varandra i dessa miljöer. Eftersom eleverna är uppkopplade på sociala medier både 

under skoltid och på sin fritid är uppdraget mer diffust än lätthanterligt, beskriver Anders. 

6.4 Lärares syn på hur digitalisering påverkar medborgarfostran i 

undervisningen 

6.4.1 Digitalisering som verktyg i undervisningen 

Samtliga lärare framhåller att det finns en didaktisk fördel i digitaliseringen med avseende på 

att undervisningens medborgarfostran ska vara flexibel utifrån samhällets förändringar. Henrik 

beskriver detta på ett tydligt sätt: 

Dom (eleverna) ska ju förbereda sig för världen som den ser ut och om man inte har några digitala verktyg 

så förbereds man inte för världen som den ser ut för vanliga människor idag. Men man kan ju förstås bli 

en bra medborgare, medborgarfostran kan man ju få ändå, man kan ju liksom få bra värderingar och sådär 

utan de digitala verktygen, men man borde ju använda sig av dem eftersom de finns i ens värld.156 

Ett flertal lärare beskriver att man inte bör missförstå begreppet digitalisering som synonymt 

med uppdraget att fostra elever till medborgarskapet. De menar att en del av det innehåll och 

de förmågor som eleverna behöver tillgodogöra sig inte nödvändigtvis behöver ske genom 

digitala medier, utan att analoga arbetsmetoder kan vara ett minst lika funktionsdugligt 

tillvägagångssätt för ändamålet. Beroende på undervisningsinnehållet uppfattas digitaliseringen 

kunna tillföra ytterligare lärandemöjligheter. Både, John, Monika och Ylva poängterar att 

digitalisering främst bör förstås som ett medel i undervisningen och att dagens fostransuppdrag 

därför i huvudsak är detsamma som innan digitaliseringen. Anders ger uttryck för ett liknande 

resonemang och berättar att det idag är mer naturligt att ställa något högre krav på att eleverna 

engagerar sig mer praktiskt genom att exempelvis ta kontakt med företrädare från olika 

myndigheter eller partier. Tack vare digitala kontaktmöjligheter på internet kan eleverna idag 

visa prov på ett mer utökat samhällsdeltagande än tidigare, menar han. Den principiella 

																																																													
156 Informant Henrik: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-03-06. 
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medborgarfostran är däremot i sig inte förändrad. Undervisningen upplevs därför inte vara 

avhängig digital användning, även om den av praktiska skäl har kommit att nyttja just digitala 

resurser. 

Samtliga lärare diskuterar att det unika för undervisning i samhällskunskap är att det finns en 

ständig uppdatering i relation till omvärldens förändringar och att de digitala verktygen är 

särskilt användbara för att komma åt värdefulla nyhetsartiklar och videoklipp för detta ändamål. 

Generellt sett har detta effektiviserat undervisningen, men framförallt har den omfattande 

tillgången av användbart material för att belysa just aktualiteter i samhället gett upphov till fler 

starka reaktioner hos eleverna. Ylva berättar att hon ofta brukar lyfta in aktuella samhällsfrågor 

i undervisningen med målsättningen att eleverna ska bilda sig egna uppfattningar kring dessa. 

Hon berättar att man då med fördel kan använda sig av rörliga media för att engagera eleverna 

i relation till innehållet. Hon upplever att samhällskunskapsämnet har blivit ännu mer av ett 

aktualitetsämne än det varit tidigare tack vare möjligheten att lättare hålla sig uppdaterad med 

hjälp av bilder och videoklipp som mer påtagligt skildrar viktiga händelser i samhället och 

omvärlden. Denna utveckling upplever hon har varit välgörande för elevernas samhällsintressen 

och -engagemang. 

Förr drog man ut en artikel och kopierade den, nu kan man ju länka den, och så är det ju bara att gå in på 

play och så kör man fem minuter aktuellt från igår. Alltså man kan ju göra hur mycket som helst för att 

vara verkligen ”up to date”. Och jag kan tänka mig att för en lärare i just samhällskunskap så har den här 

digitaliseringen inneburit mer än för en lärare i svenska kanske, just om man tänker sig att man ska vara 

väldigt i aktualiteterna i det som sker nu, då kan man ju göra hur mycket som helst. […] det blir mycket 

rörliga bilder i undervisningen, så de läser inte så mycket.157 

John och Monika reflekterar mer kritiskt över vad som egentligen kan klassas som digitala 

verktyg i undervisningssammanhang. De berättar att en del lärare idag främst använder datorer 

och surfplattor som skrivverktyg men att andra, mer särpräglade funktioner inte utnyttjas i 

märkbar utsträckning. Detta tror de kan hämma elevernas lärande då de i allt högre grad behöver 

varierande och kreativa arbetsmetoder för att kunna intressera sig för innehållet. I likhet med 

Anders och Elsa upplever de dessutom att elevernas egna producerande av information, i 

anslutning till ett större informationsfält på internet, ger upphov till ett interaktivt lärande som 

undervisningen har att förhålla sig till. Mot denna bakgrund diskuterar de att digitala verktyg 

rimligen bör förknippas med kännetecken som med avseende på dess praktiska användbarhet 

skiljer dem från analoga motsvarigheter, oavsett om de rent fysiskt existerar digitalt eller inte. 
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45	
	

Framförallt upplever de att materialet bör kunna ge upphov till någon form av interaktion i 

klassrummet. 

Jag menar att det har slarvats litegrand när man tittar på digitala verktyg - vad är det? Om det är text 

omvandlat från analogt till digitalt, är det ett digitalt verktyg då? Gapminder, det är ju ett verktyg som 

varje elev kan laborera med, då kan man börja prata om verktyg. Digitala verktyg har liksom satts som 

en etikett på allt möjligt som är pedagogiskt som är digitalt, men det behöver inte alltid vara så mycket 

verktyg.158 

 

Ett digitalt läromedel som är bra ska du ju kanske kunna klicka dig iväg till intressanta Youtube-klipp 

eller myndighetssidor eller statistik eller, alltså då borde du ha direktlänkar iväg ut, annars är nästan 

läroboken bättre. […] Och den här IT-världen är ju så bra för att man kan bygga upp nånting jättemaffigt 

utifrån en bild bara liksom och det kan bli interaktivt med frågor och följdfrågor där eleverna kan sitta 

och fundera över i vilket sammanhang den här bilden har kommit till och så kan man ta en ny bild. Det 

här elevaktiva blir liksom kopplat till webben på nåt sätt.159 

Ett flertal lärare betonar även vikten av rörliga media för att engagera eleverna och därigenom 

åstadkomma mer personliga intryck hos dem, i jämförelse med att enbart läsa sig till ett innehåll 

i textform. Lärarna berättar att eleverna är vana vid att arbeta interaktivt med allehanda 

informationskällor. På grund av att olika källor exemplifierar ett innehåll på sina unika sätt, i 

synnerhet när de presenteras i olika former, kan eleverna när de kommer i kontakt med dessa 

skapa individuella förståelser beroende på vilka förkunskaper de har. Monika konkretiserar: 

”eleverna går in och ut med förståelser”. Monika upplever samtidigt att det även finns en 

problematik med den omfattande mängden tillgänglig information. Hon berättar att det ibland 

är lätt att vilseleda sig i det hon beskriver som ett ”komplext informationsfält” där ett 

samhällsengagemang kan upplevas som svåråtkomligt. 

[…] om eleverna vill informera sig i vad som pågår, hitta olika perspektiv på saker och ting, så finns det 

hela tiden där, men det är också det största problemet för att det blir så oändligt svårt att navigera i det 

där - vem är det vi ska tro på? Ibland tror jag att många elever blir så trötta så man skiter i att engagera 

sig. Man blir så trött och nertryckt av allt man upplever som jobbigt och svårt och eländigt. Då stänger 

man ner och så går man och tar en kopp te och går ut med hunden istället för att gå med i Amnesty eller, 

jamen du förstår… att det blir en slags informationströtthet som gör att det känns oöverstigligt. Å andra 

sidan så finns allt där, alla organisationer osv. Där hjälper ju datorvärlden människor att organisera sig 

kring saker. Så det bästa och det sämsta hänger på något sätt ihop.160 

																																																													
158 Informant John: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-02-15. 
159 Informant Monika: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-02-14. 
160 Informant Monika: Gymnasielärare i samhällskunskap. Intervju 2017-02-14. 
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Anders och Elsa upplever att det tack vare digitaliseringen har blivit lättare att hitta 

diskussionsunderlag för att väcka nya tankar kring elevernas egna samt andra människors 

värdegrunder, något som enligt dem är betydelsefullt för elevernas samexistens med andra. Elsa 

beskriver att man exempelvis med hjälp av olika videoklipp kan provocera fram reaktioner hos 

eleverna som i bästa fall får dem att ventilera sina föreställningar. Hennes resonemang avslöjar 

en underliggande demokratisk agenda då hon menar att ambitionen är att eleverna ska lära sig 

att förhålla sig kritiskt till attityder som kränker andra människor. 

Ingen av lärarna tycker att det särskilt tydligt framgår av styrdokumenten att digitalisering ska 

inkluderas i undervisningen. Flera av dem upplever dock att det kommer in naturligt på grund 

av den samhällsutveckling som lagt förutsättningarna för det, vilket också har bidragit till det 

allt mer angelägna uppdraget att fostra eleverna till just digitalt fungerande 

samhällsmedborgare. 

6.4.2 Digitaliseringens utmaningar och möjligheter i undervisningen 

Lärarna uttalar sig enhälligt om två huvudsakliga utmaningar som de till följd av 

digitaliseringen har att förhålla sig till i undervisningen. För det första framhåller de att eleverna 

behöver lära sig hur man går tillväga för att söka information på internet, framförallt när det 

gäller vetenskapliga artiklar som helst ska vara tillförlitliga. De upplever emellertid att många 

elever idag saknar ett källkritiskt förhållningssätt. Detta beskrivs som en av de största 

skillnaderna i fostransuppdraget de senaste åren. Exempelvis beskriver John att han allt mer har 

gått ifrån uppgifter där eleverna mer fritt ska söka på ett visst innehåll. Istället styr han eleverna 

med mer tydliga instruktioner. 

För det andra vittnar lärarnas utsagor dessutom om att digitala verktyg som fysiska föremål har 

blivit ett filter mellan lärare och elever i klassrummet. Med fri tillgång till telefoner eller datorer 

på lektionstid distanseras eleverna från läraren och den agenda som gäller på lektionen. Med 

fysiska läroböcker är risken mindre att eleverna blir förledda av skeenden på internet som lockar 

mer för stunden. Elsa upplever att det många gånger är svårt att utforma ett innehåll och metoder 

som har tillräckligt stort intresseväckande värde hos eleverna som gör att de prioriterar 

skolarbete framför annat. Ett flertal lärare beskriver att mer energi än önskvärt brukar gå till att 

kontrollera att eleverna faktiskt använder sina datorer eller mobiltelefoner till det som är tänkt. 

Lärarna upplever att situationen inte är helt lätt att hantera,	”det är väldigt svårt för mig som 

lärare att ha kontroll över det där, dom kan ju snabbt switscha mellan olika saker på datorn när 

man går omkring och kollar vad dom gör i klassrummet”, beskriver Henrik. Elsa tillägger att 

denna problematik är särskilt tydlig hos elever som brukar ha svårt för att fokusera på skolarbete 
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överlag samt hos elever som kommer ifrån grundskolor som inte har anammat satsningen på en 

dator för varje elev. Hon menar att dessa elever ibland behöver särskild service när datorerna 

används i undervisningen. 

Denna problematik upplever lärarna ha försvårat elevernas medborgarfostran till följd av att 

eleverna idag generellt har svårare för att ha ett genuint samhällsintresse när deras digitala fokus 

i allmänhet distraheras till lockelser på ett likvärdigt sätt som i undervisningen. Detta beskriver 

samtliga lärare som stora utmaningar i undervisningen. 
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7 Analys 
I följande kapitel analyseras det empiriska materialet med stöd av det teoretiska ramverket, 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Elev- och lärarinformanternas upplevelser av 

relationen mellan medborgarfostran och digitalisering har många likheter och överensstämmer 

i hög grad både inbördes som grupp och sinsemellan dessa. Analysen kommer därför att 

struktureras genom att i ett inledande avsnitt beröra de två frågeställningar som har 

informanternas syn på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering att göra. I det 

andra avsnittet berörs sedan de två frågeställningar som rör informanternas syn på relationen 

mellan medborgarfostran och digitalisering i undervisningen. Under respektive avsnitt 

analyseras elevers och lärares utsagor enskilt när dessa skiljer sig åt och gemensamt när 

utsagorna är liktydiga mellan dem. Det är främst teorin som styr texten. Analysen varierar 

därför mellan hur detta kommer till uttryck enskilt respektive gemensamt hos elever och lärare. 

Allra sist görs en sammanfattande analys som avser att ge en förståelse för helheten och att 

besvara uppsatsens syfte. 

7.1 Upplevelser av relationen mellan medborgarfostran och digitalisering 
Det förefaller vara en generell uppfattning bland både elev- och lärarinformanterna att 

medborgarfostran och digitalisering som fenomen förhåller sig till varandra i bemärkelsen att 

informationsinhämtning, som upplevs vara förbundet med ett aktivt samhällsdeltagande, idag 

tar digitala former. Med den utgångspunkten ger studiens informanter uttryck för nya villkor 

för medborgarfostran. Uppfattningen är att digitala informationskanaler adresserar elevers 

individuella intressepreferenser, snarare än kollektiva samhällsangelägenheter, då eleverna tar 

del av dessa för att primärt samtala kring och fördjupa sina samhällsintressen. Detta framhåller 

både elever och lärare. På ett liknande sätt skildrar W. Lance Bennett hur ungdomars 

medborgarskapande identiteter har kommit att förändras över tid, där ett universellt 

samhällsengagemang idag har kommit att sättas inom parentes. 161  Till följd av dessa 

förändringar effektiviseras det egna samhällsengagemanget i linje med deras politiska livsstilar, 

utifrån vilka de sedan deltar i samhället (se tabell 2).162 Unisont befarar lärarna emellertid att 

ungdomar idag till följd av detta inte förmår att hänga med i den allmänna nyhetsdebatten och 

att de därigenom inte tillägnar sig kollektiva värden. Mot denna bakgrund råder en kluvenhet 

																																																													
161 Bennett, W.L., 2008, s. 14. 
162 Bennett, W.L. et al., 2009, s. 108. 
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kring huruvida digitaliseringen är positiv eller inte med avseende på elevernas 

medborgarfostran. 

Lärarinformanterna diskuterar även medborgarfostran i anknytning till elevernas deltagande i 

samhällsdemokratin. I likhet med Bennett menar de att ungdomars politiska engagemang och 

deltagande, vad avser exempelvis diskussionen kring värdegrundsfrågor, underlättas av digitala 

kommunikations- och samverkansmöjligheter på internet. 163  Samtidigt framhåller 

lärarinformanterna att det finns en risk att eleverna kan komma att tappa känslan för det 

demokratiska värdet i att respektera den mänskliga mångfalden på grund av att de primärt deltar 

i diskussionen utifrån deras egna samhällsintressen. Elevinformanterna uttalar sig i studien inte 

om specifikt samhällsdemokratin i anslutning till samtalet om medborgarfostran och 

digitalisering. Istället talar de, i mer generell bemärkelse, om att digitaliseringen har gjort det 

lättare att samtala med andra kring olika ämnen med relevans för deras samhällsdeltagande. Att 

det förhåller sig på detta vis är ett intressant resultat i sig med avseende på elevernas upplevelser 

av medborgarskapet i relation till digitaliseringen. 

Samtliga informanter framhåller att det i det digitala informationssamhället har blivit svårare 

att tillägna sig viktiga kunskaper inom ramen för medborgarskapet. För att ta reda på 

grundläggande samhällsinformation krävs ett källkritiskt tänkande. Kunskapen i sig uppfattas 

på så sätt vara bundet till det uppfattade värdet av källkritik och lyfts delvis fram i ljuset av att 

kunna definiera vad som är viktig kunskap just för tillfället, exempelvis genom att utröna 

särskilt tidsenliga synvinklar för att kunna tolka ett centralt innehåll. I detta avseende närmar 

sig informanterna hur Siemens resonerar kring kontextuellt lärande, där kunskapen i sig inte är 

det essentiella, utan snarare förmågan att tillägna sig den kunskap som är viktig här och nu.164 

Värdet av källkritik betonas alltså utifrån det lärande som källkritiken upplevs ge upphov till 

och inte som ett mål i sig. 

Medborgarskapets förändringar - övergången från kollektiva till individuella preferenser för 

samhällsdeltagande i digitala miljöer - förefaller även omfatta hur elever aktiveras i 

informationssamhället. Både elev- och lärarinformanternas utsagor indikerar att ungdomar 

numera kommunicerar kring och publicerar sina samhällsintressen inför en större publik via 

digitala medier på internet. Därigenom uppmärksammas inte bara en avsevärd mängd 

information i dessa miljöer. Eleverna har dessutom allt mer kommit att aktiveras som digitala 

																																																													
163 Bennett, W.L., 2008, s. 20. 
164 Siemens, G., 2006, s. 63. 
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informationsproducenter, vilket Bennett bland annat tar fasta på som ett kännetecknande drag 

hos ungas medborgaridentiteter utifrån principen om actualizing citizenship. 165  Denna 

beskrivning stämmer även överens med de personliga kunskapsnätverk som George Siemens 

beskriver, där information inte enbart mottas av ett subjekt, utan att även samverkan kring 

information med andra ger upphov till ny kunskap.166 Dessa aktiviteter i informationssamhället 

kan med den utgångspunkten uppfattas ha kunskapsbyggande funktioner samtidigt som 

eleverna genom dessa finner nya vägar till samhällsdeltagande. 

Det finns även anledning att särskilt uppmärksamma en av elevinformanterna, Alex, som helt 

ensam beskriver fenomenet samhällsdeltagande, och det lärande som leder fram till detta, som 

fristående från fenomenet digitalisering. Snarare eftersträvar han en medborgaranda som tar sin 

utgångspunkt i den fysiskt upplevda världen. Resonemanget går till viss del att härleda till 

Bennetts andra modell för medborgarrelaterat identitetsskapande, dutiful citizenship, med 

avseende på ett mer textbaserat lärande och passiv mediekonsumtion som en form av 

samhällsdeltagande. 167  Alex upplevelser av medborgarskapet och dess betydelse för 

medborgarfostran diskuteras mer uttömmande, men då utifrån ett undervisningssammanhang, i 

nästa avsnitt. 

7.2 Synen på hur digitalisering påverkar medborgarfostran i undervisningen 
På liknande sätt som beskrivits i föregående avsnitt upplevs den medborgarfostran som 

fullbordas inom ramen för undervisning ske på grundval av de kunskaper och förmågor som 

uppfattas vara till gagn för elevernas digitala informationsinhämtning. I takt med att eleverna, 

i beredskap av ett källkritiskt tänkande, stiftar bekantskap med viktiga informationskällor i en 

kontrollerad undervisningsmiljö finns en förhoppning om att betydelsefullt lärande ska kunna 

uppstå. Denna framställning förmedlas enhälligt av både elev- och lärarinformanterna. I detta 

avseende närmar sig dessa det lärande som Siemens förordar genom konnektivismen: i 

individens samverkan med åtskilliga informationsbärande objekt kan lärande äga rum.168 Även 

om Siemens inte uttryckligen avser lärande mot just medborgarskap, utan mer generellt ett 

individuellt lärande genom ömsesidig samverkan, tangerar dessa uppfattningar varandra i synen 

på det digitala informationssamhället och dess betydelse för lärande. Det faktum att det råder 

stor konsensus bland elev- och lärarinformanterna i denna fråga indikerar att detta samband kan 

																																																													
165 Bennett, W.L. et al., 2008, s. 9. 
166 Siemens, G., 2006, s. 29f. 
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vara tämligen tillförlitligt, även om föreliggande studie vare sig har för avsikt eller ett 

tillräckligt utbrett empiriskt underlag för att kunna göra några större generaliseringsanspråk. 

Lärarinformanterna talar generellt om digitalisering som ett medel, snarare än ett mål i sig, för 

undervisningen inom ramen för elevernas medborgarfostran. Lärarinformant Ylva gör detta 

särskilt tydligt. Hon menar att digitala verktyg i undervisningen har potential att stimulera 

elevernas olika tankar och känslor kring ett ämne genom rörliga media. Därutöver talar lärarna 

även om att elevernas egna producerande av information i det större digitala, informationsfältet 

ger upphov till betydelsefullt lärande. Mer generellt uppvisar lärarna dessutom en förkärlek till 

lärandesituationer där eleverna med hjälp av sökverktyg på internet inhämtar information och 

bildar sig egna uppfattningar kring ett innehåll. Lärandet är enligt denna uppfattning inte bundet 

till ett visst förutbestämt tolkningsunderlag. Istället upplevs elevers individuella 

informationssökningar på internet, med hjälp av ett källkritiskt tänkande, kunna ge upphov till 

de kunskaper och förmågor som anses främja elevernas medborgarfostran. I överensstämmelse 

med konnektivismen rör sig lärande då om individuella skapelser snarare än ett gemensamt 

lärande i en elevgrupp som primär enhet. Siemens idéer om interaktivitet sinsemellan individer 

som kunskapsmottagare och -producenter kan i sammanhanget uppfattas som de 

tillvägagångssätt som lärarinformanterna eftersträvar i sammanhanget. Elevernas digitala 

aktiverande motsvarar då en slags kunskapsbyggande interaktivitet som Siemens beskriver som 

beståndsdelar i ett personligt kunskapsnätverk. 169  Eleverna upplevs alltså primärt delta i 

kunskapsnätverket enskilt, även om somliga lärarinformanter även uppmuntrar gemensamma 

diskussioner kring olika informationskällor och källkritik i helklass. 

Även elevinformanterna resonerar kring samhällsdeltagande i termer av kunskapsbyggande 

interaktion. Somliga beskriver vikten av att kunna kommunicera med andra kring sina 

samhällsintressen via digitala forum på internet, sociala medier i synnerhet, för att därigenom 

kunna upprätthålla ett samhällsengagemang, något som i föregående avsnitt kunnat anknytas 

till principen om actualizing citizenship.170 Elevinformanterna framhäver därutöver betydelsen 

av att kunna tillägna sig ny kunskap genom att närma sig ett innehåll utifrån flera olika 

synvinklar. Detta indikerar att eleverna rör sig i ett kunskapsfält där de själva inte aktivt tar del 

av dess kunskapsutbyte, vilket återigen sker i överensstämmelse med hur Siemens beskriver det 

personliga kunskapsnätverket.171 Elevinformanterna som grupp reflekterar emellertid inte lika 
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170 Bennett, W.L., 2008, s. 20. 
171 Siemens, G. 2006, s. 45. 
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uttömmande kring det egna kunskapsbidraget genom exempelvis sina digitala publikationer via 

forum på internet. Utifrån reflektionen om en delaktighet i ett kunskapsutbyte med andra på 

internet kan det finnas indikationer på att eleverna avser den dubbelriktade interaktion, som 

lärarinformanterna uttalar sig om för elevernas räkning, med utgångspunkt i dem själva som 

både informationskonsumenter och- producenter. Detta är dock svårt att slå fast utifrån 

elevernas faktiska uttalanden.  

Med utgångspunkt i att somliga elev- och lärarinformanter upplever att elevers digitala 

samverkan kring samhällsinformation har betydelse för deras samhällsengagemang framhåller 

de potentiella fördelar med att undervisningen i större utsträckning tar i beaktande de digitala 

miljöer som eleverna vanligen vistas i. Förhoppningen är då att närma sig elevernas verklighet 

för att de lättare ska kunna relatera till undervisningens medborgarförberedande innehåll och 

aktiviteter. Dessa upplevelser ligger återigen i linje med Bennetts yrkan på anpassningar i 

undervisningen i riktning att frammana samhällsengagemang utifrån elevernas individuella 

villkor avseende deras egna politiska orienteringar.172 

Utifrån de upplevelser av undervisningen som så här långt kan tecknas förefaller det vara 

betydelsefullt att ta i beaktande de kunskaper och förmågor som eleverna potentiellt skulle 

kunna utveckla genom att använda digitala medier i undervisningen. Mot bakgrund av att både 

elev- och lärarinformanter upplever att det kan uppstå hinder i undervisningen som relateras till 

användande av digitala verktyg verkar detta uppdrag emellertid inte vara helt oproblematiskt. 

Framförallt upplever informanterna att det föreligger en risk att eleverna tappar koncentrationen 

på undervisningsinnehållet med fri tillgång till digitala verktyg på lektionerna. Denna 

problematik talar emellertid inte för att informanternas resonemang kring digitalt lärande i sig 

saknar relevans ur lärande- respektive fostranssynpunkt givet det digitala 

informationssamhällets förutsättningar. Det har tidigare framgått att både konnektivismen och 

principen om actualizing citizenship backar upp betydelsen av ett interaktivt användande i 

undervisningen. Uppfattningen styrks dessutom av de studier som påvisar ett sådant positivt 

samband med avseende på elevers medborgarfostran.173 Problematiken som i dagsläget upplevs 

uppstå i klassrummet skulle mot denna bakgrund kunna indikera att lärarkollegiet står i behov 

av särskilt utformande digitala strategier för undervisning med avseende på fostransuppdraget. 

																																																													
172 Bennett, W.L. et al., 2009, s. 108. 
173 Se t.ex. Chee, Y.S., Mehrota, S. & Liu, Q., 2013. 
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Som bekant framhåller elevinformant Alex mer unika upplevelser av medborgarskapet sett till 

de övriga informanternas utsagor. Därigenom belyser han betydelsen av att hålla fast vid 

konventionella, analoga lärandemetoder i undervisningen, snarare än att bemöta 

digitaliseringen som potentiell läranderesurs. Alex upplever att lärande bäst kan nås genom 

fysisk och verbal kunskapsförmedling, vilket bygger på en begränsad digital inblandning i 

undervisningen (om än han även ser möjligheten att få användning av digitala verktyg för att 

nå djupare förståelse kring företeelser som initialt har påträffats i den fysiskt upplevda världen). 

Alex företräder sålunda en kunskapssyn och medborgaranda som distanseras märkbart från de 

övriga informanternas upplevelser av digitaliseringens betydelse i sammanhanget. Alex skiljer 

sig inte enbart från andra informanter, utan förespråkar dessutom en kunskapssyn som inte är 

förenlig med de utbildningspolitiska satsningar för skolväsendet som berörts tidigare i 

uppsatsen.174  Även Fanny berättar att hon föredrar att använda fysiska böcker snarare än 

digitala sökverktyg på internet för att nå viktig kunskap. Däremot motiverar hon sin ståndpunkt 

utifrån att de förmågor som relateras till digitaliseringen är svåra att förvärva och till skillnad 

från Alex uttrycker hon en önskan om att få utveckla dessa förmågor ytterligare. Alex och 

Fannys beskrivningar skulle gemensamt kunna uppfattas som en indikation på att en 

omvandling till digitala samhällsstrukturer, som utifrån både Bennett och Siemens kan 

uppfattas ha betydelse för ungas medborgarfostran,175 fortfarande, åtminstone i viss mån, är 

pågående. 

Till sist finns det anledning att ta i beaktande de utsagor som tyder på att medborgarfostran 

rimligen inte bör användas som ett helhetsbegrepp i undervisningen. Somliga informanter från 

respektive målgrupp menar att de delar av fostransuppdraget som rör ständigt föränderliga 

värden, såsom den politiska samhällsdebatten, särskilt gynnas av digitala arbetsmetoder. Övriga 

inriktningar av fostransuppdraget kan rimligen genomföras även vid sidan av digitaliseringen. 

Ett flertal elevinformanter framhåller dessutom vikten av att behärska analoga verktyg för att 

kunna söka sig till information som inte finns tillgänglig i digital form. Detta innebär att den 

här förda diskussionen kring digitalisering som medel i undervisningen inte nödvändigtvis 

behöver innefatta dess totala medborgarfostrande uppdrag och aktivitet. 

7.3 Sammanfattande analys 
Sammantaget verkar både elev- och lärarinformanternas upplevelser stämma överens gällande 

att ungdomar idag har andra förutsättningar att engageras i samhället än innan samhällets 
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54	
	

digitalisering. Detta upplevs innebära både utmaningar och möjligheter för undervisningens 

fostransuppdrag. Överlag upplever både elever och lärare, i enlighet med konnektivismens 

principer, att betydelsefullt lärande inför medborgarskapet tar sin utgångspunkt i 

informationsinhämtning från källor som företrädesvis är digitala.176 Framförallt upplevs ett 

grundläggande källkritiskt kunnande då ha en central betydelse. Ett starkt fokus på 

informationssamhället upplevs även bidra till att undervisningen i allt högre grad har anpassats 

efter elevernas individuella preferenser. Detta kan uppfattas vara föremål för en nydanande 

medborgaranda utifrån principen om actualizing citizenship.177 Det förekommer emellertid 

bland elevinformanterna upplevelser som avviker från denna uppfattning, om än enbart 

begränsad omfattning sett till informanternas sammanlagda utsagor. Det finns därför en antydan 

på att digitaliseringen inte behöver ha en uppenbart positiv inverkan på elevernas 

medborgarfostran, vilket skulle kunna vara en indikation på att elevers medborgaranda påverkas 

av en pågående övergång från traditionella till digitala samhällsstrukturer. 
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177 Bennett, W.L. et al., 2009, s. 108. 
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8 Slutsatser och sammanfattning 
I detta, avslutande kapitel summeras de huvudslutsatser som görs utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Studiens syfte var att undersöka och analysera elevers och lärares upplevelser av relationen 

mellan medborgarfostran och digitalisering i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. 

Utifrån studiens resultat har det framkommit underlag för hur digitaliseringen kan skapa nya 

förutsättningar i samhällskunskapsundervisningen med avseende på medborgarfostran. 

Följande frågeställningar låg till grund för studien: 

- Vilken syn har eleverna på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

- Vilken syn har eleverna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

- Vilken syn har lärarna relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

- Vilken syn har lärarna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

 

Med stöd i både elev- och lärarinformanternas utsagor är det starkaste kunskapsbidraget i 

föreliggande studie att relationen mellan medborgarfostran och digitalisering förefaller handla 

om elevers digitala informationsinhämtning. Detta underlag riktar sig till både 

samhällskunskapsundervisning och elevers medborgarfostran i mer generell bemärkelse. 

Med utgångspunkt i det digitala informationssamhället upplevs elevers medborgarskap styras i 

en viss riktning. Både elev- och lärarinformanter ger uttryck för att elevers samhällsorientering 

har blivit avsevärt intressestyrd till följd av att en mångfaldig representation bland forum på 

internet kan bemöta individens preferenser. Det totala intresset att delta i samhället förefaller 

utifrån dessa förutsättningar kunna bli starkare i jämförelse med innan digitaliseringen. Dessa 

förändringar är enligt Bennett föremål för en ny medborgaranda med utgångspunkt i principen 

om actualizing citizenship.178 Studiens lärarinformanter befarar emellertid att detta kan utmana 

elevernas universella samhällsintressen. Vidare framhålls i studien vikten av att eleverna är 

benägna att använda ett källkritiskt tänkesätt i digitala informationsmiljöer. Detta upplevs 

komma till användning för att filtrera fram vad som är betydelsefull information och kunskap 

för medborgarutövandet just för tillfället. Med den utgångspunkten kan elevernas 
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medborgarfostran förstås som en form av kontextuellt lärande, inom ramen för konnektivismen, 

förbundet med värden som upplevs ha betydelse här och nu.179 Till sist upplever studiens 

lärarinformanter att eleverna numera till följd av digitala informations- och 

kommunikationsmöjligheter på internet även deltar i samhället som informationsproducenter. 

Detta kan förstås som ett ömsesidigt kunskapsbyggande i ett digitalt informationsnätverk,180 

vilket dessutom kan bidra med nya riktningar för elevers aktiva, samverkande 

samhällsdeltagande.181 

Till följd av det som beskrivs ovan upplevs nya förutsättningar för medborgarfostran inom 

ramen för samhällskunskapsundervisning uppstå. Med utgångspunkt i att medborgarfostran 

relateras till det digitala informationssamhället förefaller det i undervisningen vara naturligt att 

använda digitala informationsmedier. Detta har gett upphov till ett lärande som adresserar 

elevernas individuella förutsättningar att tolka ett innehåll. Både elev- och lärarinformanterna i 

studien beskriver detta. Bilden kan förstås utifrån hur Siemens tecknar principen om personliga 

kunskapsnätverk i det digitala informationssamhället, där lärandet tar sig uttryck som 

ömsesidiga kunskapsutbyten.182 Informanternas uppfattning är alltså att detta lärande även har 

lyfts in i undervisningen i form av att eleverna själva söker efter och reflekterar över information 

som finns tillgänglig på internet. Dessa aktiviteter kan återigen knytas till den nya formen av 

medborgaranda som beskrivs utifrån begreppet actualizing citizenship.183 På liknande sätt som 

beskrivs ovan upplevs ett källkritiskt tänkande fylla en betydelsefull roll i detta lärande. 

Somliga informanter efterfrågar även en undervisning som är anpassningsbar, utifrån de digitala 

medier som eleverna kommer i vardaglig kontakt med, för att adressera deras egna 

samhällsorienteringar. Även detta kan uppfattas vara föremål för en ny typ av medborgarskap 

och därigenom medborgarfostran.184 Det är viktigt att komma ihåg att de utgångspunkter för 

undervisning som här tecknas företrädesvis upplevs gälla den del av fostransuppdraget som har 

till syfte att aktivera eleverna i samhällsdebatten eller när föränderliga värden i samhället 

överlag behandlas. 

En av elevinformanterna, Alex, framstår som särskilt unik i studien. Alex upplever att 

digitaliseringen hindrar ett medborgerligt lärande utifrån den fysiskt upplevda världen och 

närmar sig därmed en mindre tidsenlig medborgaranda utifrån principen om dutiful 
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180 Ibid. s. 55f. 
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citizenship.185 Detta sammanfaller med att elevinformant Fanny upplever att digitaliseringen 

försvårar lärande inom ramen för medborgarskapet. Dessa utfall kan gemensamt indikera att 

digitalisering som utgångspunkt för medborgarfostran inte behöver ha en självklart positiv 

effekt och kan eventuellt vara ett tecken på att en övergång från traditionella till digitala 

samhällsstrukturer fortfarande pågår i viss utsträckning. 

Sammantaget tycks det enligt både elever och lärare i denna studie vara betydelsefullt att 

digitaliseringsanpassa undervisningens fostransuppdrag. Studiens resultat verkar med den 

utgångspunkten underbygga Skolverkets, på uppdrag av Digitaliseringskommissionen, 

föreslagna förändringar av samhällskunskapsundervisningen inför höstterminen 2017. 186 Av 

denna studie att döma verkar tydliggöranden kring såväl ett källkritiskt tänkande som 

förhållanden kring individens och samhällets politiska funktion vara relevanta i ett numera 

påtagligt, digitalt undervisningssammanhang. 

Studiens resultat har emellertid inte reflekterat fostransuppdraget med specifik betoning på 

demokratiskt deltagande. Istället har diskussionen kring medborgarfostran primärt adresserat 

de praktiska möjligheterna att delta, där det demokratiska uppdraget hamnat lite i periferin. Å 

andra sidan har detta inneburit att den demokratiska fostran som kvalifikation står i fokus, där 

konkreta färdigheter snarare än kunskap om deltagandet står i fokus och där demokratin kan ses 

som en av ramfaktorerna för detta.187 Frågan om hur deltagandet tar form i en demokrati kan 

då uppfattas vara närvarande i informanternas upplevelser av relationen mellan 

medborgarfostran och digitalisering i denna studie, även om de inte uttryckligen har talat utifrån 

just begreppet demokrati. 

Till sist vill jag utifrån mina resultat föreslå en uppföljning för vidare studier. I föreliggande 

studie framkommer upplevelser av att primärt elevers individuella intressen styr deras lärande. 

Lärarna önskar emellertid i praktiken ett lärande som även adresserar mer universella värden. 

Huruvida digitaliseringen kan nyttjas i samhällskunskapsundervisning för att fostra elever till 

medborgarskapet i enlighet med lärarnas önskemål vore följaktligen en intressant och 

angelägen utgångspunkt för vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: Intervju av elever 

Vilken syn har eleverna på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

1.  Beskriv vad begreppet digitalisering innebär för dig. 

2. Beskriv vad du anser att det innebär att vara en aktiv samhällsmedborgare. Vilka förmågor 

och kunskaper krävs? 

- Hur ser du på kunskap kring och förmågan att använda sig av digitala verktyg?  

3. Hur upplever du att digitalisering påverkar din roll som samhällsmedborgare? 

- Hur nödvändigt är det att känna till och kunna använda sig av digitala verktyg för att 

vara en aktiv samhällsmedborgare? 

- Hur påverkas ditt intresse för samhället? 

- Hur påverkas ditt intresse av att delta i samhället? 

- Hur påverkas dina förmågor att delta i samhället? 

Vilken syn har eleverna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

4. Hur ser du på digitalisering i relation till samhällskunskapsundervisning? 

5. Hur upplever du att digitala inslag i undervisningen har betydelse för ditt intresse av att 

delta i samhället? 

- Beskriv några för- och nackdelar med att digitala inslag används i undervisningen. 

- Beskriv ditt eget behov av digitala inslag i undervisningen. 

- Hur upplever du att samhällskunskapsundervisningen lyckas leva upp till detta? 

6. Om du själv fick bestämma hur digitala inslag ska användas undervisningen för att du ska 

bli så bra förberedd som möjligt inför medborgarskapet (ett aktivt samhällsdeltagande), hur 

skulle det då se ut? 

- Hur stor del skulle de digitala inslagen utgöra?  



	

Bilaga 2	

Intervjuguide: Intervju av lärare 

Vilken syn har lärarna på relationen mellan medborgarfostran och digitalisering? 

1. Beskriv vad begreppet digitalisering innebär för dig. 

2. Beskriv vad du anser att eleverna behöver lära sig att behärska för att kunna fungera som 

aktiva samhällsmedborgare. Vilka förmågor och kunskaper krävs? 

- Hur ser du på kunskap kring och förmågan att använda sig av digitala verktyg?  

3. Hur tänker du kring digitalisering med avseende på elevers medborgarfostran? 

- Hur nödvändigt är det att känna till och kunna använda sig av digitala verktyg? 

- Hur påverkas elevers intresse för samhället? 

- Hur påverkas elevers intresse för att delta i samhället? 

- Hur påverkas elevers förmågor att delta i samhället? 

Vilken syn har lärarna på digitaliseringens påverkan på medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisningen? 

4. Hur ser du på digitalisering i ett undervisningssammanhang? 

5. I kursplanen för samhällskunskap framgår att undervisningen ska ”bidra till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Hur upplever du att digitala inslag i 

undervisningen har betydelse för elevers intresse av att delta i samhället?  

- Beskriv några för- och nackdelar med att använda digitala inslag i undervisningen. 

- Hur tror du att behovet av digitala inslag i undervisningen ser ut? 

- Beskriv möjligheterna eller svårigheterna med att leva upp till detta i undervisningen. 

6. Beskriv hur du planerar din egen undervisning med avseende på fostransuppdraget. 

- Beskriv hur digitalisering har betydelse eller inte har betydelse för hur du planerar din 

undervisning. 

- I vilken utsträckning förekommer digitala inslag i din undervisning? 

 

  



	

Bilaga 3 

Missivbrev till elever 

Hej! 

Mitt namn är Olivia Olofsson och jag studerar vid Umeå universitet till ämneslärare mot 

gymnasieskolan i ämnena samhällskunskap och religion. Denna termin skriver jag mitt 

examensarbete med syfte att undersöka hur digitalisering förhåller sig till medborgarfostran i 

samhällskunskapsundervisning på gymnasiet. I en intervjustudie önskar jag ta del av elevers 

och lärares tankar kring detta. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig i detta genom att ställa upp på en intervju. Vi kommer då att 

diskutera frågor av följande slag: Vad innebär det att vara en aktiv samhällsmedborgare? Hur 

upplever du att digitaliseringen påverkar din roll som samhällsmedborgare? Hur påverkar 

digitala inslag i undervisningen ditt intresse av att delta i samhället? 

Intervjun kommer att ta ungefär 20–30 minuter. Deltagandet kommer att vara helt anonymt 

och resultatet kommer inte att användas i andra syften än för mitt arbete. Intervjun kommer att 

spelas in (enbart med ljud) och materialet kommer därefter att hanteras konfidentiellt 

(hemligt). Under intervjun finns möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. Om du 

är intresserad av att delta bestämmer du själv tid och plats för intervjun. Jag har avsatt alla 

dagar v. 5–10 för detta för att kunna anpassa mig efter deltagarnas önskemål. 

Jag skulle verkligen uppskatta din medverkan. Om du har frågor eller funderingar och kan 

tänka dig att delta, meddela din lärare eller kontakta mig via: 

Tfn. 071 - 234 56 78 

eller 

Mail: mailadress@mailadress.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Olivia Olofsson 

  



	

Bilaga 4 

Missivbrev till lärare 

Hej! 

Mitt namn är Olivia Olofsson och jag studerar vid Umeå universitet till ämneslärare mot 

gymnasieskolan i ämnena samhällskunskap och religion. Denna termin skriver jag mitt 

examensarbete med syfte att undersöka relationen mellan medborgarfostran och digitalisering 

i samhällskunskapsundervisning på gymnasiet. Utifrån detta vill jag söka underlag för hur 

digitaliseringen utövar inflytande på undervisningen. I en intervjustudie önskar jag ta del av 

elevers och lärares utsagor kring detta. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig att tillföra ny kunskap på området genom att ställa upp på en 

intervju. Frågor av följande karaktär kommer att beröras: Vad behöver elever behärska för att 

fungera som aktiva samhällsmedborgare? Hur påverkar digitaliseringen elevernas 

medborgarfostran? Samt påverkar digitala inslag i undervisningen elevernas intresse av att 

delta i samhället? 

Intervjun beräknas att ta ungefär 30–40 minuter. Deltagandet kommer att vara anonymt och 

resultatet kommer inte att användas i andra syften än för detta arbete. Intervjun kommer att 

spelas in (enbart med ljud) och materialet kommer därefter att hanteras konfidentiellt. Under 

intervjun finns möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. Om du är intresserad av 

att delta bestämmer du själv tid och plats för intervjun. Jag har avsatt alla dagar v. 5–10 för 

detta för att kunna anpassa mig efter deltagarnas önskemål. 

Jag skulle verkligen uppskatta din medverkan. Om du har frågor eller funderingar och kan 

tänka dig att delta, kontakta gärna mig via: 

Tfn. 071- 234 56 78 

eller 

Mail: mailadress@mailadress.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Olivia Olofsson 


