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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse om samhällskunskapsundervisningens 

innehåll, genomförande och utformning på gymnasiet där digital teknik används.  

Fokus i uppsatsen har legat på att genom observationer och intervjuer i tre klasser och med de 

två lärare som undervisar klasserna få inblickar i hur lärare designar undervisning och hur 

elevrollen kan förstås när digital teknik används i ämnet samhällskunskap. Till hjälp för att 

analysera resultatet har analysmodellen Learning Design Sequence och i synnerhet begreppen 

lärsekvenser och iscensättning använts. Det senare begreppet syftar på faktorer såsom lärarnas 

arbetssätt och tillgängliga resurser som präglar en lärsekvens, vilket kan vara elevernas arbete 

med en uppgift för att nämna ett exempel.  

Resultatet visar att datorer och Internet ofta i någon form ingår i lärarnas design av 

undervisningen. Exempelvis har lärarna genomfört genomgångar med hjälp av 

Powerpointpresentationer samt utformat uppgifter där elever ska använda sig av sina datorer. I 

elevrollen ingår bland annat att vara dator- och Internetanvändare men också av att anteckna 

och lyssna. Dessutom hände det att elever antog en roll som exempelvis Facebookanvändare 

och bloggläsare, vilket väckt tankar om att kommande forskning exempelvis bör undersöka 

vilka kunskaper och färdigheter detta genererar för elever.   

Nyckelord: En-till-En, design, samhällskunskapsundervisning, digital teknik, didaktisk design   
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1. Inledning   
 
Ända sedan jag har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en så kallad En-till-

En skola har jag funderat kring hur datorer och annan digital teknik inverkar på 

samhällsundervisningen mer än att lärare under lektioner exempelvis ber elever fälla upp sina 

datorskärmar och anteckna vid vissa tillfällen. Med En-till-En menas att en skola 

tillhandhåller en egen bärbar dator till alla lärare och elever. Det förekommer även att skolor 

erbjuder lärare och elever surfplattor. I Sverige blir En-till-En allt vanligare i skolor. Totalt, i 

början av 2012 pågick En-till-En-satsningar i 193 kommuner.1  

En internationell forskningsöversikt som bland annat Anders Olofson och Ola Lindberg 

deltagit i, visar att en rad faktorer kring införlivandet av och användandet av digital teknik i 

skolor utifrån perspektiv som skolorganisationen, lärare och elever har uppmärksammats i 

studier. Men översikten visar även att fortsatt forskning behövs om hur digitala tekniker 

påverkar undervisningspraktiker i form av större och mindre studier med exempelvis ett 

särskilt fokus på användning av digital teknik. 2 I denna anda kommer den här uppsatsen 

endast intressera sig för undervisning där digital teknik används genom att studera tre klasser 

som går en kurs i ämnet samhällskunskap.  

1.1. Syfte  
 
Uppsatsens syfte är att bidra till ökad förståelse om samhällskunskapsundervisningens 

innehåll, genomförande och utformning på gymnasiet där digital teknik används. 

1.1.1. Frågeställningar  
 
- Hur designar lärare samhällskunskapsundervisning när digital teknik används? 

- Hur kan elevrollen förstås i samhällskunskapsundervisning när digital teknik används?   

                                                 
1 Föreningen Dator i Utbildningen (DIU) och Framtidens lärande. 1-1 satsningar i Sverige. 2012. 
http://bit.ly/egen-dator (Hämtad 2012-03-19).  
2 Olofsson, D Anders, Lindberg, Ola J, Fransson Göran & Hauge, Eiliv Trond. Uptake and Use of Digital 
Technologies in Primary and Secondary Schools – a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital 
Literacy, Vol 6, No 4, 2011, s.207-225, s. 212 och 220.  
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2. Centrala begrepp och litteratur om En-till-En och digital teknik  
   
Nedan kommer först ett redogörande kring begreppen digital teknik och design som är 

centrala för uppsatsen. Därefter uppmärksammas litteratur om hur lärare och elever deltar i 

och ordnar undervisningen samt hur lärare och elever använder sig av digital teknik i en En-

till-En-miljö allmänt, och i synnerhet gällande ämnet samhällskunskap. 

2.1. Begreppen digital teknik och  design  
 
I denna uppsats syftar begreppet digital teknik på elektroniska apparater som datorer, TV och 

telefoner, byggda med digitalteknik samt den information och kommunikation som kan 

förmedlas med hjälp av dessa apparater.3 Med andra ord angränsar uppsatsens definition av 

digitala teknik till det Skolverket definierar som digitala lärresurser, vilket står för material 

som är digitalt, exempelvis webbplatser, datorprogram och video, och som främjar lärande.4  

 
Begreppet design kan ha flera betydelser. Enligt Nationalencyklopedin är design bland annat 

ett ord som i vanligt tal ofta avser en produkts form eller utseende.5  Denna uppsats 

uppmärksammar hur företrädare för området didaktisk design ser på design i kombination 

med begreppet lärande. En anledning till varför design och lärande kopplas samman är att 

staten inte längre styr skolor med hjälp av direktiv utan genom utvärdering och uppföljning 

och att läroplanerna för respektive nivå i skolsystemet är relativt odetaljerad. Detta medför att 

det inte är självklart hur skolor ska organiseras och hur lärare ordnar undervisning samt vilka 

läromedel exempelvis som skall användas och hur resursfördelningen skall se ut. Lärarna 

måste själva aktivt delta i hur olika delar av skolvärlden skall formas. En annan aspekt är att 

elever får ta större ansvar och själva utforma sina lärvägar.6  

                                                 
3 Kan jämföras med följande definieringar: Hallberg, Jörn, Tord. Digitalteknik. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/lang/digitalteknik (Hämtad 2012-05-02) och Informationsteknik.  Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/sve/informationsteknik (Hämtad 2012-05-02)  
4 Skolverket. Fakta om digitala lärresurser. 2010. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/digitala_larresurser/2.2497/fakta-om-digitala-larresurser-
1.141292 (Hämtad 2012-05-02)  
5 Design. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/design/152567 (Hämtad 2012-04-10) 
6 Selander, Staffan, Didaktisk design. I Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande, Selander, 
Staffan och Svärdemo-Åberg, Eva (red), s.17-36 (Stockholm: Liber, 2009), s.24. 
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Inom området didaktisk design syftar begreppet design exempelvis på att hur lärare ordnar 

undervisning och använder olika läromedel och resurser. Men design ses även syfta på hur 

elever väljer att lära sig och tolka uppgifter samt hur de använder sig av exempelvis text och 

bild i olika medier (till exempel tryckt eller digital skrift, Tv, datorer) för att gestalta och 

presentera det de lärt sig för sig själv och andra. Annorlunda uttryckt, design i bemärkelsen 

didaktisk design handlar bland annat om hur text, bild, ljud, gester och liknade samt medier 

designats och används i sammanhang där lärande sker. 7    

2.2. Studier om En-till-En-satsningar och datorer i undervisning 
 
I en svensk analys av internationell forskning om IT-användning i skolor, gjord av 

Myndigheten för skolutveckling, noteras om En-till-En särskilt en utvärdering från ett En-till-

En-projekt i den amerikanska delstaten Main som bland annat visar att lärarna använde 

datorerna mest till att söka efter och utveckla lektionsmaterial samt kommunicera med 

kollegor.8 Analysen uppmärksammar också att många andra studier om bärbara datorer i 

klassrummet ”visar att användandet av och tillgången till bärbara datorer ökar motivationen 

och är mer engagerande för eleverna, särskilt när datorerna används tillsammans med 

interaktiva skrivtavlor.”9  

Gällande mer specifika studier om En-till-En kan nämnas en amerikansk studie med fokus 

särskilt på aspekterna läsning, skrivning, informations- och multimedieanvändning i tio skolor 

(motsvarande den svenska grundskole- och gymnasienivån) av Mark Warschauer. Studien 

visar bland annat att många elever föredrar att skriva med hjälp av datorer samt att de i deras 

skrivprocess tog hjälp av ordböcker online, stavnings- och grammatikkontroll. Deras texter 

blev mer lättlästa samt lättare att utvärdera och förändra.10 Studien ser även att datorer och 

användningen av Internet genererar tillgång till omfattande och varierade 

informationsmaterial och då inte minst sett till aktuella händelser. Samtidigt underlättas 

lärarens lektionsförberedelser genom att de exempelvis inte behöver kopiera pappersmaterial. 

Dock, betonas att det är stora skillnader i hur skolor använder sig av de möjligheter till 

informationssökning som Internet utgör och liknade. Exempelvis studerades skolor där elever 

                                                 
7 Rostvall, Anna-Lena och Selander, Staffan, Design och meningskapande – en inledning I Design för lärande, 
Rostvall, Anna-Lena och Selander, Staffan (red), s.13-27. (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008), s. 
16-17 och 20-21.   
8 Myndigheten för skolutveckling, Effektivt användande av IT i skolan: analys av internationell forskning. 
(Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007) s.28.  
9Ibid s.29.   
10 Warschauer, Mark, Laptops and literacy: learning in the wireless classroom. (New York: Teachers College 
Press, 2006), s. 66-68.    
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endast använder Google som sökdatabas istället för mer auktoritativa onlinekällor.11 Slutligen, 

kan nämnas att Warschauer upplever att elever visar ett ökat engagemang när de får arbeta 

med digitala bilder, film och liknade samt att detta kan medföra en positiv effekt på elevers 

interaktion med själva ämnesinnehållet.12  

I Sverige har endast en En-till-En-satsning systematiskt utvärderats (i totalt tre rapporter) av 

Helena Hallerström och Martin Tallvid, nämligen den i Falkenbergs kommun där elever och 

lärare i årskurs 7-9 på två kommunala grundskolor försågs med varsin bärbar dator år 2007.13 

Två år efter införandet upplevde lärarna att datorerna skapar möjligheter till en mer 

variationsrik och rolig undervisning. Detta höll även eleverna med om.14 Dock framhöll 

lärarna att det kanske inte handlar om pedagogiska framsteg utan snarare praktiska fördelar 

såsom att alla elever har tillgång till Internet och får samma möjligheter ”… att göra en snygg 

och prydlig inlämning eller redovisning.”15  Vid den här tidpunkten var det även framträdande 

att lärarna i ökad utsträckning använde datorerna till egna presentationer vid genomgångar 

och att många försökte använda projektorer. Eleverna å sin sida använde datorerna mest som 

ordbehandlare och för att söka information på Internet. Alltfler lärare använde också själva 

eller lät eleverna använda bild, video och ljud vid redovisningar och inlämningsarbeten.16 

Ett problem som framkommer i både den andra och tredje rapporten är att elever ibland gör 

annat än skolarbete på datorerna under lektionstid.17 Enligt många av de intervjuade lärarna 

borde detta hanteras som vilket disciplinproblem som helst. Det har aldrig varit ovanligt att 

elever inte gör det de blivit tillsagda att göra. Enligt elevernas egna utsagor lockar Internet 

eller spel under lektionstid när lektioner upplevs som tråkiga eller meningslösa.18  

                                                 
11Warschauer, s. 86-89 och 93-99.  
12 Ibid s.124-125.  
13 Tallvid, Martin. En-till-EN – Falkenbergs väg till Framtiden. 2010. 
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001657/En-till-En+Falkenbergs+v%C3%A4g 
+till+Framtiden%3F.pdf (Hämtad 2012-02-01), s.5.   
14 Hallerström, Helena och Tallvid, Martin. En egen dator i skolarbetet – redskap för lärande? 2009. 
http://www.falkenberg.se/download/18.753fd2a71252137fdd880001149/En+egen+dator+i+skolarbetet+-
+redskap+f%C3%B6r+l%C3%A4rande.pdf  (Hämtad 2012-02-01) s.39-40 och  50.  
15 Ibid s.40.  
16 Ibid s.35 
17Hallerström och Tallvid, s. 36-37 samt Tallvid, s. 52  
18 Tallvid, s.51-53.  
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En annan svensk studie om bärbara datorer i undervisning men på universitetsnivå visar hur 

föremålet för studenters koncentration kan skifta under föreläsningar vid tillgång till en egen 

dator. Författarna Magnus Bergqvist och Tomas Linderoth pratar om ”the dominant 

involvement” och ”subordinate involvements”. Det senare syftar på aktiviteter som tar 

uppmärksamhet från aktiviteter där huvudengagemanget ligger, vilket det förra begreppet 

syftar på. Enligt studiens deltagare är det mest lämpliga under en föreläsning att engagera sig 

på så sätt att man lyssnar samt frågar och svarar på frågor. Dock, har även studenterna ett mer 

underordnat engagemang riktad mot att föra anteckningar digitalt, dela 

föreläsningsanteckningar eller liknade med andra studenter samt via digitala 

kommunikationsmedel ställa frågor till varandra. Inte sällan är dessa digitala aktiviteter till 

gagn för kommande lärsituationer såsom grupparbete eller hemuppgift. Samtidigt visar 

studien att studenternas mer underordnande engagemang under föreläsningar inte 

nödvändigtvis hänger samman med lärande och den aktuella föreläsningen. Exempelvis kan 

studenterna engagera sig på så sätt att de spelar spel.19   

2.3. Digital teknik och samhällskunskap 
 
I en översikt över svensk ämnesdidaktisk forskning i samhällskunskap under 2000-talets 

första decennium nämns inget om forskning rörande digital teknik och datorer i 

samhällskunskap. Däremot framkommer det att läroböcker och olika aspekter av demokrati 

och demokratiundervisning har varit föremål för en hel del forskning.20 Emellertid har ett par 

arbeten hittats som tar upp digital teknik- och datoranvändning i undervisning av 

samhällskunskap.  

Enligt en internationell forskningsöversikt av Shellia Whitworth och Mickael J Berson 

handlar många studier om datorer och teknik i samhällskunskap kring resurser på Internet, 

trots att nya användningsområden för teknik i ämnet uppkommit i takt med exempelvis 

utvecklingen av datorer och interaktiva videokonferenser. Datorer tycks främst användas för 

att underlätta elevers tillgång till information och undervisningsmaterial samt som ett tillägg 

till traditionella material. Detta sätt att använda datorer ger även styrdokument uttryck för.  

                                                 
19 Bergqvist, Magnus och Linderoth, Tomas. Laptopers in an educational practice: Promoting the personal 
learning situation. Computers & Education, 54, 2010, s. 311-320. 
http://www.pgce.soton.ac.uk/ict/NewPGCE/PDFs10/Laptopers%20in%20an%20 
educational%20practice-%20Promoting%20the%20personal%20learning%20situation.pdf  (Hämtad 2012-04-
12), s.313 och 315-318.  
20 Johnsson Harrie, Anna. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rapport från en inventering. 2011. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-71439 (Hämtad 2012-02-10), s.3 och 21-22.  
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Översikten visar även att Internet i allt större utsträckning används interaktivt i form av att 

exempelvis film visas och spel spelas.21  

 

Enligt Susanne Kjällander som skrivit en doktorsavhandling med fokus på hur elever i So-

ämnet, interagerar och lär sig i klassrum med digitala läreseurser (till exempel datorer och 

Internet), använder elever sig bland annat av dessa för att söka, dokumentera, bearbeta samt 

presentera information. 22 Utifrån analys av hur fyra elever i årskurs fem arbetar med datorer 

och digitalkameror konstateras även att elevrollen i So-ämnet blir relativ fri och aktiv och att 

elever skapar egna sätt för att lära sig eftersom den digitala tekniken medför att de inte enbart 

har tillgång till den information och kunskap som läraren förmedlar. För med användningen 

av exempelvis Internet följer tillgång till en stor mängd information som eleverna kan 

använda sig av. Samtidigt är informationen de möter på Internet inte nödvändigtvis designad 

för skolarbete eller ämnesspecifikt sett till vad eleverna håller på med för tillfället. Det senare 

upplever Kjällander medverkar till att göra So-ämnet mer verklighetsförankrad. 23     

                                                 
21 Whitworth, Shellia  och Berson, Mickael J. Computer technology in the social studies: An examination of the 
effectiveness literature (1996- 2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, Vol 2, No 4, 
2003, s 472-509. http://www.citejournal.org/vol2/iss4/socialstudies/citewhitworthsocstudies.pdf  
(Hämtad 2012-04-12), s.427-480 och 483-484.  
22 Kjällander, Susanne, Designs for learning in an extended digital environment: case studies of social 
interaction in the social science classroom (Stockholm: Department of Education, Stockholm University, 2011), 
s.22 och s.108.  
23 Kjällander, s. 112 och 114-115 samt Kjällander, Susanne, Vad blir So i en digital lärmiljö?. I Didaktisk design 
i digital miljö – nya möjligheter för lärande, Selander, Staffan och Svärdemo-Åberg, Eva, (red) s.137-143. 
(Stockholm: Liber, 2009), s.140-141.     
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3. Metod  
 
För att besvara frågeställningarna gjordes klassrumsobservationer i tre klasser under tre 

veckors tid. Sedan genomfördes individuella intervjuer med klassernas två lärare och tre 

intervjuer i fokusgrupper med elever från respektive klass. Totalt intervjuades tretton elever.  

Nedan beskrivs först uppsatsens deltagare, därefter följer en motivering till varför metoder 

kombinerades och de genomförda observationer och intervjuer beskrivs. Dessutom redogörs 

information om litteratursökningen, hur de forskningsetiska aspekterna har beaktatas och hur 

materialet från observationerna och intervjuerna har bearbetats samt analyserats. 

Avslutningsvis förs en kort diskussion om metod och särskilt observationernas tillförlitlighet.  

3.1. Urval  
 
Med hjälp av kontaker från tidigare perioder av VFU på en gymnasial En-till-En-skola där 

lärare och elever sedan några år tillbaka har tillgång till en egen bärbar dator, kom tre klasser, 

fördelade på två lärare, och deras samhällskunskapslektioner att observeras under tre veckors 

tid. De klasser som observerades kallas nedan för klass A, klass B och klass C. Klassernas 

lärare benämns (fiktivt) som Kristina och Maria. Kristina undervisar klass A medan Maria 

undervisar klass B och C. Tabell 1 nedan framgår mer information. Under första veckan som 

observationer genomfördes, observerades även ett lektionstillfälle hos en ytterligare klass som 

har samhällskunskap med Kristina men på grund av organisatoriska skäl att närvara på 

samhällskunskapslektioner i denna klass kom klassen att uteslutas från datainsamlingen och 

uppsatsen.  
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Tabell 1. Information om de observerade klasserna 

 

 

I sammanhanget skall betonas att ambitionen inte har varit att observera elever och lärare som 

deltar i samma samhällskunskapskurs eller att ungefär samma innehåll/arbetsområdet 

behandlas, samma gymnasieprogram, årskurs eller att elever och lärare använder digital 

teknik i en viss utsträckning. Tanken med urvalet har inte heller varit att jämföra undervisning 

i samhällskunskap mellan exempelvis olika kurser, årskurser eller program. Urvalet har mer 

präglats av de möjligheter som de inledande kontakterna erbjöd samt med en förhoppning om 

att få inblickar i samhällkunskapssundervisning där digital teknik används av lärare och 

elever.   

 Klass A Klass B Klass C 

Lärares namn (fiktivit) Kristina  Maria  Maria  

Antal elever totalt 20  25 27  

Program  Teknik- eller 
Byggprogrammet  

Byggprogrammet Samhällsveten. 
programmet 

Årskurs  Tredje året  Andra året  Första året 

Typ av kurs* Samhällskunskap A Samhällskunskap A Samhällskunskap 1b 

Arbetsområde   Massmedia  Svensk statsskick & 
EU   

Samhälls- och privat 
ekonomi 

Examination för 
arbetsområdet  

Fritt val mellan skriftligt 
prov och 

fördjupningsuppgift i grupp. 
Det senare skall redovisas 

muntligt inför klassen. 

Skriftligt prov  Muntlig redovisning i grupp 
 (privat ekonomidelen) 
Avslutade skriftligt prov 
(samhällsekonomidelen) 

  
Total observationstid/ 

antal tillfällen**   
 

440 min/sex stycken 
lektionstillfällen 

360 min/sex 
stycken 

lektionstillfällen 

230 min/fyra stycken 
lektionstillfällen 

*Anledningen till varför kurserna i ämnet samhällskunskap som klasserna läser har olika benämningar 
hänger samman med att gymnasieskolan fick nya styrdokument, vilka gäller för elever antagna till 
höstterminen 2011 och senare. De nya styrdokumenten medförde bland annat att kurserna fick nya 
benämningar och förändrat innehåll. Källa: Skolverket. Gymnasieskola 2011. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 (Hämtad 2012-04-04)  
 
** Observationstiden och antalet tillfällen varierar mellan klasserna på grund av organisatoriska skäl men 
det hänger även samman med att jag vid ett par tillfällen vad gäller klass C var tvungen att gå tidigare, för 
att hinna med andra observationstillfällen.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
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Urvalet till de tre intervjuerna i fokusgrupperna baseras på vilka elever i respektive klass som 

utmärkt sig på olika sätt genom arbete med uppgifter och deras användning av digital teknik. 

Eleverna i klass A tillfrågades med bakgrund av att de valt jobba med en fördjupningsuppgift 

som ska redovisas muntlig inför klassen, vilket skiljer sig från andra elever i deras klass som 

valt examineras med hjälp av ett skriftligt prov. Men eleverna som tillfrågades i klass A 

skiljer sig även från samtliga eleverna i klass B och C då dessa klasser håller på med 

arbetsområden som avslutas med ett skriftligt prov. Emellertid kom denna tanke att frångås 

något då även en elev som jobbar mot prov kom att intervjuas på grund av oaktsamhet kring 

vilken uppgift eleverna valt och nervositet från intervjuarens sida vid intervjutillfället.   

Eleverna i klass B och C tillfrågades med anledning av deras växelverkan mellan att arbeta i 

enlighet med lärarens instruktioner och att vara inne på Internetsidor såsom bloggsidor, 

Facebook och spelsidor. Detta sätt att använda datorer till observerades även i viss grad 

gällande de elever som intervjuas från klass A. Vad gäller de elever som tillfrågades skall 

även nämnas att de under observationerna upplevts vara verbala. För mer information om de 

intervjuade eleverna se tabell 2.   

Tabell 2. Information om elever som intervjuades i fokusgrupper.  

 Intervju med elever  
ur klass A 

Intervju med elever 
ur klass B  

Intervju med elever  
ur klass C 

Program  Teknikprogrammet Byggprogrammet Samhällsveten. 
programmet  

Antal elever  5 
  

4   4  

 

 
3.2. Datainsamlingsmetoder  

 
Motivet till att intervjuer och observationer kombineras för insamling av det empiriska 

materialet är de ökade möjligheterna till ett mer mångsidigt material som berör både 

informanternas handlingar och utsagor. Enligt Patrik Aspers är det fördelaktigt att både 

observera och ställa frågor eftersom det kan förekomma att människor säger en sak men gör 

en annan. Observationer kan även fånga upp aspekter vilka är svåra att uttrycka verbalt som 

exempelvis implicit kunskap. Dessutom noterar Aspers att intervjuer ofta behövs vid 

observationer för att forskaren skall kunna förstå det denne har observerat. Bland annat kan 
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det vara så att de händelser eller liknade forskaren ämnar undersöka inte är tillgängligt genom 

observation.24  

3.2.1. Observationer  
 
Observationerna har en etnografisk karaktär i likhet med Birgitta Kullbergs beskrivning av 

etnografiska observationer eftersom målet är att försöka öka förståelsen för undervisningens 

innehåll, genomförande och utformning när digital teknik används i ämnet samhällskunskap. 

Dessutom möjliggör en etnografisk karaktär att man som observatör är deltagande i de 

situationer som undersökts samt att observationerna med fördel kan kombineras med 

informella samtal och intervjuer. Totalt observerades tre klasser fördelade på två lärare (se 

tabell 1 ovan för illustration). Observationernas etnografiska karaktär medförde att dessa 

genomfördes under en längre tid, tre veckor, och kontinuerligt under observationerna gjordes 

relativt korta fältanteckningar utifrån vad som framkom under lektionerna. Dessa 

anteckningar utvecklades sedan, så nära inpå observationstillfällena som möjligt i texter, så 

kallade täta beskrivningar, vilka har en berättande, beskrivande, analyserande och tolkande 

karaktär.25 Det är dessa täta beskrivningar som refereras till när händelser eller dylikt under 

observationerna nedan uppmärksammas.   

Teknisk utrustning i form av videokamera eller diktafon för dokumentation av 

observationerna valdes bort på grund av praktiska svårigheter med att förflytta och rigga upp 

utrustningen mellan de olika rummen som respektive klass visades i under 

samhällslektionerna. Därtill fanns ingen möjlighet att försöka mildra det faktum att 

utrustningen rimligen åtminstone till en början skulle väcka uppmärksamhet bland deltagarna 

och eventuellt inverka på deras agerande, genom att exempelvis börja videofilma en tid innan 

tiden för observationerna och låta deltagarna på så vis vänja sig med utrustningen.     

Under observationstillfällena har jag som deltagare för det mesta intagit en roll som Kullberg 

kallar för ”observatör-som-deltagare”.26 Med detta menas att jag har talat om för deltagarna 

vem jag är och varför jag är där men jag har inte deltagit aktivt i aktiviteter under 

observationstillfällena samt sökt en plats att sitta längst bak i klassrummet. Ibland har det 

förekommit kortare stunder med ett ökat engagemang på grund av att exempelvis elever eller 

                                                 
24 Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. (Malmö: Liber, 2007), s.109 och 133.  
25 Kullberg, Birgitta. Etnografi i klassrummet, 2 (rev) upplag. (Lund: Studentlitteratur, 2004), s.13-15.  
26 Ibid, s.95.  
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lärare har ställt frågor till mig alternativt att ett samtal spontant uppstått. Det senare skedde 

flertalet gånger före och/eller efter lektioner i situationer med enbart lärare inblandade. 

3.2.2. Intervjuer 
 

Då observationerna gav knapphändig eller ingen fördjupande information om exempelvis 

skeenden före observationstiden och skäl till individers agerande kom intervjuer att 

genomföras efter den tredje observationsveckan.  Av tidsmässiga och organisatoriska skäl 

blev det individuella intervjuer med de två lärarna och intervjuer i tre fokusgrupper med 

elever från respektive klass. Att just fokusgrupper användes för intervjuer med eleverna 

hänger samma med möjligheten att komma åt en bredare skala av idéer samtidigt som 

materialet om eleverna inte riskerar bli alltför omfattande och svårhanterligt. Därtill, enligt 

Bente Halkier produceras inte sällan kunskaper om komplexiter i sociala praktiker när 

deltagare interagerar med varandra i en fokusgrupp. Detta kan vara svårt för forskare att få 

fram i exempelvis individuella intervjuer eftersom man som forskare, till skillnad från 

deltagarna, inte har en kontextuell förförståelse. Enligt Halkier speglas deltagarnas 

kontextuella förförståelse i exempelvis deras frågor och kommentarer till varandra under en 

fokusgruppintervju.27  

Både de individuella intervjuerna och fokusgrupperna har en halvstrukturerarad karaktär, i 

enlighet med beskrivning av Martyn Denscombe eftersom varje intervju har utgått från en 

intervjuguide för de individuella intervjuerna respektive fokusgrupperna. Samtidigt har 

respektive intervjuguide inte strikt följts då jag ämnat låta deltagarnas ord få stå i centrum och 

ge dem möjlighet att utveckla sina idéer.28 Respektive intervjuguide har frågeställningar som 

rör två teman. Första temat rör innehållet för undervisningen i samhällskunskap såsom 

lärarnas motiv till att välja vissa metoder och material samt hur eleverna arbetar under 

lektionstid och mot examination. Intervjuguidernas andra tema handlar om användningen av 

digital teknik och frågorna berör bland annat vad som påverkar lärare och elever till att 

använda digital teknik. För mer information om frågorna och respektive intervjuguide se 

bilaga.  

 

                                                 
27 Hakier, Bente. Fokusgrupper. (Malmö: Liber, 2010), s.11-12.  
28 Denscombe, Maryn, Forskningshandboken, 2 upplag. (Lund; Studentlitteratur, 2009), s. 234-235.  
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Totalt intervjuades två lärare och tretton elever. De genomfördes i den lokala skolan och 

under arbets-och skoltid. Sammantaget tog intervjuerna två timmar och 47 minuter med 

följande fördelning per intervjutillfälle; 25, 31, 32, 37 och 42 minuter. Intervjuerna är 

inspelade med hjälp av en diktafon och transkriberade ordgrant men också 

skriftspråksanpassad.29   

3.3. Litteratursökning 

I litteratursökningen har databaserna Google Scholar (internationell databas för vetenskaplig 

litteratur), ERIC (internationell databas), Libris (söktjänst för de svenska universitets- och 

forskningsbiblioteken) och Album (katalog/databas för Umeå Universitetsbibliotek) används 

för att främst leta efter avhandlingar, tidskriftsartiklar och likande om både undervisning rent 

allmänt och mer specifikt om samhällskunskapsundervisning där digital teknik används av 

lärare och elever. Litteratur rörande design i skol- och undervisningssammanhang har också 

sökts. Nätupplagan för Nationalencyklopedin (svensk encyklopedin, Ne.se) har använts för att 

undersöka definitioner av begrepp som uppsatsen använder sig av.   

Nyckelord för sökningar: En-till-En, One-to-One, digital teknik, digital technology, datorer, 

computer, computer technology, laptops, fokus, involvements, samhällskunskap, 

undervisning, civics, social studies, social science, digitala lärresurser, digital learning 

resources, datorstödd undervisning, gymnasiet, secondary school, didaktik, design.    

Urvalet skedde genom att läsa sammanfattningar och eventuella undertitlar samt annan 

information av de titlar som sökningarna resulterade i. Därefter valdes litteratur ut, dels om 

didaktisk design, dels om undervisning där digital teknik använts allmänt eller mer specifikt i 

samhällskunskapsämnet för en noggrannare granskning. I sammanhanget skall även nämnas, 

att ambitionen har varit att hitta litteratur, som på ett tämligen övergripande sätt berör 

undervisningens innehåll, genomförande och utformning där digital teknik används. Detta 

helst på gymnasial nivå eller åtminstone skolnivåer däromkring och i ämnet samhällskunskap.  

                                                 
29 Transkriberingen har präglats av Viktoria Wibecks resonemang om olika nivåer ordgranhet i transkriptioner.  
Se Wibeck, Victoria. Fokusgrupper, 2 upplag.(Lund; Studentlitteratur, 2010), s.95-97.   
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3.4. Forskningsetik  

 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetniska principer kom både lärare och elever vid 

inledande kontakt att informeras om uppsatsens syfte, att allt deltagande är frivilligt och att all 

data som samlas in behandlas konfidentiellt.30 Enligt Vetenskapsrådet kan samtycke inhämtas 

via företrädare, exempelvis lärare, för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

undersökningen inte innefattar privata eller etiskt känsliga frågor.31 Dock, valde jag ändå när 

tillfälle gavs under de första observationstillfällena att informera eleverna om varför jag var 

där och de forskningsetiska principerna om frivilligt deltagande och konfidentiellt.  

För att varken lärare eller elever eventuellt skulle ändra sitt sätt att använda exempelvis sin 

dator betonades även vid de inledande kontakterna att uppsatsen inte syftade till att utvärdera 

deras användning utan att uppsatsens intresse för samhällskunskapsundervisning där bland 

annat datorer används, ligger i att få veta mer om undervisningens innehåll, genomförande 

och utformning där digital teknik används.  

Ovanstående information nämndes även tillsammans med frågan om det går bra med 

ljudinspelning vid intervjutillfällena. Dessutom skall betonas att alla namn som förekommer i 

uppsatsen är fiktiva och att anteckningar (både fältanteckningarna och de täta 

beskrivningarna) från observationerna samt ljudfilerna och transkriptionerna från intervjuerna 

finns i författarens ägo och förvaras på ett konfidentiellt sätt.   

 
3.5. Tematisk analys  

 
Sättet som materialet från observationerna (de täta beskrivningarna) och intervjuerna 

(transkriptionerna) har bearbetats och analysteras har formen av tematisk analys, präglad av 

Aspers resonemang om att koda och analysera. Dock, till skillnad från Aspers redogörelse 

utformades teman utifrån empirin och inte i relation till någon teori.32 Först, lästes all material 

igenom och därefter för att försöka nå en fördjupad förståelse för vad de enskilda styckena, 

meningarna och liknade förmedlar för information, kom kortare textavsnitt i materialet att 

sammanfattas genom att jag med egna ord försökte formulera vad de enskilda textavsnitten 

                                                 
30 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.(Stockholm; 
Vetenskapsrådet, 2002), s.7-13.  
31Ibid, s.9.   
32 Aspers, s.157-180. Kan jämföras med Karin Widerbergs beskrivning av tematisk analys som även visar på att 
analys kan utgå från empirin, för mer information se Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken.(Lund: 
Studentlitteratur, 2002), s. 143-151.  
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handlade om. Under denna process utkristalliserades sig även åtta teman utifrån vad som kan 

ses som kritiska händelseser, det vill säga skeenden i observationerna och sekvenser i 

intervjuerna av centralt intresse för uppsatsens syfte och frågeställningar.33 Exempel på 

sådana kritiska händelser är när elever på eget initiativ eller i enlighet med lärarens 

instruktioner börjar leta information på Internet eller när elever i intervjuer samtalade om 

deras Facebook-användning under lektionerna. Däremot avses inte för att nämna två exempel, 

lärarens information till eleverna om vad som skall ske på kommande lektioner för andra 

ämnen eller elevers genomförande av en enkät på uppdrag av studievägledanden som kritiska 

händelser.    

Som nästa steg i analysen skrevs alla sammanfattningar ut och med hjälp av färgpennor 

markerades de olika teman i sidmarginalerna för att ytterligare tydliggöra dess förekomst samt 

skapa möjligheter för att lättare hittat citat från intervjuerna. Under denna genomläsning kom 

även variationen i de olika temana undersökas och teman preciseras. Det medförde att antalet 

teman reducerades till tre stycken med rubrikerna Ska vi anteckna?, Att göra annat än 

skolarbete samt Internet- elevernas läromedel. Detta kommer resultatet att närmare redogöra 

för.   

3.6. Diskussion om metod och tillförlitlighet  

Att både observation och intervjuer används som metod har varit ett sätt att stärka resultatet 

och göra det tillförlitligt. Samtidigt har jag genom att ständigt återvända till den aktuella 

skolan under tre veckors tid och genom kontinuerligt skrivandet av de täta beskrivningarna så 

fort som möjligt efter observationstillfällen, fått fundera kring vad jag sett och om data finns 

om hur exempelvis lärare och elever använder datorer när genomgångar hålls eller 

grupparbete skall göras. Här skall dock erkännas att trots detta har saker ändå under 

observationerna inte hunnits registrerats och/eller inte registrerats på ett uttömmande sätt 

eftersom saker till exempel ofta sker mer eller mindre parallellt i ett klassrum. Detta leder 

tankarna till att om film- och ljudinspelningsutrustning hade tagits hjälp av, hade 

noggrannheten kunnat ökas ytterligare i observationerna. Då hade också det icke-muntliga 

som utspelar sig under exempelvis en genomgång i form av gester, kroppsspråk och liknade 

kunnat undersökas.  

                                                 
33 Termen kritiska händelser är hämtad från Johansson, Bo och Svedner Per-Olov. Examensarbetet i 
lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning. 4. upplag. (Uppsala: Kunskapsföretaget, 
2006), s. 58.   
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Tankar finns även kring att om film- och ljudinspelning hade kunnat genomföras hade 

resultatet nedan kunnat bli mer illustrativt och tydligare beskrivet då ett sådant 

tillvägagångssätt skapar möjligheter att bland annat använda sig av exakta citat vid referat av 

vad som sades under observationerna samt undersöka användningen av Fronter närmare. 
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4. Teoretiskt ramverk och analysbegrepp  
 
Begrepp inom området didaktisk design som nämnts ovan kan användas för att analysera 

olika lärprocesser. Learning Design Sequence (förkortning LDS) är en analysmodell som 

används inom didaktisk design för att försöka förstå hur lärande kan organiseras i exempelvis 

en formell lärmiljö som skolan.34 Analysmodellen LDS och särskilt begreppen iscensättning 

och lärsekvenser kommer att användas för att analysera resultatet och i diskussionen för att 

resonera kring resultatet. Med hjälp av analysmodellen kan lärsekvenser undersökas. Dessa 

kan sträcka sig exempelvis från att elever börjar bearbeta en uppgift (i modellen kallad för 

transformation) tills att de redovisar sitt arbete och det bedöms av lärare. Men en lärsekvens 

kan även vara en mer avgränsad aktivitet såsom hur elever väljer information till en uppgift.35 

Oavsett omfånget på en lärsekvens handlar det om att val görs (exempelvis om hur 

information ska samlas in och bearbetas), arbetstempo och att representationer skapas 

exempelvis i datorn med hjälp av text, ljud och bild. En lärsekvens påverkas av faktorer som 

sammantaget kallas för iscensättning, vilket bland annat innefattar styrdokument, lärares 

inställningar och sätt att arbeta på, tillgängliga resurser samt de vilka möjligheter och 

begränsningar som lärare påvisar i samband med exempelvis presentation av uppgift.  

 

Utöver iscensättning är första och andra tranformationscykeln två andra centrala begrepp i 

analysmodellen. I fokus för den första tranformationscykeln står elevers lärande och arbete 

medan den andra cykeln är inrikta mot exempelvis hur elevers arbete bedöms och betygsätts 

av lärare. 36 Intressant för denna uppsats är den första tranformationscykeln och vilka 

lärsekvenser som kan ses äga rum här eftersom cykeln inriktar sig på hur elever bearbetar 

information och interagerar med både andra människor och olika resurser under arbetet med 

exempelvis en uppgift som iscensatts av en lärare.  I denna cykel ses även elever göra ett antal 

val kring fokus, information och de resurser som finns tillgängliga för att redovisa 

uppgiften.37  

                                                 
34 Selander, s.35.  
35 Selander, s.29 och Kjällander, Susanne och Selander, Staffan, Design för lärande i en digital, multimodal 
lärmiljö. I Individ, teknik och lärande, Linderoth, Jonas (red), s.239-262 (Stockholm: Carlssons, 2009), s.241.  
36 Selander, s. 31-33. 
37Selander, s.34 och Kjällander och Selander, s. 247  
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras först vad som ses som en iscensättning för den undervisningen som 

observerades i de tre klasserna med fokus på undervisningens innehåll, genomförande och 

utformning samt användning av digital teknik. Därefter kommer, framtagna ur den tematiska 

analysen och utifrån rubrikerna Ska vi arbeta?, Att göra annat än skolarbete och Internet- 

elevernas läromedel, att redogöras för tillfällen när elever fick i uppgift att föra anteckningar 

men också tillfällen då eleverna ägnade sig åt icke-skolrelaterade aktiviteter. Avslutningsvis 

redogörs tillfällen när elever gärna tog hjälp av Internet i sitt arbete med utdelade uppgifter. 

Dessa aktiviteter hos eleverna ses, med bakgrund mot det teoretiska ramverket, som tecken på 

lärsekvenser eftersom elever exempelvis gör val och använder sig av olika teckensystem 

under aktiviteterna. Därtill ses aktiviteterna äga rum efter iscensättning i meningen att lärare 

exempelvis gett instruktioner eller startat lektioner. Då den tematiska analysen och de tre 

rubrikerna även innefattar lärares tankar om diverse aktiviteter under lektioner och 

användning av digital teknik kommer nedanstående även beröra detta. Dock, kommer tankar 

framförda av lärare mer ses som uttryck för iscensättning än lärsekvenser, vilket kommer 

beröras närmare nedan.  

Till en början, då iscensättning av lärsekvenser bland annat präglas av tillgängliga resurser 

ska kort nämnas, vilka tekniska resurser skolan har. Skolans huvudman har utöver bärbara 

datorer till lärare och elever, byggt upp ett trådlöst nätverk samt genomfört upphandling av en 

digital lärplattform (Fronter). Plattformen har en rad olika verktyg och funktioner. Bland 

annat kan planeringar och länkar till inlämningsuppgifter läggas upp av lärare och finnas 

tillgängliga för elever. Varje klassrum är utrustat med projektor, interaktiv skrivtavla så kallad 

smartboard samt whiteboardtavla. Oftast är smartboarden placerad i centrum och 

whiteboardtavlan vid sidan om, längs fram i klassrummet.  

 Sammantaget om undervisningen kan sägas, att lärarna ordnat undervisningen på så sätt att 

den i samtliga klasser är relativt medierik och digital teknik används av både lärare och 

elever. De två tabellerna nedan visar, utan någon rangordning gällande exempelvis 

omfattningen, de uppgifter som eleverna jobbade med och klassernas användning av digital 

teknik. Noteras bör att klass B och C inte beskrivs var för sig i tabellen. Skälet är att både 

klass B och C har Maria som lärare och att hon ordnat undervisningen på ett likartat sätt i de 

båda klasserna med inslag av exempelvis genomgångar som eleverna får till uppgift att 

anteckna. Detta hänger, enligt intervjun med Maria, samman med att kurserna som eleverna 
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går är ganska, som hon uttrycker det, ”stoff-fyllda” och att hon upplever att elever ”lär sig 

ganska mycket” av att ha genomgångar.  I sammanhanget ska även nämnas gällande eleverna 

i klass A och att de får välja mellan två examinationer, hänger samman med att eleverna 

själva framfört önskemål om att få examineras på olika sätt, enligt intervjun med läraren 

Kristina, och att hon såg att det för ”en sådan liten grupp” gick att individualisera 

undervisningen så pass.  Dock, strukturerade Kristina upp arbetsområdet på så vis att eleverna 

oavsett vald examination deltog i samma uppgifter och liknade under de första fyra 

lektionerna som observerades. Därefter började de elever som valt fördjupningsuppgift att 

välja ett undersökningsområde gällande massmedia och på egen hand exempelvis studera det 

valda området samt ordna för minst en intervju/studiebesök. Utifrån 

observationsanteckningarna kan även nämnas, att Kristina uppmuntrade dessa elever, 

inledningsvis av fördjupningsarbetet, till att själva komma på vad de skulle undersöka men 

hon gav också några förslag på vad de skulle kunna undersöka inom en rad medier. Dessutom 

gav Kristina några anvisningar kring vad eleverna kunde tänka på vid kontakt med potentiell 

intervjuperson och/eller studiebesök. De elever som däremot valde prov som examination 

kom att fortsätta jobba likt Kristina tidigare ordnat undervisningen. Bland annat såg de film 

och gjorde diskussionsuppgifter i mindre grupper.   

Tabell 3. Information om undervisning i klass A  

Klass A Arbetsområdet  

 
Lärarens användning  
av digital teknik  

• Power Point-presentation om mediers historia och utveckling.  Innehållandes 
bland annat två Internetlänkar. 

• Flera filmer ur UR:s serie Medialized visas med hjälp av datorn och projektor.  
• Använder Fronter till att lägga ut instruktioner.   

Uppgifter 
(innan eleverna börjar 
jobba mot resp. 
examination)  

• Lyssna och se på filmer respektive Power Point-presentationer. 
• Anteckna faktorer som får människor ta till sig budskap i exempelvis reklam, 

parallellt med en film om detta.     
• Uppgifter (ofta diskussionsfrågor) i mindre grupper med koppling till 

filmerna.  
• Uppgift parvis om hur universitet marknadsför sig på Internet.  

 
 Elevers användning  
av digital teknik  

• Använder datorn som ordbehandlare och sökmotor för information.  
• ”Kollade” på mobiltelefon. 
• Icke- skolrelaterade aktiviteter såsom uppdatera Facebook och att se på 

YouTube-filmer.  
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Tabell 4. Information om undervisning i klass B och C  
 

 

5.1. Ska vi anteckna?  
 
I tabellerna redogörs för att det förekommit att lärarna gett eleverna till uppgift att anteckna, 

vilket kan förstås som en iscensättning från lärarens sida. Det är dock inte alltid sådana 

iscensättningar sker i samband med genomgång eller att det är läraren som framför att 

anteckningar skall föras under lektioner. Exempelvis kom Kristina inte uttrycka att eleverna 

skulle ta anteckningar vare sig digital eller för hand under de två lektionerna då denne höll i 

en Power Point-presentation. Ingen av eleverna tog heller anteckningar på eget initiativ. 

Under den första lektionen frågade en elev om de skulle anteckna, men fick till svars av 

Kristina att de hade för lite tid för det. Till saken hör att lektionen skulle avbrytas i förväg på 

grund av en informationsträff för eleverna. Frågan om anteckningar kan emellertid också ha 

ställts under den andra lektionen men observationsanteckningarna redogör endast att ingen av 

eleverna tog anteckningar. Därtill bad Kristina inledningsvis eleverna, om att ha 

datorskärmarna nedfällda innan hon fortsatte Power Pointpresentationen från föregående 

lektion som innehöll både text och bilder.  

Klass B och C Arbetsområdet  
 

 
 
Lärarens användning  
av digital teknik  

• Power Point-presentation som bland annat genomförs med hjälp av 
Smartboardens funktioner om dels, samhällsekonomi, dels Sveriges 
statskick och EU. Sett till det senare hölls bland annat en genomgång 
med hjälp av en klickbar karta från www.eu-upplysningen.se  

• Filmvisning med hjälp av datorn och projektor. Både DVD-film om 
Riksbanken och strömmande filmer över Internet gällande det svenska 
statskicket och EU  

• Använder Fronter till att lägga ut instruktioner och instuderingsfrågor. 
• Visar klipp och livesändning från presskonferens när prinsessan Estelles 

födelse tillkännagavs resp. offentliggörandet av prinsessans namn.  
 
Uppgifter 
 

• Anteckna medan läraren har genomgång med hjälp av Power Point-
presentation.  

• Film om Riksbanken och därefter 1X2-frågor att besvara parvis eller 
enskilt.  

• Diskussionsuppgift om för/emot monarki.  
• Uppgift (parvis eller enskilt) där frågor om EU skall besvaras.  
• Grupparbeten om EU:s olika institutioner och EU:s beslutfattande inom 

olika områden, www.eu-upplysningen.se och läroboken.  
• Grupparbete om privatekonomi.  
• Nutidstest.  

 
 Elevers användning  
av digital teknik  

• Använder datorn som ordbehandlare och sökmotor för information.  
• ”Kollade” på mobiltelefon. 
• Icke- skolrelaterade aktiviteter såsom uppdatera Facebook och spela 

spel.  
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Emellertid kom klass A att anteckna vid två andra tillfällen. Vid ena tillfället gav Kristina 

eleverna till uppgift att föra anteckningar om sex faktorer som spelar in när människor 

exempelvis tar till sig reklams budskap, parallellt med att eleverna såg en film från UR om 

detta. Innan filmen startades skrev Kristina upp vad de sex faktorerna kallades på 

Whiteboarden men vad de stod för fick eleverna med hjälp av filmen ta reda på och anteckna.  

Medan filmen pågick iakttogs de tolv närvarande elever. Ett par av eleverna hade varken med 

sig dator eller papper för att anteckna varav åtminstone en elev bad en annan elev med dator 

att föra anteckningar åt denne, en elev antecknade med hjälp av papper och penna trots 

medtagen dator. Övriga elever hade sina datorskrämar uppe och såg ut att anteckna emellanåt. 

Hur eleverna här kom att ta sig an Kristinas instruktion vid respektive tillfälle ses som tecken 

på lärsekvens.   

Vid det andra tillfället när elever kom att anteckna, var det eleverna själva som på eget 

initiativ kom att skriva ned deras tankar utifrån ett utdelat frågepapper från Kristina och som 

hon inledningsvis informerat om att de i par, skulle fundera på medan de studerade hur några 

universitet, fritt valda av eleverna själva, presenterar sig på deras hemsidor.  Att vissa par 

började föra anteckningar, medförde att den något förvånade Kristina mot slutet av lektionen 

meddelade samtliga par att de skulle skriva ner några rader utifrån de frågor de fått och 

skapade en mapp för inlämning i Fronter för de par som antecknat md hjälp av dator. De två 

paren som skrivit med papper och penna lämnade in deras respektive papper till Kristina. I 

termer av iscensättning och lärsekvenser ses detta tillfälle indikera på att elever inte 

nödvändigtvis designar sitt arbete med uppgifter strikt i enlighet med lärarens instruktioner 

vid iscensättning av uppgifter.   

Klass B och C fick desto oftare till uppgift att anteckna i samband med att Maria höll i 

genomgångar med hjälp av Power Point-presentationer och smartboarden. Oftast innehöll 

bilderna i Power Point-presentationerna ett par punkter med några textrader men någon 

enstaka tabell och liknade förekom också. Enligt observationsanteckningarna förekom även 

vid genomgångarna att Maria utöver att prata om innehållet i den aktuella presentationen, 

ställde frågor till eleverna om det, som den aktuella genomgången berörde. Men Maria fick 

också frågor av eleverna och ibland handlade frågorna om de var tvungna att anteckna en viss 

bild eller vissa bilder i den Power Point-presentation som visades vid tillfället.   
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Detta kan illusteras av följande utdrag från observationsanteckningarna:  

”Maria klickar fram en ny bild med en karta [den klickbara kartan från www.eu-
upplysningen-se, min anm.]  
Axel: Behöver vi anteckna? 
Maria: nej!”  
 

Efter att Maria utifrån kartan pratat om vilka länder som har euro och liknade, klickas en ny 

bild med text fram i presentationen och Maria säger: ”Det här är en ny bild. Det kan ni skriva 

upp”.  

Under genomgångar i klass B och C observerades även efter iscensättning, likt ovanstående 

ger ett exempel på, att elevers antecknande skedde med hjälp av datorer och exempelvis 

ordbehandlingsprogram som Word. Därtill tycks flera elevers anteckningar vara av liknade 

karaktär som de ord och formuleringar som visades i Marias Power Point-presentation.  Det 

senare kan illusteras från, vad som ses som, en lärsekvens i klass B då det på en bild i Marias 

presentation fanns en punkt med orden EU:s fyra friheter men sen fanns ingen mer text om 

vilka fyra friheter som syftades på.  Exakt vilka friheterna var kom Maria muntligt att berätta 

om men bland de fyra-fem datorskärmarna, som tydligast kunde iakttas, antecknade eleverna 

endast ner orden EU: fyra friheter.  

När frågor ställdes om anteckningars innehåll i intervjuerna med elever från klass B och C 

bekräftades delvis denna bild av hur lärsekvenser likt ovan hanteras. I intervjun med klass C:s 

elever framkom att man skriver av det som Maria har med i sina presentationer men att de 

ibland lägger till egna ord för att lättare förstår innehållet. Även elever i klass B skrev av 

Marias presentationer men de skrev inte ned egna ord eller formuleringar. Axel: ”Man hinner 
inte ta in så jättemycket information som läraren säger, samtidigt man ska skriver. Det blir 

mest att man antecknar snabbt för att hinna med och så går läraren vidare på sidan så man 

hinner inte.”   

I intervjuer med elever framkom även att anteckningar från genomgångar är något som 

studeras inför prov och att eleverna i blandad utsträckning även förbereder sig med hjälp av 

annat material som instuderingsfrågor och avsnitt i läroboken. I intervjun med elever i klass B 

sa Benny ”bara anteckningar för mig, det eller inget” medan Mats sa ”jag försöker läsa så 

mycket som möjligt – anteckningar, bok”.  I klass C verkar elever även studera 

instuderingsfrågor om sådana utdelades. Siri: ”jag brukar svara på instuderingsfrågor och 

skriva ner dem och svara ganska utförligt utifrån antekningarna så att man inte bara skriver av 

med korta ord utan så man vet vad det handlar om.” En fråga ställs om någon lärobok brukar 
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användas inför prov ges följande svar av Maja: ”ibland kan det stå läs sida det till det och ja 

man kan väl skumläsa lite.”  

I sammanhanget ska nämnas att båda lärarna i intervjuerna uppgav att läroboken har eleverna 

som inläsning inför kommande prov utöver det som sker på lektionerna. Maria: 

 ”… men sen så har de ju läroboken som inläsning till provet men jag tycker mer och 
mer särskilt sen de fick datorer så märker man att deras anteckningar blir så fina om 
man säger så att dem läser mest sina egna anteckningar och tyvärr läser ganska lite i 
boken.”   

 

Med andra ord tycks det som om lärarna i sin iscensättning av arbetsområden med prov som 

examination har en något annan bild av vad som bör studeras inför prov jämfört med hur 

elever faktiskt i lärsekvenser förbereder sig för prov, nämligen att anteckningar oftast står i 

fokus och att det därefter varierar hur mycket exempelvis läroboken läses.    

Avslutningsvis om anteckningar, framkom det under intervjuer att iscensättningen av 

anteckningar i samband med genomgångar skulle kunna ordnas på ett annat sätt och att 

lärarna, till skillnad från ovan, skulle kunna lägga ut sina Power Pointpresentationer på 

Fronter. Kristina lägger ibland ut sina presentationer på Fronter, exempelvis då en annan klass 

än den som här observerats argumenterat med hänvisningar till undersökningar som säger att 

man inte lär sig av att skriva av texter. Kristina uppger även att hon ibland kan känna att 

eleverna inte per automatik borde få tillgång till hennes material om de under det aktuella 

tillfället inte är så engagerade och säger bland annat:   

”Det är det här med genomgångarna som jag ibland kan tycka att de inte bara ska sitta där 
och bara gapa då jag har tagit ut vad som är väsentligt ur ett ganska stort material och sen 
ska de inte behöva läsa det där materialet och själv bilda sig en uppfattning utan då ska de 
bara gapa i sig mina sammanfattningar.”  
 

Även i intervjun med klass C framfördes tankar om att iscensättningen av uppgiften ”föra 

anteckningar” skulle kunna göras på ett annat sätt. Enligt dessa elever skulle deras antecknade 

underlättas om de fick tillgång till Marias Power Point i samband med genomgångar då det 

exempelvis upplevs som svårt att hinna skriva av och lyssna på Marias beskrivning och 

förklaring av texten och formulera med egna ord. Detta önskemål framfördes även av flera 

elever under en observation i denna klass med anledning av längden text hos den aktuella 

bilden i Power Pointpresentation men Maria motsatte sig detta. Som motivering uttryckte hon 

bland annat något i stil med ’man hinner anteckna om man inte försöker göra annat 

samtidigt.’ 
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5.2. Att göra annat än skolarbete  

 
Ett återkommande inslag under observationstillfällena var att elever växlade mellan att 

anteckna under genomgångar eller fokusera på gruppuppgift med att kolla 

Facebookuppdateringar, spela spel, läsa bloggar etc. Dock förekom denna växelverkan inte 

inledningsvis i klass A men då användes inte datorn heller utan skärmarna var nedfällda. 

Utifrån observationstillfällena är det svårt att uttala sig generellt om denna växelverkan 

mellan skolarbete och icke-skolrelaterade Internetsidor hos eleverna. Det iakttogs alltifrån 

elever som endast kollade Facebook någon minut innan läraren klickade fram en ny bild i sin 

Power Point, elever som skrev av vad som visades på smartboarden och sen spelade Tetris i 

väntan på ny bild till elever som under grupparbeten spelade spel, såg Youtubeklipp eller 

annan form av rörlig bild. Intervjuerna gav dock en fördjupad bild.  

Under intervjun i klass A framfördes tankar om att det är lätt hänt att man gör annat när man 

inte vet exakt vad man skall göra i skolarbetet eller är omotiverad. Kelly svarar såhär på 

frågan hur ofta det sker: ”Det beror på för är man inne i arbetet då tänker man inte ens på 

Facebook men när det är lite sådär att man inte riktigt vet vad man ska göra och det är lite segt 

då kan man väldigt lätt hamna på Facebook.” Samma elev nämner vidare att: ”Risken är ju att 

man fastnar när man väl börjat. Men ja, vet man vad man ska göra då göra man ju det. Man 

vet ju att det bara är en själv som blir straffad.” Nicole inflikar med: ”ja, och sen så får man 

göra det hemma”. Dessutom tror dessa elever att de skulle ägna tid åt andra saker än 

skolarbete även om de skulle göra någon annan uppgift än fördjupningsuppgiften och söka 

information med hjälp av datorer. Kelly: ”… alltså använder man datorn i uppgiften så 

riskerar man ju alltid att hamna på en annan sida men som sagt jag tror inte vi får mer gjort 

om vi inte har datorn”.  

När det under intervjun i klass B ställs frågor om vilken utsträckning fokus ligger på annat 

uppskattar Mats att 95 % av lektionerna ägnas åt skolarbete och resten ägnas åt exempelvis 

spel. Benny och Axel nämner 60 % skolarbete och 40 % annat medan Daniels uppskattning är 

50 % skolarbete och 50 % annat. Mer specifikt om fördelningen grupparbete och icke-

skolrelaterade aktiviter sa Daniel: ”Det var som 50-50. Först läste man lite, sen när man läst 

klart spelade man en liten stund och så läste man något nytt. Man läste inte hela tiden fast man 

spelade inte heller hela tiden.” Dessa elever är också inne på att det är enkelt att fastna vid 

exempelvis Facebook men att detta fokus kan brytas om läraren närmar sig platsen där de 
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sitter. De får även frågan om varför Facebook och andra Internetsidor ägnas tid åt. 

Sammantaget nämns att det är något socialt man har gemensamt med många andra, en vana 

och att vissa sidor speglar deras intresse på fritiden.    

Elever i klass C hade däremot svårt att uppskatta i vilken utsträckning annat än skolarbete 

görs, vilket kan illusteras av följande citat från Maja: ”Det beror på vilken dag det är, alltså 

för mig beror det på vilket humör jag är på, vilken dag det är och hur trött jag är och hur 

intresserad jag är av lektionen.” I övrigt nämner dessa elever att bloggar, Facebook och flera 

andra Internetsidor ägnas tid åt när man exempelvis anser sig förstå det läraren håller på att gå 

igenom och som andra elever ställer frågor om eller så man är trött, less och vill ha en paus. 

Bland annat uttalas följande:   

”Maja: … om hon tar upp en stor bild med massa text och så har man skrivit av texten 
och så här och hon har förklarat lite så att man halvt förstår (Eva: typ tillräckligt så att 
man vet vad det handlar om) precis, då brukar jag alltid klicka upp Facebook, scolla ned 
och tryck på uppdatera (Eva: uppdatera, ja) sidan.  
Siri: … eller om det är någon annan som ställer frågor om det och så vet man redan vad 
det handlar om.”  
 

Oavsett form och omfattningen på de icke-skolrelaterade aktiviteterna leder iakttagelserna 

från observationer och intervjuer tankarna till att lärsekvenser, möjligtvis inte bara ska ses 

innefatta skolarbete och det som lärare i dess iscensättning rimligen vill att eleverna skall 

ägna sig åt. Det tycks även som om elevernas icke-skolrelaterade aktiviteter inverkar på 

lärarens sätt att arbeta under iscensättning och efterföljande lärsekvenser. Sett till att elever 

under lektionstid exempelvis ägnar sig åt Facebook nämner Kristina bland annat att man får 

säga till elever om detta: ”Det är lite jobbigt men jag tycker ändå att det inte är helt hopplöst 

det går ändå bra att styra upp det och ha lite ordning och gräla och så vidare.” Även Maria är 

inne på att elever ges tillsägelse om detta men även att lektioners inledning har blivit viktigare 

som ett led i att försöka bryta elevers fokus mot exempelvis spel. Maria: ”Särskilt när man ska 

börja en lektion är det oftast så att man får börja med att bryta det här fokuset mot datorerna 

för redan när de kommer in så sätter de sig direkt och sitter och spelar...”.   

Avslutningsvis, skall betonas att det inte bara uppstår en okoncentration bland eleverna på 

grund av att de med hjälp av sina datorer använde Internet. Utifrån observationer i samtliga 

klasser tycks också mobiltelefoner (både smartphones och mobiler av äldre modell) och/eller 

att elever pratar med varandra om något som inte rör den aktuella lektionen kunna ge upphov 

till att elever koncentrerar sig på annat än skolarbete. Dessutom redogör 

observationsanteckningarna sammantaget för några exempel där lärarna sa till elever om att 



27 
 

fokusera sig mer på skolarbetet då de exempelvis gjorde annat än skolarbete på sin dator eller 

pratade med varandra om något annat än vad den aktuella uppgiften berörde.  

 
5.3. Internet – elevernas läromedel  

Då både observationer och intervjuer redogör för att lärarna inte designade flera aktiviteter 

under samhällslektionerna på så vis att de är knutna till vare sig läroböcker eller annat skrivet 

material, tycks Internet vara ett läromedel för eleverna. Detta medför även tankar om att 

Internet kan ses som en resurs som uppmärksammas av lärarna vid iscensättning av aktiviteter 

och som elever ofta använder samt väljer att använda sig av under lärsekvenser.   

I klass A sågs eleverna när de inte hade diskussionsuppgifter eller såg film använda sig av 

Internet och särskilt universitets hemsidor när de utifrån givna frågor granskade universitets 

marknadsföring. Innan dess hade eleverna vid ett annat lektionstillfälle i samband med en 

diskussionsuppgift fått en Internetlänk av Kristina som ledde dem till en artikel, vilken de 

skulle jobba med. För de elever som valde fördjupningsuppgiften kom Internet att utgöra en 

bas för deras informationssök samt att få kontakt med eventuella intervjupersoner. Mer 

specifikt kan nämnas att för de intervjuade Nicole och Kelly som jobbar i en grupp med fokus 

på bloggar har lektioner ägnats åt att läsa bloggar som de ämnar undersöka närmare samt 

maila bloggare som de vill intervjua. För Simon och Jonatan, de två andra elever som 

intervjuats i klass A och som gör fördjupningsuppgiften, för deras del inriktad mot Twitter 

och exempelvis den politiska utvecklingen i Mellanöstern, söks information på följande vis: 

”oftast går man in på Google och söker”. Jonatan nämner även att de letat upp uppsatser som 

andra skrivit om Twitter via www.uppsatser.se. Simon tillägger: ”… också Google Scholor 

där man också kan hitta, ja, mer som riktiga uppsatser och liksom vad doktorander skriver och 

sådär. Jättebra sida.”  

I klass B kom Internet och i synnerhet hemsidan för EU-upplysningen att användas av 

eleverna när de exempelvis genomförde två kortare grupparbete om EU. Detta skedde i 

enlighet med Marias instruktioner, vilka även innefattade att Maria gav eleverna några frågor 

som de i grupp skulle besvara och sen kort redovisa inför klassen. Dessutom visade Maria 

eleverna med hjälp av sin egen dator och rummets projektor mer exakt var på EU-

upplysningens hemsida relevant information kunde hittas för deras grupparbeten.    
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Under grupparbetena om EU iakttogs även vid några enstaka tillfällen användning av 

Wikipedia. När sedan några elever intervjuas framkommer det att de upplever att datorn alltid 

används och att mycket finns tillgängligt på Internet. Därtill säger Daniel att han inte ens vet 

var hans lärobok är och Benny nämner att han knappt öppnat läroboken för samhällskunskap. 

Noterbart är att Maria vid iscensättningen av den första gruppuppgiften om EU föreslog att 

även läroboken kunde användas. Under lektionen kom dock eleverna sitta vid datorerna och 

ingen elev sågs ens ha tagit med sig läroboken eller gå och hämta den, vilket åter indikerar på 

att lärsekvenser inte nödvändigtvis behöver ordnas helt i enlighet med lärarens intentioner vid 

iscensättning.   

För elever i klass C kom Internet bland annat användas under en genomgång då Maria stegvis 

ritade upp och förklarade det ekonomiska kretsloppet. Flera elever uttalade nämligen att det 

var svårt att rita de olika strömmarna av pengar som Maria ritade upp på smartboarden med 

en penna, varpå bland annat en elev föreslår att bild över det ekonomiska kretsloppet kan 

hämtas genom en Google-sökning. Ett annat förslag som nämns är att skriva i löpande text. 

Eleverna agerar därefter på olika sätt. Bland annat iakttas tydligt hur en elev söker och finner 

aktuell bild med hjälp av Google medan andra elever fortsätter med att försöka rita av bilden i 

sitt ordbehandlingsprogram. Allt detta skedde och kommunicerades medan Maria fortsatte 

genomgången kring hur flödena av pengar går mellan olika aktörer i samhället.  Agerandet 

hos eleverna här ses som tecken på att en lärsekvens äger rum eftersom eleverna gör val. 

Därtill tolkas sekvensen som så att några elever valde att agera på ett annat sätt än det Maria i 

iscensättningen föreslagit, nämligen att eleverna skulle rita av det hon ritar upp. En annan 

lärsekvens då särskilt Google kom till elevernas hjälp iakttogs medan eleverna skulle besvara 

1X2-frågor (ingen instruktion gavs exakt hur de skulle besvaras av Maria) om bland annat 

Riksbankens verksamhet. I intervjun nämns att de visste på ett ungefär ibland vilket som var 

det rätta svaret på grund av frågornas karaktär men att de ibland också skrev in frågor i 

Googles sökfält. Genom en sådan Googlesökning uppgav Eva och Maja även att de hittade ett 

dokument från Riksbanken som bland annat genom skumläsning hjälpte dem att avgöra vilket 

svaralternativ som var det rätta.  

Avslutningsvis om Internet, ska tankar om Internet och samhällskunskap från de båda lärarna 

uppmärksammas då de rimligen har präglat lärarnas iscensättning av exempelvis uppgifter där 

Internet används. Både Kristina och Maria menar att Internet och ämnet samhällskunskap 

hänger samman med varandra samt att Internet skapar möjligheter till aktualitet. Enligt Maria 

behöver ju läroboken endast ha ett par år på nacken för att riskera vara inaktuell om 
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exempelvis EU. Därtill upplever hon att med datorn följer fördelar kring att söka information 

och att arbeta interaktivt. Maria:  

”… jag tänkte på fördelarna är det dels det här med att söka information och så och att 
man kan göra en del interaktiva grejor som att spela Rixdax. Oftast tycker de att allting 
man gör på datorn är roligt än fast det handlar om Riksdagen, det blir som roligt bara för 
att det är något på datorn.” 
 

Utöver möjligheter till aktualitet nämner Kristina även bland annat att länkar och klipp kan 

användas i uppgifter och att elever tränas i källkritik och att exempelvis välja relevanta källor. 
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6. Diskussion  
 
Diskussionen är ordnad på följande vis. Först diskuteras resultatet med bakgrund av 

begreppen iscensättning och lärsekvenser samt tidigare forskning. Diskussionen avslutas 

sedan med förslag på vidare forskning. 

 

6.1. Resultatdiskussion  
 
Uppsatsen har undersökt hur lärare designar samhällskunskapsundervisning och hur 

elevrollen kan förstås när digital teknik används. Gällande lärarnas design av undervisningen 

ger iscensättning hos båda lärarna uttryck för att de i sin design av exempelvis genomgångar 

och uppgifter både själva använder sig av datorer och Internet samt vill att eleverna skall ta 

del av denna teknik som skolan tillhandahåller. Bland annat visar båda lärarna film, har 

genomgångar med hjälp av Power Point och Internetlänkar samt ger elever uppgifter som 

skall göras i grupper och diskuteras med hjälp av digital teknik.  Det förekommer även att 

iscensättningen handlar om att föra anteckningar och då antecknar flera elever med hjälp av 

datorer. Med bakgrund av att skolans huvudman genomfört En-till-En-satsning och andra 

satsningar på teknik är det kanske inte så konstigt att det i lärarnas design av undervisning 

finns inslag av digital teknikanvändning. Både lärare och elever har ju god tillgång till datorer 

och klassrummen har lika tekniska förutsättningar. Samtidigt skall här betonas att det finns 

några tillfällen där lärarna valt att inte införliva digital teknik i sin design av undervisningen.  

Exempelvis noteras att Kristina i iscensättning och genomförande av sin Power 

Pointpresentation såg till att eleverna inte skulle använda sina datorer och båda lärarna har 

valt skriftliga prov som examination i klasserna.  

Överlag ses även lärarnas design och sätten som de införlivar digital design i undervisningen 

på, påminna om resultat från rapporten om Falkenbergs En-till-En-satsning och att lärare 

bland annat använder sig av datorer vid genomgångar, Kjällanders avhandling om att elever 

använder Internet till exempelvis informationssök samt översikten av Whitworth och Berson, 

vilken visar att Internet ofta används i samhällskunskapsundervisning.  Därtill tycks båda 

lärarna vad gäller iscensättning där Internet förekommer vara inne på ett liknade spår som 

Warschauers studie och att Internet är fördelaktigt att använda när det gäller att få tag på 

aktuell information. Ytterligare en likhet mellan resultaten i denna uppsats och Warschuaers 

studie är att elever tycks föredra att anteckna med hjälp av datorer istället för att skriva för 

hand.  
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Gällande den tidigare forskning som denna uppsats uppmärksammar noteras även att 

ingenting i uppsatsens resultat tyder på att eleverna skulle bli mer engagerade och motiverade 

om lärarna i sin iscensättning involverar digital teknik såsom resultat från Myndigheten för 

skolutveckling och Warschauer visar. Möjligen skulle ett undantag kunna vara Marias 

kommentar om att elever verkar tycka arbete med datorer är roligare. Men i det stora hela 

tyder resultatet på att bristande engagemang och motivation hos eleverna kan förekomma 

även när digital teknik används i skolarbetet, vilket även Hallerström och Tallvid är inne på i 

sina Falkenbergsrapporter. På tal om engagemang upplevs det även, med bakgrund av 

Bergqvists och Linderoths två termer, som om det underordnade engagemanget under 

lektioner för uppsatsens elever mest är riktad mot aktiviteter som inte kan kopplas till aktuella 

lektioner och arbetsområden. Möjligen skulle lärsekvensen då eleverna i klass A på eget 

initiativ förde anteckningar kunna ses som ett underordnat engagemang, vilket främjar 

kommande lärsituationer. Men eftersom det inte finns några uppgifter kring varför eleverna 

kom att föra anteckningar och hur de sedan använde sig av anteckningarna är detta endast att 

ses som spekulation.  

Sett till uppsatsens frågeställning om hur elevrollen kan förstås framkommer utifrån lärarnas 

iscensättning av uppgifter, att eleverna tilldelas en roll av lärarna som exempelvis lyssnare, 

dator- och Internetanvändare och/eller antecknare. I förlängningen tycks det senare bidra till 

att eleverna också kan ses producenter av informationsmaterial som används inför prov trots 

att lärarna gärna ser att eleverna läser läroboken inför prov. Iscensättningen tyder även på att 

lärarna i sin design av uppgifter och instruktioner inte alltid är detaljerade, vilket gör att 

eleverna får en relativt fri roll sett till hur lärsekvenser ska ordnas. Illustrativt för detta är 

exempelvis klass A:s fördjupningsuppgift om massmedia samt elevers arbete med 1X2-frågor 

om Riksbanken i klass C. Därtill verkar eleverna, oavsett hur väl deras agerande i 

lärsekvenser följer lärarnas iscensättning, gärna använda sig av datorer och exempelvis 

använda Internet som sökmotor för information. Det senare medför rimligen att eleverna inte 

bara möter ämnesspecifik information. Sett till Kjällanders avhandling tycks det alltså finnas 

vissa likheter mellan elevrollen i So-ämnet för årskurs fem och samhällskunskapsämnet för 

gymnasiet.  

Lärsekvenser visar också att eleverna i varierad utsträckning ger uttryck för den relativt fria 

elevrollen genom att bland annat spela spel, läsa Facebook och bloggar trots att lärarna i sin 

iscensättning och agerade under lärsekvenser jobbar för att detta inte skall förekomma och 

eleverna istället ska vara aktiva i skolarbetet. I sammanhanget är bland annat Kristinas 
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ställningstagande i frågan om att iscensättningen av att föra anteckningar vid genomgångar 

skulle föregås av att lärarnas genomgångsmaterial läggas ut på Fronter intressant. För 

underliggande i citat rörande att lägga ut sitt material av Kristina, tycks vara en tanke om att 

eleverna inte skulle vara aktiva och inte lära sig något mer än vad som står i hennes 

sammanfattningar vid tillgång till hennes material. Samtidigt är samma tanke, om att elever 

inte lär sig något, något som en av Kristinas klasser har använt sig av i sin argumentation för 

att få henne att lägga ut sina genomgångar. Vad som är att föredra i iscensättning av 

anteckningar vid genomgångar sett till elevers lärande ska dock få stå osagt men det tåls att 

funderas vidare på. I sammanhanget väcks även tankar om det möjligen kan vara så att oavsett 

iscensättning och om elever exempelvis antecknar med eller utan hjälp av datorer och tillgång 

till lärarens material är utmaningen ändå densamma för lärare att få elever intresserade av att 

lära sig saker. För sett till resultatet finns det vissa indikationer på att oavsett iscensättning 

kan det förekomma att elever växelverkar mellan skolarbete och annat.  

 

6.2. Förslag på vidare forskning  

Först och främst, uppsatsen har aldrig varit inriktad på att undersöka skillnader och likheter 

mellan olika klasser sett till undervisningens design och användning av digital teknik. 

Emellertid innehåller uppsatsens resultat vissa tecken på att klassernas datoranvändande men 

också att enskilda elevers datoranvändande skiljer sig åt sett till hur exempelvis elever i klass 

B och C antecknar. Giltigheten i detta bör dock beaktas med kritiska ögon med tanke på 

uppsatsens syfte och ringa omfattning. En större uppsats med ett uttalat fokus på skillnader 

och likheter torde kunna bringa mer klarhet gällande hur undervisningens design och 

användning av digital teknik skiljer sig åt beroende på exempelvis vilket gymnasieprogram 

eleverna går. Sett till omfattningen ses även att en större omfattning på uppsatsen skulle 

kunna föra med sig ett fokus på orsaker till varför undervisning designas och digital teknik 

används på vissa sätt.  

För ytterligare uppslag på vidare forskning om gymnasial samhällskunskapsundervisning på 

En-till-En-skolor, eller skolor överlag där digital teknik används, ses området didaktisk design 

och analysmodellen Learning Design Sequence som lämpliga utgångspunkter.  

Exempelvis hade det varit intressant om kommande forskning med liknade upplägg som 

denna uppsats utvidgades till att omfatta den andra transformationscykeln. Kommande 

forskning skulle bland annat kunna uppmärksamma elevers icke-skolrelaterade aktiviteter 
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under lektioner och om dessa aktiviteter generar kunskaper och färdigheter som sedan 

eleverna har nytta av i skolan och/eller utanför skolan. Rimligen borde ju elever ha en relativ 

stor kännedom om exempelvis olika människor och händelser genom Facebook och bloggar 

men när kommer denna kännedom till användning? Dessutom väcker uppsatsens resultat en 

nyfikenhet kring hur digital teknik kan användas på andra sätt i 

samhällskunskapsundervisning än vad denna uppsats redogör för.  Det har framkommit att 

genomgångar när elever ska anteckna, skulle kunna föregås av att de får tillgång till lärares 

genomgångsmaterial, men vad skulle lärare i iscensättning av uppgifter mer kunna göra? Och 

vilken inverkan skulle till exempel tillgången på ett sådant material få på elevers engagemang 

för skolarbete och tendens att ägna sig åt icke-skolrelaterade aktiviteter på sina datorer?  
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8. Bilaga – intervjuguider   
 

8.1.  Intervjuguide – individuella intervjuer med lärare  
 
Hur länge har du arbetar som lärare? På skolan?  

Vilka andra ämnen undervisar du i?  

Tema design av samhällskunskaps undervisning  

- Berätta om det moment eleverna i klass X nu håller på med. Hur ser planeringen ut?  

- Hur har innehållet valts ut? Följdfrågor: 

• Varför valdes just detta innehåll?  

• Vilka syften finns med de metoder eleverna skall använda i arbetet med innehållet? 

• Vilka läromedel och/eller övrigt material används?   

• Varför valdes just detta läromedel/material?  

Tema användning av digital teknik  

- Nu är det ett par år sedan både elever och lärare fick tillgång till en personlig dator här på 

skolan. Berätta om hur du upplever att tillgången till digital teknik har förändrat 

samhällskunskapsundervisningen. Följdfrågor:  

• Hur har arbetet under samhällskunskapslektioner påverkats av tillgången till digital 

teknik?   

• Hur har arbetet före och efter lektioner i ämnet samhällskunskap påverkats av 

tillgången till digital teknik?  

• Upplever du att kontakten och arbetet med elever har förändrats, och så fall på vilket 

sätt?  

- Vad påverkar din användning av digital teknik i dagsläget?  

- Avslutningsvis, är det något mer du vill tillägga gällande det som redan sagts och/eller sett 

till samhällskunskapsundervisning och digital teknik i stort?  
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8.2. Intervjuguide – fokusgrupper med elever  
 

Berätta kort var och en om er själva – årskurs, program och eventuell inriktning på 

programmet. 

  Tema design av samhällskunskapsundervisning 

- Vad gör ni nu på samhällskunskapen? Följdfrågor:  

• Om ni skulle rangordna vad ni nu gör på samhällskunskapslektionerna, vad ägnar ni er 

mest respektive minst åt? Varför denna ordning?  

• Hur hjälper ni varandra i arbetet? 

- Nu skall ni snart ha prov alt. redovisa inför klassen: Hur kommer ni plugga/arbeta fram till 

dess? Följdfråga:  

• Vad/Vilka kommer ni ta hjälp av i era förberedelser?  

Tema användning av digital teknik 

- Hur arbetar ni med digital teknik (exempelvis dator och mobiltelefon) under momentet?  

- Vad påverkar er till att använda digital teknik på ett visst sätt under lektioner i 

samhällskunskap? Följdfråga:  

• Hur påverkar samhällskunskapsläraren er till att använda digital teknik under 

lektionerna? 

- Avslutningsvis, är det något mer du vill tillägga gällande det som redan sagts och/eller sett 

till samhällskunskapsundervisning och digital teknik i stort?  
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