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Abstract	  
	  
This	  study	  focuses	  on	  teachers’	  and	  pupils’	  experiences	  of	  their	  use	  of	  one-‐to-‐one	  
computers	  in	  civics	  education	  in	  Swedish	  upper	  secondary	  school.	  The	  experiences	  of	  
teachers	  and	  pupils	  will	  also	  be	  put	  in	  relation	  to	  the	  content	  of	  the	  formal	  curriculum.	  
The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  whether	  the	  access	  of	  one-‐to-‐one	  computers	  has	  
changed	  teaching	  and	  learning	  within	  civics.	  The	  theoretical	  approaches	  used	  are	  both	  
Tomas	  Kroksmark’s	  theory	  about	  traditional	  versus	  innovative	  learning	  and	  Ruben	  
Puentedura’s	  SAMR-‐model.	  This	  study	  has	  been	  accomplished	  by	  interviews	  with	  
teachers	  and	  pupils	  who	  either	  teach	  or	  study	  civics	  in	  Swedish	  secondary	  upper	  school.	  
The	  methodical	  basis	  of	  this	  study	  is	  phenomenographic,	  that	  is	  to	  say,	  the	  purpose	  is	  to	  
investigate	  how	  the	  informants	  experience	  their	  own	  use	  of	  computers	  in	  their	  teaching	  
and	  learning	  respectively.	  
	  
The	  findings	  of	  this	  study	  confirm	  most	  of	  previous	  research	  concerning	  the	  use	  of	  one-‐
to-‐one	  computers	  in	  teaching.	  One-‐to-‐one	  computers	  are	  mainly	  used	  by	  the	  pupils	  to	  
search	  for	  information	  on	  the	  Internet	  and	  to	  write	  essays	  and	  suchlike.	  When	  these	  
findings	  are	  put	  in	  relation	  to	  the	  wording	  of	  the	  formal	  curriculum	  it	  appears	  that	  the	  
use	  of	  one-‐to-‐one	  computers	  needs	  to	  be	  developed	  to	  include	  also	  criticism	  of	  the	  
sources	  and	  to	  encourage	  active	  citizenship	  among	  the	  pupils.	  Furthermore	  this	  study	  
shows	  that	  the	  access	  of	  one-‐to-‐one	  computers	  has	  contributed	  to	  a	  change	  in	  teaching	  
and	  learning.	  From	  a	  traditional,	  structured	  and	  teacher-‐controlled	  tuition	  a	  change	  has	  
begun	  towards	  a	  more	  innovative	  type	  of	  learning	  and	  teaching.	  This	  innovative	  learning	  
is	  evidenced	  by	  the	  students’	  increased	  possibilities	  to	  structure	  and	  take	  responsibility	  
for	  their	  own	  learning,	  because	  of	  the	  never-‐ceasing	  stream	  of	  available	  information.	  
The	  change	  has	  only	  partly	  been	  realized	  and	  traditional	  and	  innovative	  learning	  
presently	  co-‐exist.	  This	  is	  mostly	  positive	  as	  traditional	  and	  innovative	  learning	  works	  
complementary.	  Yet	  problems	  might	  occur	  when	  there	  is	  a	  discrepancy	  between	  which	  
kind	  of	  knowledge	  is	  assessed	  and	  valued	  and	  which	  kind	  of	  knowledge	  is	  taught	  and	  
gained.	  
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1.	  Inledning	  
	  

1.1.	  Varför	  göra	  en	  undersökning	  om	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  
samhällskunskap?	  
	  
Datoranvändningen	  i	  Sveriges	  skolor	  har	  stadigt	  ökat	  och	  från	  att	  under	  min	  egen	  
skoltid	  ha	  varit	  i	  princip	  obefintlig,	  har	  användningen	  av	  datorer	  fått	  allt	  större	  utrymme	  
och	  betydelse	  i	  undervisningen.	  Jag	  började	  arbeta	  inom	  skolan	  2002	  och	  sedan	  dess	  har	  
det	  skett	  omfattande	  förändringar	  vad	  gäller	  elevernas	  och	  lärarnas	  tillgång	  på	  datorer.	  
Från	  att	  ha	  varit	  hänvisade	  till	  datorsalar	  som	  måste	  bokas	  har	  eleverna	  nu	  i	  många	  
skolor	  fri	  tillgång	  till	  egna	  en-‐till-‐en	  datorer	  där	  de	  bland	  annat	  kan	  skriva,	  söka	  
information,	  spela	  och	  mycket	  mer,	  var	  de	  är	  befinner	  sig.	  Förändringen	  av	  tillgången	  på	  
elevdatorer	  har	  skett	  snabbt	  och	  på	  bara	  några	  år	  har	  det	  blivit	  mycket	  vanligare	  att	  
skolor	  satsar	  på	  en-‐till-‐en	  datorer	  till	  eleverna.	  Detta	  har	  inneburit	  att	  datortätheten	  på	  
skolorna	  har	  ökat	  markant.	  I	  Skolverkets	  rapport,	  IT-‐användning	  och	  IT-‐kompetens	  i	  
skolan	  från	  2013	  jämförs	  2008	  med	  2012	  och	  man	  kan	  då	  se	  att	  antalet	  elever	  per	  dator	  
mer	  än	  halverats	  på	  fyra	  år.	  Från	  två	  och	  en	  halv	  elever	  per	  dator	  2008	  till	  1,3	  elev	  per	  
dator	  2012.	  Skolverkets	  rapport	  visar	  också	  att	  det	  är	  stora	  skillnader	  mellan	  grund-‐	  och	  
gymnasieskola.	  2012	  anges	  54	  procent	  av	  alla	  gymnasieelever	  ha	  tillgång	  till	  en	  egen	  en-‐
till-‐en	  dator	  medan	  siffran	  i	  grundskolan	  för	  samma	  år	  är	  14	  procent	  (Skolverket	  2013,	  
s.43-‐44).	  
	  
Detta	  för	  såklart	  med	  sig	  mycket	  positivt	  vilket	  också	  de	  flesta,	  både	  lärare	  och	  elever,	  
anger	  att	  de	  upplever	  den	  ökade	  datortillgången	  som.	  Jag	  har	  dock	  under	  mitt	  arbete	  i	  
olika	  skolor	  och	  under	  mina	  praktikperioder	  i	  lärarutbildningen	  sett	  att	  det	  finns	  
lektioner	  som	  fungerar	  bättre	  än	  andra	  vad	  gäller	  datoranvändningen.	  Jag	  har	  också	  sett	  
att	  vissa	  lektioner	  inte	  fungerar	  och	  att	  tillgången	  på	  en-‐till-‐en	  dator,	  under	  dessa	  
lektioner,	  inte	  alls	  innebär	  en	  positiv	  förändring	  av	  undervisning	  och	  lärande.	  Jag	  ser,	  för	  
min	  egen	  och	  andras	  del,	  ett	  behov	  att	  veta	  och	  förstå	  vad	  det	  är	  som	  händer	  med	  
elevernas	  lärande	  och	  lärarnas	  undervisning	  när	  de	  hela	  tiden	  och	  relativt	  plötsligt	  har	  
fått	  tillgång	  till	  datorer	  och	  därmed	  också	  all	  tänkbar	  information	  som	  finns	  tillgänglig	  
via	  internet.	  För	  att	  jag	  själv,	  och	  förhoppningsvis	  även	  andra,	  ska	  kunna	  utveckla	  bra	  
arbetssätt	  inom	  mitt	  undervisningsämne	  samhällskunskap	  vill	  jag	  undersöka	  hur	  andra	  
samhällskunskapslärare	  upplever	  att	  datorernas	  intåg	  i	  skolorna	  har	  påverkat	  deras	  
arbetsmetoder	  och	  hur	  lärandet	  har	  förändrats.	  	  
	  
Enligt	  Skolverkets	  undersökning	  från	  2013	  använder	  eleverna	  datorerna	  framförallt	  i	  
samhällskunskap	  och	  svenska.	  Nationellt	  anger	  40	  procent	  av	  gymnasieeleverna	  att	  de	  
använder	  datorerna	  på	  de	  flesta	  lektioner	  i	  samhällskunskap	  (Skolverket	  2013,	  s.	  68).	  
Detta	  innebär	  att	  datorerna	  får	  stort	  utrymme	  inom	  ämnet	  och	  jag	  ser	  det	  därför	  som	  
viktigt	  att	  undersöka	  hur	  de	  faktiskt	  används	  och	  till	  vad.	  Jag	  ser	  det	  som	  viktigt	  att	  
kunna	  hantera	  detta	  ”nya”	  och	  dra	  lärdom	  av	  hur	  andra	  verksamma	  lärare	  gör.	  De	  flesta	  
som	  arbetar	  i	  skolorna	  i	  dag	  har	  ju	  ingen	  egen	  erfarenhet	  av	  att	  som	  elever	  använda	  
datorer	  i	  gymnasieskolan	  så	  det	  finns	  ingen	  möjlighet	  att	  lära	  ut	  som	  man	  själv	  lärde	  sig.	  
Jag	  ser	  det	  också	  som	  viktigt	  att	  få	  höra	  elevernas	  åsikter.	  Dels	  kan	  de	  jämföra	  med	  hur	  
de	  arbetar	  med	  datorerna	  i	  andra	  ämnen	  dels	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  veta	  vad	  de	  upplever	  
som	  positivt	  eller	  negativt	  eftersom	  det	  är	  för	  dem	  vi	  är	  där	  och	  arbetar,	  med	  eller	  utan	  
dator.	  
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1.2.	  Samhällskunskap	  och	  ämnets	  dubbla	  uppdrag	  –	  medborgarfostran	  och	  
kunskapsförmedling	  
	  
Ämnet	  samhällskunskap	  har	  varit	  ett	  eget	  ämne	  på	  gymnasieskolan	  sedan	  1965	  och	  
innehållet	  har	  under	  åren	  förändrats.	  Fokus	  har	  dock	  traditionellt	  varit	  statsvetenskap	  
och	  nationalekonomi.	  Viktiga	  områden	  inom	  samhällskunskapen	  är	  begreppskunskap	  
när	  det	  gäller	  samhällets	  uppbyggnad	  och	  funktioner,	  demokratisk	  medborgarfostran,	  
förmåga	  till	  kritisk	  granskning	  av	  texter	  och	  händelser	  samt	  förmåga	  att	  självständigt	  
formulera	  sina	  åsikter.	  Samhällskunskap	  är	  således	  ett	  brett	  ämne	  och	  det	  är	  mycket	  
som	  ska	  få	  plats	  inom	  ramarna	  för	  ämnes-‐	  och	  kursplaner	  (Odenstad	  2010,	  s.	  50).	  Folke	  
Vernerssons	  lärarundersökning	  visar	  att	  lärare	  uppfattar	  att	  det	  viktigaste	  med	  
samhällskunskap,	  det	  vill	  säga	  det	  som	  prioriteras	  i	  undervisningen,	  är	  att	  ge	  eleverna	  
tillräckliga	  kunskaper	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  fungera	  i	  samhället.	  Dessutom	  anges	  det	  som	  
viktigt	  att	  eleverna	  fostras	  till	  demokratiska	  medborgare	  (Vernersson	  1999,	  s.	  125-‐130).	  	  
	  
Jag	  ser,	  inom	  ämnet	  samhällskunskap,	  stora	  möjligheter	  att	  använda	  elevdatorer	  för	  att	  
utveckla	  och	  förbättra	  undervisning	  och	  lärande.	  Använda	  på	  ett	  bra	  sätt	  kan	  datorerna	  
stödja	  eleverna	  i	  samtliga	  centrala	  delar	  inom	  ämnet,	  till	  exempel	  vad	  gäller	  
begreppskunskap	  och	  kritisk	  granskning.	  Det	  område	  inom	  samhällskunskapen	  som	  jag	  
ser	  som	  viktigast	  att	  utveckla	  användningen	  av	  datorer	  inom	  är	  dock	  det	  som	  handlar	  
om	  att	  förbereda	  eleverna	  för	  att	  bli	  aktiva	  samhällsmedborgare.	  Eftersom	  en	  så	  stor	  del	  
av	  den	  politiska	  debatten,	  och	  samhällslivet	  i	  stort,	  försiggår	  på,	  eller	  med	  hjälp	  av,	  
internet	  är	  detta	  en	  förmåga	  som	  inte	  kan	  utvecklas	  hos	  eleverna	  utan	  tillgång	  till	  
datorer.	  Den	  här	  undersökningen	  kan	  förhoppningsvis	  leda	  till	  att	  skolans	  och	  
samhällskunskapens	  uppdrag	  att	  förbereda	  eleverna	  för	  ett	  aktivt	  samhällsliv	  kan	  
förbättras	  med	  hjälp	  av	  elevernas	  en-‐till-‐en	  datorer.	  

1.3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet	  med	  den	  här	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  gymnasiet	  
upplever	  att	  de	  utnyttjar	  tillgången	  på	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  ämnet	  samhällskunskap.	  
Lärarnas	  och	  elevernas	  uppfattningar	  om	  datoranvändning	  kommer	  också	  att	  kopplas	  
till	  det	  som	  står	  i	  skolans	  styrdokument	  angående	  digital	  kompetens	  och	  användning	  av	  
ny	  teknik.	  Vidare	  är	  syftet	  att	  undersöka	  om	  lärare	  och	  elever	  ser	  att	  undervisning	  och	  
lärande	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  elevdatorer	  i	  skolan.	  Resultatet	  
kommer	  sedan	  att	  diskuteras	  utifrån	  Tomas	  Kroksmarks	  teori	  om	  innovativt	  lärande	  
och	  Ruben	  Puenteduras	  SAMR-‐modell.	  
	  
Undersökningen	  har	  gjorts	  utifrån	  följande	  frågeställningar:	  

• Hur	  upplever	  lärare	  och	  elever	  på	  gymnasiet	  att	  de	  använder	  en-‐till-‐en	  datorerna	  
i	  sin	  undervisning	  respektive	  sitt	  lärande	  vad	  gäller	  ämnet	  samhällskunskap?	  
Frågan	  gäller	  både	  hur	  och	  till	  vad	  datorerna	  används.	  

• Hur	  korresponderar	  lärares	  och	  elevers	  uppfattningar	  om	  användningen	  av	  
datorer	  i	  samhällskunskapsundervisningen	  med	  det	  som	  står	  skrivet	  i	  skolans	  
styrdokument	  kring	  elevernas	  teknikanvändning	  och	  digitala	  kompetens?	  	  

• Har	  lärarnas	  undervisning	  och	  elevernas	  lärande	  förändrats	  vad	  gäller	  
samhällskunskap	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  
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gymnasieskolan	  och	  visar	  de	  eventuella	  förändringar	  som	  skett	  tecken	  på	  
Kroksmarks	  innovativa	  lärande	  och/eller	  kan	  förändringarna	  placeras	  in	  i	  SAMR-‐
modellen?	  

1.4.	  Disposition	  och	  avgränsningar	  
	  
Den	  här	  rapporten	  är	  indelad	  i	  sju	  huvudkapitel	  där	  det	  i	  det	  första,	  inledande	  kapitlet	  
talas	  om	  syftet	  med	  undersökningen	  och	  några	  centrala	  begrepp	  definieras.	  I	  det	  andra	  
kapitlet	  tas	  bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  upp	  och	  här	  beskrivs	  vad	  som	  står	  i	  svenska	  
skolans	  styrdokument	  och	  vilka	  politiska	  visioner	  det	  finns	  angående	  datoranvändning	  i	  
skolan.	  Vidare	  tas	  kritik	  som	  riktats	  mot	  en-‐till-‐en	  projektet	  mer	  generellt	  upp,	  samt	  en	  
översiktlig	  forskningsbakgrund	  görs	  I	  kapitel	  tre	  redogörs	  för	  de	  teorier	  som	  används	  
som	  utgångspunkt	  när	  den	  tredje	  frågeställningen,	  som	  handlar	  om	  undervisningens	  och	  
lärandets	  förändring,	  diskuteras.	  Det	  är	  dels	  Kroksmarks	  tankar	  kring	  innovativt	  
lärande	  och	  dels	  Puenteduras	  SAMR-‐modell	  som	  används.	  Dessa	  två	  teorier	  
problematiseras	  och	  sätts	  sedan	  i	  relation	  till	  varandra.	  
	  
Det	  fjärde	  kapitlet	  handlar	  om	  den	  metod	  som	  använts	  för	  att	  genomföra	  den	  här	  
undersökningen	  och	  i	  det	  femte	  kapitlet	  sker	  en	  redogörelse	  för	  resultatet.	  Jag	  har	  här	  
valt	  att	  göra	  en	  sammanställning	  av	  de	  svar	  jag	  har	  fått	  från	  mina	  respondenter	  och	  att	  
redogöra	  för	  dessa	  i	  den	  följd	  som	  jag	  ställde	  frågorna	  under	  intervjuerna.	  Anledningen	  
till	  att	  jag	  valt	  att	  ta	  med	  alla	  frågorna	  och	  inte	  enbart	  svara	  på	  frågeställningarna	  är	  att	  
jag	  i	  många	  fall	  har	  fått	  information	  som	  ger	  svar	  på	  flera	  av	  mina	  frågeställningar	  
samtidigt	  och	  att	  vissa	  svar	  har	  gett	  några	  nya	  perspektiv	  och	  visat	  på	  oväntade	  aspekter	  
av	  lärande	  och	  undervisning	  med	  en-‐till-‐en	  datorer.	  Jag	  tycker	  därför	  att	  det	  är	  av	  
intresse	  att	  se	  resultatet	  i	  sin	  helhet	  även	  om	  det	  blir	  en	  hel	  del	  text	  och	  kanske	  även	  
några	  upprepningar.	  
	  
Efter	  att	  resultatet	  redovisats	  analyseras	  detta	  i	  kapitel	  sex.	  Här	  följer	  strukturen	  de	  
frågeställningar	  som	  anges	  i	  det	  inledande	  kapitlet	  och	  de	  diskuteras	  och	  besvaras	  i	  tur	  
och	  ordning.	  Den	  tredje	  frågeställningen,	  som	  handlar	  om	  hur	  lärande	  och	  undervisning	  
har	  förändrats	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  får	  mest	  utrymme.	  Här	  
analyseras	  också	  resultatet	  med	  hjälp	  av	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna,	  innovativt	  
lärande	  och	  SAMR.	  Det	  avslutande,	  sjunde	  kapitlet,	  består	  av	  en	  diskussion	  av	  vad	  vi	  kan	  
lära	  oss	  av	  den	  här	  studien	  samt	  vilka	  nya	  frågor	  som	  väckts	  under	  arbetets	  gång.	  

1.5.	  Begreppsdefinitioner	  
	  
En-‐till-‐en	  datorer	  eller	  elevdatorer	  är	  ”en	  modell	  för	  distribution	  av	  datorer	  till	  samtliga	  
elever	  i	  en	  grupp,	  en	  klass,	  hela	  årskurser	  eller	  i	  vissa	  fall	  hela	  skolor”	  (Skolverket	  2013,	  
s.	  44)	  och	  används	  här	  med	  samma	  innebörd.	  Här	  definieras	  dessutom	  en-‐till-‐en	  datorer	  
som	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  har	  tillgång	  till	  egna	  internetuppkopplade,	  trådlösa	  och	  
bärbara	  datorer	  både	  hemma	  och	  i	  skolan.	  Dessutom	  ska	  datorerna	  vara	  försedda	  med	  
programvara	  för	  att	  kunna	  användas	  till	  skolarbete	  (Abell	  Foundation,	  2008).	  
	  
IT	  började	  användas	  som	  begrepp	  när	  digital	  teknik	  gav	  nya	  möjligheter	  för	  människor	  
att	  söka,	  lagra,	  bearbeta	  och	  sprida	  information.	  IT	  är	  en	  förkortning	  av	  
informationsteknologi	  vilket	  betecknar	  både	  hårdvaran,	  i	  form	  av	  datorer	  och	  utrustning,	  
och	  mjukvaran,	  i	  form	  av	  program,	  webbläsare	  och	  applikationer	  (Skolinspektionen	  
2011,	  s.6).	  	  
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IKT	  är	  en	  utveckling	  av	  begreppet	  IT	  och	  är	  en	  förkortning	  av	  informations-‐	  och	  
kommunikationsteknologi.	  Här	  framhålls	  förutom	  informationstillgången	  även	  de	  nya	  
möjligheter	  till	  kommunikation	  som	  uppstått	  i	  och	  med	  den	  digitala	  tekniken,	  vilka	  
också	  är	  en	  viktig	  del	  av	  användningen	  av	  internet	  (Skolinspektionen	  2011,	  s.	  6).	  
	  
Digital	  kompetens	  definieras	  av	  Europaparlamentet	  som	  en	  av	  åtta	  ”nyckelkompetenser	  
för	  livslångt	  lärande”	  (se	  kapitel	  2.1.1.).	  Futurelab	  har	  utvecklat	  definitionen	  av	  
begreppet	  digital	  kompetens	  vad	  gäller	  skola	  och	  utbildning	  i	  handboken	  Digital	  Literacy	  
Across	  the	  Curriculum.	  Här	  talar	  man	  om	  att	  digital	  kompetens	  handlar	  om	  mycket	  mer	  
än	  att	  bara	  kunna	  använda	  en	  dator	  och	  datorprogram.	  Viktiga	  kunskaper	  och	  förmågor	  
som	  räknas	  upp	  är	  bland	  annat	  att	  kommunicera	  på	  ett	  effektivt	  sätt,	  kulturell	  och	  social	  
medvetenhet	  och	  att	  veta	  när	  och	  varför	  digital	  teknik	  är	  lämplig	  för	  en	  viss	  uppgift.	  
Dessutom	  ingår	  i	  den	  digitala	  kompetensen	  att	  kunna	  förhålla	  sig	  kritisk	  till	  källor	  och	  
vara	  medveten	  om	  risker	  med	  användningen	  av	  tekniken	  (Futurelab	  2010,	  s.	  19).	  
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2.	  Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  

2.1.	  Vad	  säger	  skolans	  styrdokument	  om	  datoranvändning	  i	  skolan?	  
	  
Jag	  har	  här	  valt	  att	  dels	  titta	  på	  vad	  Europaparlamentet	  skriver	  om	  de	  
nyckelkompetenser	  som	  de	  ser	  som	  särskilt	  viktiga	  för	  medborgarna	  att	  ha	  i	  framtiden.	  
Dels	  har	  jag	  tittat	  på	  vad	  som	  står	  i	  styrdokumenten	  för	  den	  svenska	  grundskolan	  och	  
gymnasieskolan.	  Jag	  har	  tagit	  med	  både	  övergripande	  mål	  och	  riktlinjer	  samt	  
examensmål	  och	  centralt	  innehåll	  för	  samhällsvetarprogrammet	  respektive	  ämnet	  
samhällskunskap.	  Europaparlamentets	  text	  är	  en	  rekommendation	  och	  är	  således	  inte	  
bindande	  för	  medlemsstaterna.	  Dock	  återfinns	  flera	  av	  de	  tankar	  som	  rådet	  uttrycker	  
även	  i	  den	  svenska	  skolans	  styrdokument.	  
	  

2.1.1.	  EU:s	  nyckelkompetenser	  för	  livslångt	  lärande	  
	  
I	  december	  2006	  utkom	  Europaparlamentet	  med	  en	  rekommendation	  om	  åtta	  
nyckelkompetenser	  som	  man	  ser	  som	  särskilt	  viktiga	  för	  Europas	  medborgare	  att	  ha.	  
Bakgrunden	  till	  denna	  rekommendation	  är	  att	  globaliseringen	  gör	  att	  det	  blir	  allt	  
viktigare	  för	  individen	  att	  kunna	  anpassa	  sig	  till	  en	  ständigt	  föränderlig	  värld	  och	  dessa	  
nyckelkompetenser	  ses	  som	  avgörande	  för	  att	  kunna	  göra	  just	  detta.	  
Utbildningsväsendet	  har	  här	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  säkerställa	  att	  medborgarna	  får	  
möjlighet	  att	  ta	  till	  sig	  och	  kunna	  använda	  de	  kompetenser	  som	  krävs.	  
Europaparlamentet	  definierar	  kompetens	  som	  ”en	  kombination	  av	  kunskaper,	  
färdigheter	  och	  attityder	  som	  är	  anpassade	  till	  det	  aktuella	  området”.	  Vidare	  ses	  
nyckelkompetenser	  som	  något	  som	  varje	  individ	  behöver	  för	  att	  kunna	  utvecklas,	  vara	  
aktiva	  medborgare,	  integreras	  socialt	  och	  vara	  sysselsatta	  (Europaparlamentet	  
2006/962/EG).	  
	  
De	  åtta	  nyckelkompetenser	  som	  Europaparlamentet	  anger	  är:	  	  
	  

• Kommunikation	  på	  modersmålet.	  
• Kommunikation	  på	  främmande	  språk.	  
• Matematiskt	  kunnande	  och	  grundläggande	  vetenskaplig	  och	  teknisk	  kompetens.	  
• Digital	  kompetens.	  
• Lära	  att	  lära.	  
• Social	  och	  medborgerlig	  kompetens.	  
• Initiativförmåga	  och	  företagaranda.	  
• Kulturell	  medvetenhet	  och	  kulturella	  uttrycksformer.	  
(Källa:	  Europaparlamentet	  2006/962/EG)	  

	  
Den	  nyckelkompetens	  som	  främst	  är	  av	  intresse	  för	  den	  här	  undersökningen	  är	  nummer	  
fyra:	  digital	  kompetens.	  I	  Europaparlamentets	  rekommendation	  definieras	  digital	  
kompetens	  som	  ”säker	  och	  kritisk	  användning	  av	  informationssamhällets	  teknik	  i	  
arbetslivet,	  på	  fritiden	  och	  för	  kommunikationsändamål”.	  Vidare	  understryks	  vikten	  av	  
att	  europamedborgare	  har	  tillräckliga	  kunskaper	  för	  att	  med	  hjälp	  av	  datorer	  kunna	  
”hämta	  fram,	  bedöma,	  lagra,	  producera,	  redovisa	  och	  utbyta	  information	  samt	  att	  kunna	  
kommunicera	  och	  delta	  i	  samarbetsnätverk	  via	  Internet”.	  Detta	  ska	  dessutom	  ske	  utifrån	  
”juridiska	  och	  etiska	  principer”	  (Europaparlamentet	  2006/962/EG).	  	  
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Goda	  kunskaper	  om	  hur	  tekniken	  fungerar	  och	  vilka	  möjligheter	  och	  risker	  den	  har	  är	  
viktig	  för	  att	  individerna	  ska	  fungera	  i	  samhället.	  I	  rekommendationen	  räknas	  flera	  
konkreta	  exempel	  på	  olika	  typer	  av	  program	  upp	  som	  anses	  vara	  viktiga	  att	  kunna	  
använda	  och	  tillämpa	  i	  praktiken.	  Dessutom	  understryks	  vikten	  av	  kunskap	  kring	  i	  
vilken	  mån	  man	  kan	  lita	  på	  den	  information	  man	  har	  tillgänglig	  och	  hur	  den	  kan	  
valideras.	  De	  färdigheter	  som	  ses	  som	  nödvändiga	  för	  att	  den	  digitala	  kompetensen	  ska	  
kunna	  utvecklas	  är	  bland	  annat	  ”förmågan	  att	  söka	  fram,	  samla	  in	  och	  bearbeta	  
information”	  dessutom	  ses	  det	  som	  viktigt	  att	  den	  information	  som	  används	  granskas	  
kritiskt	  och	  att	  informationens	  relevans	  kan	  bedömas.	  Förutom	  att	  kunna	  söka	  och	  
använda	  information	  ska	  europamedborgarna	  dessutom	  ha	  färdigheter	  för	  att	  kunna	  
”producera,	  redovisa	  och	  förstå	  komplex	  information”.	  Dessutom	  ser	  man	  att	  det	  krävs	  
en	  ”kritisk	  och	  reflekterande	  attityd”	  när	  det	  gäller	  användandet	  den	  teknik	  som	  finns	  
tillgänglig	  i	  informationssamhället	  (Europaparlamentet	  2006/962/EG).	  
	  
Sammanfattningsvis	  ser	  man	  att	  det	  som	  Europaparlamentet	  anser	  vara	  viktigt	  när	  det	  
gäller	  digital	  kompetens	  är	  att	  kunna	  söka	  och	  hantera	  den	  information	  som	  finns	  
tillgänglig.	  Viktigt	  är	  också	  att	  förhålla	  sig	  kritisk	  till	  de	  källor	  man	  använder.	  Förutom	  
att	  hantera	  informationen	  ses	  det	  som	  viktigt	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  sociala	  nätverk	  
på	  ett	  ansvarsfullt	  sätt	  och	  vara	  medveten	  om	  vilka	  risker	  teknikanvändningen	  för	  med	  
sig	  för	  både	  sig	  själv	  och	  andra.	  
	  

2.1.2.	  Skollag	  och	  läroplan	  
	  
Jag	  kommer	  här	  översiktligt	  att	  redovisa	  vad	  som	  står	  i	  styrdokumenten	  för	  den	  svenska	  
gymnasieskolan	  vad	  gäller	  de	  kunskaper	  som	  påverkas	  av	  digitaliseringen	  av	  samhället.	  
Vissa	  delar	  som	  jag	  tar	  upp	  handlar	  specifikt	  om	  ny	  teknik	  och	  informationsteknologi	  
andra	  delar	  handlar	  mer	  generellt	  om	  kunskaper	  eleverna	  bör	  ha	  för	  att	  kunna	  fungera	  i	  
samhället.	  Detta	  tas	  upp	  eftersom	  jag	  anser	  att	  synen	  på	  vad	  eleverna	  bör	  kunna	  har	  
påverkats	  även	  då	  det	  gäller	  mer	  generella	  kunskaper,	  som	  till	  exempel	  handlar	  om	  att	  
vara	  en	  aktiv	  och	  kritiskt	  reflekterande	  samhällsmedborgare.	  
	  
I	  skollagen	  (2010:800)	  15	  kap,	  2	  §	  står	  det	  bland	  annat	  att	  gymnasieskolan	  ska	  ge	  eleven	  
en	  god	  grund	  för	  att	  aktivt	  kunna	  delta	  i	  samhällslivet	  samt	  att	  utbildningen	  ska	  främja	  
elevernas	  utveckling	  när	  det	  gäller	  att	  kunna	  ”tillägna	  sig,	  fördjupa	  och	  tillämpa	  
kunskaper”	  både	  självständigt	  och	  i	  grupp.	  Utbildningen	  ska	  också	  bidra	  till	  att	  främja	  
”social	  gemenskap”	  (Skollag	  2010:800,	  15	  kap,	  2§).	  Ser	  man	  på	  den	  här	  lagparagrafen	  
med	  utbildningens	  förändring	  på	  grund	  av	  elevernas	  datoranvändning	  i	  åtanke	  kan	  man	  
tolka	  den	  som	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  söka	  information	  som	  de	  sedan	  kritiskt	  reflekterar	  
kring	  och	  använder	  sig	  av.	  Eleverna	  ska	  också	  veta	  hur	  man	  med	  hjälp	  av	  datorn	  kan	  
vara	  med	  och	  påverka	  (vara	  aktiv	  samhällsmedborgare)	  och	  delta	  i	  sociala	  medier	  
(”social	  gemenskap”).	  
	  
Läroplanen	  för	  gymnasieskolan	  (Lgy	  11)	  anger	  i	  första	  kapitlet,	  som	  behandlar	  skolans	  
värdegrund	  och	  uppgifter,	  att	  gymnasieskolans	  uppgift	  är	  att	  ”främja	  elevernas	  
utveckling	  till	  ansvarskännande	  människor	  som	  aktivt	  deltar	  i	  och	  utvecklar	  yrkes-‐	  och	  
samhällslivet”.	  Vidare	  fastslås	  att	  gymnasieskolan	  ansvarar	  för	  att	  ge	  eleverna	  möjlighet	  
att	  lära	  sig	  hur	  man	  orienterar	  sig	  i	  ett	  samhälle	  som	  vårt,	  där	  informationsflödet	  är	  
stort.	  Elevernas	  förmåga	  att	  kunna	  ”finna,	  tillägna	  sig	  och	  använda	  ny	  kunskap”	  är	  viktig	  
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samt	  att	  kunna	  ”tänka	  kritiskt,	  att	  granska	  fakta	  och	  förhållanden”.	  Studierna	  på	  
gymnasieskolan	  ska	  också	  ge	  eleverna	  en	  grund	  för	  att	  kunna	  hantera	  förändringar	  vad	  
gäller	  ny	  teknologi	  vilka	  ställer	  nya	  krav	  på	  vad	  människor	  behöver	  kunna	  och	  vilka	  
arbetsmetoder	  de	  bör	  behärska	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  6-‐7).	  Skolans	  uppdrag	  är	  alltså	  att	  
förbereda	  eleverna	  för	  att	  kunna	  hantera	  all	  den	  information	  som	  är	  tillgänglig	  i	  och	  
med	  internet.	  De	  ska	  lära	  sig	  att	  söka	  och	  sålla	  i	  informationsflödet	  och	  dessutom	  kunna	  
förhålla	  sig	  kritiskt	  till	  den	  information	  de	  hittar.	  Eftersom	  tekniken	  är	  föränderlig	  ska	  
eleverna	  inte	  bara	  lära	  sig	  använda	  det	  som	  finns	  att	  tillgå	  för	  dagen	  utan	  också	  
förberedas	  för	  att	  kunna	  lära	  sig	  ny	  teknik	  när	  den	  kommer.	  
	  
I	  de	  övergripande	  mål	  och	  riktlinjer	  som	  skolverket	  anger	  för	  gymnasieskolan	  står	  det	  
bland	  annat	  att	  det	  är	  skolans	  ansvar	  att	  eleverna	  utvecklar	  en	  ”förmåga	  att	  kritiskt	  
granska	  och	  bedöma	  det	  han	  eller	  hon	  ser,	  hör	  och	  läser”.	  Dessutom	  ska	  skolan	  ansvara	  
för	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  använda	  ”modern	  teknik	  som	  ett	  verktyg	  för	  
kunskapssökande,	  kommunikation,	  skapande	  och	  lärande”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  10).	  
Även	  här	  understryks	  alltså	  vikten	  av	  att	  ställa	  sig	  kritisk	  till	  den	  information	  man	  har	  
tillgång	  till.	  Det	  uttalas	  här	  också	  att	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  använda	  datorn	  (modern	  
teknik)	  för	  att	  kunna	  söka	  information,	  kommunicera	  och	  lära	  sig.	  
	  
I	  examensmålen	  för	  de	  nationella	  gymnasieprogrammen	  skriver	  skolverket	  att	  
samhällsvetarprogrammet	  ska	  leda	  till	  att	  eleverna	  kan	  ”kommunicera	  och	  presentera	  
sina	  kunskaper,	  bland	  annat	  med	  hjälp	  av	  digitala	  verktyg	  och	  medier”.	  I	  examensmålen	  
för	  samhällsvetarprogrammet	  nämns	  också	  vikten	  av	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  hantera	  
olika	  källor	  på	  ett	  kritiskt	  sätt	  och	  att	  eleverna	  ska	  utveckla	  en	  ”förmåga	  att	  söka,	  sovra	  
och	  bearbeta	  information	  med	  källkritisk	  medvetenhet”	  (Skolverket	  2011b,	  s.	  49).	  I	  
kommentarerna	  till	  examensmålen	  skriver	  skolverket	  att	  det	  krävs	  att	  arbetssätten	  
inom	  samhällsvetarprogrammet	  inkluderar	  arbete	  med	  digitala	  medier	  och	  att	  eleverna	  
har	  tillgång	  till	  den	  teknik	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  lära	  sig	  detta	  på	  ett	  
tillfredsställande	  sätt.	  I	  kommentarerna	  står	  det	  också	  att	  examensmålen	  som	  handlar	  
om	  källkritik	  kan	  realiseras	  genom	  att	  eleverna	  tränas	  i	  att	  bedöma	  om	  en	  källa	  har	  som	  
syfte	  att	  påverka	  den	  som	  läser	  antingen	  dolt	  eller	  öppet.	  Eleverna	  bör	  kunna	  utvärdera	  
källans	  relevans	  utifrån	  aspekter	  som	  ursprung,	  tid	  och	  rum	  i	  förhållande	  till	  händelsen	  
som	  refereras	  (Skolverket	  2011b,	  s.	  259-‐260).	  	  
	  
Samhällskunskap	  är	  ett	  av	  de	  gymnasiegemensamma	  ämnena	  och	  i	  syftet	  med	  ämnet	  
anges	  att	  ett	  ”komplext	  samhälle	  med	  stort	  informationsflöde	  och	  snabb	  förändringstakt	  
kräver	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  och	  eleverna	  ska	  därför	  ges	  möjlighet	  att	  utveckla	  ett	  
sådant”.	  Undervisningen	  i	  samhällskunskap	  ska	  också	  ge	  eleverna	  möjlighet	  att	  
formulera	  sina	  uppfattningar	  och	  kunskaper	  på	  olika	  sätt,	  bland	  annat	  ”med	  hjälp	  av	  
modern	  informationsteknik”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  143).	  De	  delar	  som	  handlar	  om	  
källkritik	  och	  användning	  av	  olika	  medier	  återkommer	  i	  samtliga	  kursers	  centrala	  
innehåll	  inom	  ämnet	  samhällskunskap.	  Elevernas	  kunskaper	  i	  hur	  man	  använder	  digital	  
teknik	  nämns	  mer	  specifikt	  i	  kurserna	  samhällskunskap	  1a1	  och	  samhällskunskap	  1b	  
som	  är	  gymnasiegemensamkurs	  på	  yrkes-‐	  respektive	  högskoleförberedande	  program.	  
Det	  centrala	  innehållet	  i	  båda	  dessa	  kurser	  anger	  att	  ”maktfördelning	  och	  
påverkansmöjligheter	  i	  olika	  system	  och	  på	  olika	  nivåer	  utifrån	  demokratimodeller	  och	  
den	  digitala	  teknikens	  möjligheter”	  ska	  behandlas	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  144-‐145	  och	  
150).	  Här	  slår	  skolverket	  således	  fast	  att	  eleverna,	  inom	  ämnet	  samhällskunskap,	  ska	  
lära	  sig	  använda	  den	  digitala	  tekniken	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  påverka	  samhället.	  
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Kunskapskraven	  för	  samtliga	  gymnasiekurser	  i	  samhällskunskap	  anger	  att	  eleverna	  ska	  
kunna	  ”söka,	  granska	  och	  tolka	  olika	  källor”	  samt	  visa	  vad	  de	  kan	  i	  samhällskunskap	  i	  
”olika	  presentationsformer”	  (Skolverket	  2011a,	  s.	  144-‐157).	  I	  fråga	  om	  digital	  
kompetens	  kan	  detta	  ses	  som	  att	  det	  som	  ska	  bedömas	  är	  hur	  eleverna	  kan	  använda	  sig	  
av	  internet	  som	  en	  informationskälla	  som	  man	  ska	  förhålla	  sig	  kritisk	  till	  och	  kunna	  
använda	  sig	  av.	  Vidare	  ska	  eleverna	  kunna	  använda	  digital	  teknik	  för	  att	  redovisa	  sina	  
kunskaper	  i	  ämnet.	  
	  
Carl	  Anders	  Säfström	  skriver	  att	  det	  borde	  vara	  självklart	  att	  skolan	  har	  ett	  dubbelt	  
uppdrag	  som	  handlar	  både	  om	  att	  eleverna	  ska	  få	  möjlighet	  att	  ta	  till	  sig	  kunskaper	  och	  
att	  sedan	  kunna	  använda	  dessa	  kunskaper	  som	  aktiva,	  demokratiska	  medborgare	  
(Säfström	  2001,	  s.	  11).	  Christina	  Odenstad	  diskuterar	  mer	  specifikt	  samhällskunskapens	  
dubbla	  uppdrag	  som	  handlar	  om	  att	  dels	  ge	  eleverna	  möjlighet	  att	  själva	  ta	  ställning	  och	  
tänka	  kritiskt,	  dels	  fostra	  dem	  i	  demokrati	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  bli	  aktiva	  
samhällsmedborgare	  (Odenstad	  2010,	  s.	  50).	  Sammanfattningsvis	  tycker	  jag	  mig	  se	  att	  
både	  Europaparlamentets	  rekommendation	  och	  den	  svenska	  skolans	  styrdokument	  
handlar	  om	  just	  detta:	  Att	  ha	  tillräckliga	  kunskaper	  om	  hur	  man	  använder	  digital	  teknik,	  
hur	  man	  på	  ett	  kritiskt	  sätt	  använder	  sig	  av	  den	  stora	  mängd	  tillgänglig	  information	  
samt	  hur	  man	  använder	  sig	  av	  teknik	  och	  information	  för	  att	  vara	  en	  aktiv,	  demokratisk	  
samhällsmedborgare.	  
	  
Enligt	  Regeringen	  har	  de	  nya	  styrdokumenten	  för	  grund-‐	  och	  gymnasieskola	  gett	  
skolorna	  bättre	  förutsättningar	  för	  elever	  och	  lärare	  att	  uppnå	  digital	  kompetens.	  Hur	  
detta	  ska	  ske	  lämnas	  till	  de	  enskilda	  skolorna	  att	  tolka.	  Regeringen	  anger	  att	  det	  står	  i	  
skollagen	  att	  skolan	  ska	  använda	  ”de	  lärverktyg	  som	  behövs	  för	  en	  tidsenlig	  utbildning”	  
men	  det	  är	  upp	  till	  skolorna	  och	  lärarna	  att	  bestämma	  hur	  detta	  ska	  ske	  i	  praktiken	  
(Regeringen	  2011b).	  De	  nya	  styrdokumenten	  innehåller	  således	  kriterier	  för	  vilka	  
kunskaper	  och	  förmågor	  eleverna	  ska	  behärska	  vad	  gäller	  digital	  teknik	  och	  en	  
förutsättning	  för	  att	  elevernas	  kunskaper	  ska	  värderas	  och	  bedömas	  korrekt	  är	  ju	  att	  de	  
praktiserande	  lärarna	  också	  följer	  styrdokumenten.	  En	  rapport	  från	  Skolinspektionen	  
från	  2010	  visar	  dock	  att	  flera	  gymnasieskolor	  inte	  använder	  de	  mål	  och	  kunskapskrav	  
som	  anges	  i	  styrdokumenten	  när	  det	  är	  dags	  att	  bedöma	  och	  betygsätta	  elevernas	  
prestationer	  (Skolinspektionen	  2010,	  s.	  56).	  Liknande	  kritik	  återkommer	  även	  2011	  där	  
man	  förvisso	  funnit	  att	  kunskapskrav	  och	  mål	  i	  styrdokumenten	  oftast	  följs	  men	  att	  det	  
ändå	  förekommer	  att	  lärare	  på	  gymnasiet	  gör	  bedömningar	  och	  sätter	  betyg	  som	  inte	  
har	  stöd	  i	  kurs-‐	  och	  ämnesplaner	  (Skolinspektionen	  2011b,	  s.	  6-‐7).	  

2.1.3.	  Politik	  och	  visioner	  
	  
2011	  tog	  regeringen	  fram	  en	  ny	  nationell	  IT-‐strategi	  för	  hur	  Sverige	  ska	  kunna	  hänga	  
med	  i	  den	  tekniska	  utvecklingen.	  Denna	  Digitala	  agenda	  för	  Sverige	  beskriver	  hur	  IT	  kan	  
vara	  till	  nytta	  inom	  olika	  områden	  av	  samhället.	  Skola	  och	  undervisning	  är	  ett	  av	  dessa	  
områden	  och	  ambitionen	  är	  att	  ”skolan	  ska	  vara	  en	  del	  av	  informationssamhället”	  och	  
att	  IT	  ska	  kunna	  ”användas	  i	  varje	  del	  av	  skolans	  verksamhet”	  (Regeringen	  2011a).	  I	  
Regeringens	  digitala	  agenda	  anges	  att	  eleverna,	  efter	  genomgången	  grund-‐	  och	  
gymnasieskola,	  ska	  ha	  kunskaper	  i	  hur	  modern	  teknik	  används	  som	  ett	  ”verktyg	  för	  
kunskapssökande,	  kommunikation,	  skapande	  och	  lärande”	  (Regeringen	  2011b,	  s.	  33).	  
Dessa	  mål	  kan	  man	  också	  till	  stora	  delar	  återfinna	  i	  skolans	  styrdokument	  (se	  ovan).	  	  
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Det	  är	  således,	  enligt	  den	  digitala	  agendan,	  skolans	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  eleverna	  får	  den	  
digitala	  kompetens	  som	  de	  behöver	  för	  att	  klara	  de	  krav	  på	  tekniskt	  kunnande	  i	  dagens	  
samhälle.	  Detta	  ska	  realiseras	  genom	  att	  elever	  får	  tillgång	  till	  datorer	  och	  att	  dessa	  
också	  används	  i	  undervisningen.	  Av	  vikt	  är	  också	  att	  lärarnas	  kompetens	  inom	  området	  
är	  tillräcklig	  för	  att	  förstå	  hur	  unga	  använder	  media	  och	  vilka	  möjligheter	  det	  finns	  med	  
ny	  teknik.	  Lärarna	  bör	  också	  använda	  datorer	  som	  ett	  hjälpmedel	  i	  sina	  kontakter	  med	  
hem	  och	  föräldrar.	  Vidare	  bör	  skolan	  administration	  effektiviseras	  med	  hjälp	  av	  IT	  för	  
att	  få	  mer	  tid	  till	  det	  pedagogiska	  uppdraget.	  Den	  digitala	  agendan	  inleds	  med	  skrivelsen	  
”Elever	  ska	  och	  lärare	  bör	  ha	  tillgång	  till	  moderna	  lärverktyg	  som	  behövs	  för	  en	  tidsenlig	  
utbildning”	  (Regeringen	  2011b,	  s.33).	  Vilket	  jag	  tolkar	  som	  att	  det	  i	  första	  hand	  är	  
eleverna	  som	  ska	  få	  tillgång	  till	  datorer.	  Huruvida	  detta	  är	  att	  börja	  i	  rätt	  ände,	  ur	  ett	  
pedagogiskt	  och	  didaktiskt	  perspektiv,	  kan	  diskuteras.	  
	  
De	  insatser	  som	  görs	  för	  att	  höja	  den	  digitala	  kompetensen	  i	  skolan	  kostar	  pengar.	  
Regeringen	  har	  mellan	  åren	  2005	  och	  2010	  öronmärkt	  sammanlagt	  39	  miljoner	  kronor	  
som	  nuvarande	  Skolverket	  (tidigare	  Myndigheten	  för	  skolutveckling)	  ska	  använda	  för	  
att	  realisera	  regeringens	  mål	  om	  IT	  i	  skolan.	  Skolverket	  ska	  använda	  dessa	  pengar	  för	  att	  
höja	  lärarnas	  kompetens	  och	  följa	  upp	  resultaten	  av	  de	  insatser	  som	  görs	  (Regeringen	  
2011b,	  s.	  34).	  
	  
IT-‐	  och	  energiminister	  Anna-‐Karin	  Hatt	  vill	  dock	  inte	  stanna	  vid	  det	  som	  skrevs	  i	  den	  
digitala	  agendan	  2011	  utan	  ser	  att	  IT-‐användningen	  i	  skolan	  kan	  och	  bör	  utvecklas	  
ytterligare.	  Bland	  annat	  talar	  hon	  om	  satsningar	  på	  ett	  digitalt	  lärarlyft	  som	  under	  ett	  
antal	  år	  beräknas	  kosta	  runt	  en	  halv	  miljard	  och	  riktar	  sig	  både	  till	  lärarutbildningen	  och	  
till	  vidareutbildning	  av	  redan	  verksamma	  lärare.	  Orden	  Hatt	  använder	  är	  att	  ”förvandla	  
framtidens	  lärande	  till	  dagens	  lärande”	  (Regeringen	  2013).	  

2.2.	  Kritik	  mot	  en-‐till-‐en	  projektet	  
	  
Skolinspektionen	  utförde	  under	  läsåret	  2011/2012	  en	  granskning	  av	  undervisningen	  i	  
bland	  annat	  religionskunskap	  på	  gymnasiet	  med	  fokus	  på	  hur	  IT	  används	  i	  skolan	  
(Skolinspektionen	  2012,	  s.	  1).	  Någon	  granskning	  av	  undervisningen	  i	  samhällskunskap	  
har	  skolinspektionen	  inte	  gjort	  men	  jag	  anser	  att	  dessa	  båda	  ämnen	  ligger	  så	  pass	  nära	  
varandra	  didaktiskt	  att	  resultatet	  av	  skolverkets	  granskning	  därför	  är	  relevant	  även	  för	  
studier	  av	  samhällskunskapsundervisningen.	  	  
	  
Vad	  gäller	  religionskunskap	  på	  gymnasiet	  används	  datorerna	  främst	  till	  att	  söka	  
information	  och	  till	  att	  skriva	  arbeten.	  Skolinspektionen	  såg	  också	  vissa	  inslag	  där	  man	  i	  
undervisningssyfte	  gjorde	  visuella	  besök	  i	  heliga	  rum	  eller	  lät	  eleverna	  komma	  i	  kontakt	  
med	  företrädare	  för	  olika	  religioner	  (Skolinspektionen	  2012,	  s.	  3).	  Under	  arbetet	  med	  
den	  här	  undersökningen	  har	  jag	  gjort	  liknande	  erfarenheter	  vad	  gäller	  användandet	  av	  
datorer	  i	  samhällskunskapsundervisningen.	  Eleverna	  använder	  datorerna	  till	  
ordbehandling	  och	  till	  att	  söka	  information.	  Ibland	  används	  också	  datorerna	  till	  att	  
besöka	  exempelvis	  riksdagen	  virtuellt	  eller	  spela	  interaktiva	  spel.	  Detta	  kommer	  att	  
exemplifieras	  ytterligare	  i	  resultatdelen.	  Skolinspektionen	  fann	  också	  att	  variationen	  
mellan	  hur	  olika	  lärare	  använder	  datorerna	  i	  undervisningen	  är	  stor	  och	  att	  
användningen	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  studie-‐	  och	  yrkesförberedande	  program.	  Elever	  på	  
yrkesförberedande	  program	  använder	  generellt	  datorer	  i	  mindre	  utsträckning	  än	  elever	  
på	  högskoleförberedande	  program	  (Skolinspektionen	  2012,	  s.	  3).	  
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Det	  skolinspektionen	  kom	  fram	  till	  i	  sin	  granskning	  är	  att	  de	  satsningar	  som	  gjorts	  på	  
inköp	  av	  datorer	  och	  annan	  IT-‐utrustning	  inte	  har	  kompletterats	  med	  tillräckliga	  
satsningar	  på	  att	  utveckla	  arbetsmetoder	  för	  att	  använda	  datorerna	  så	  att	  de	  blir	  ett	  
pedagogiskt-‐	  och	  kunskapsutvecklande	  stöd	  för	  eleverna.	  Den	  utrustning	  som	  har	  köpts	  
in	  används	  inte	  optimalt	  utan	  fungerar	  mest	  för	  att	  effektivisera	  och	  förbättra	  tidigare	  
arbetssätt.	  Detta	  beror	  i	  många	  fall	  på	  att	  skolledningen	  inte	  har	  utarbetat	  någon	  strategi	  
för	  hur	  den	  inköpta	  IT-‐utrusningen	  ska	  användas	  på	  bästa	  sätt	  i	  undervisningen.	  Istället	  
har	  det	  blivit	  de	  enskilda	  lärarnas	  uppgift	  att	  hitta	  pedagogiska	  tillämpningar	  som	  är	  
bra,	  vilket	  då	  också	  påverkas	  av	  den	  enskilda	  lärarens	  intresse	  och	  kunskaper	  
(Skolinspektionen	  2012,	  s.	  1).	  
	  
Vidare	  riktar	  skolinspektionen	  kritik	  mot	  att	  skolpersonalens	  kompentensutveckling	  
vad	  gäller	  pedagogiska	  tillämpningar	  av	  inköpt	  IT-‐utrustning	  inte	  har	  varit	  tillräcklig.	  
Skolinspektionen	  har	  också	  noterat	  att	  flera	  skolor	  inte	  har	  tillräckliga	  förutsättningar,	  i	  
form	  av	  moderna	  IT-‐verktyg	  eller	  fungerande	  IT-‐support,	  för	  att	  kunna	  använda	  
datorerna	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  (Skolinspektionen	  2012,	  s.	  1).	  
	  
IT-‐	  och	  energiminister	  Anna-‐Karin	  Hatt	  är	  drivande	  när	  det	  gäller	  skolans	  IT-‐satsningar	  
men	  ser	  vissa	  problem	  med	  hur	  arbetet	  med	  digitaliseringen	  sker.	  Hon	  ser	  att	  den	  
tekniska	  utrustningen	  inte	  används	  fullt	  ut	  och	  att	  många	  elever	  (50-‐60%)	  sällan	  eller	  
aldrig	  får	  använda	  sina	  datorer	  i	  undervisningen.	  Hatt	  ser	  också	  problem	  med	  hur	  
datorerna	  används.	  Hon	  ger	  exempel	  på	  att	  datorerna	  mest	  används	  för	  
informationssökning	  på	  internet	  och	  till	  att	  skriva	  enklare	  arbeten	  vilket,	  enligt	  Hatt,	  
inte	  är	  tillräckligt	  för	  att	  höja	  elevernas	  digitala	  kompetens.	  Vidare	  kritiseras	  att	  
elevernas	  undervisning	  i	  källhantering	  och	  källkritik	  är	  undermålig	  (Regeringen	  2013).	  
Hatts	  kritik	  utgår	  från	  Skolverkets	  rapport	  IT-‐användning	  och	  IT-‐kompetens	  i	  skolan	  där	  
man	  undersöker	  bland	  annat	  förutsättningar	  för	  den	  pedagogiska	  användningen	  av	  
datorer	  och	  lärarnas	  kompetensutveckling	  vad	  gäller	  datoranvändning	  i	  undervisningen	  
(Skolverket	  2013).	  

2.3.	  Forskning	  kring	  en-‐till-‐en	  datorer	  
	  
Det	  har	  gjorts,	  och	  görs,	  mycket	  forskning	  kring	  datorer	  i	  undervisningen	  och	  i	  en	  
undersökning	  från	  2010	  hittade	  Hylén	  och	  Grönlund	  cirka	  40	  forskningsartiklar	  som	  
behandlar	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  skolor	  (Hylén	  2011,	  s.	  50).	  Ämnet	  är	  
högaktuellt	  och	  nya	  artiklar	  och	  forskningsresultat	  publiceras	  hela	  tiden.	  Istället	  för	  att	  
försöka	  göra	  en	  heltäckande	  genomgång	  av	  tidigare	  studier	  tar	  jag	  här	  upp	  de	  
forskningsprojekt	  som	  återkommer	  i	  de	  texter	  jag	  arbetat	  med	  och	  som	  jag	  upplever	  
vara	  relevanta	  för	  den	  här	  undersökningen.	  	  
	  
Jan	  Hylén	  ger	  en	  översikt	  av	  den	  forskning	  som	  gjorts	  kring	  en-‐till-‐en	  datorer	  som	  visar	  
att	  den	  generellt	  handlar	  om	  hur	  elevernas	  skolarbete,	  resultat	  och	  motivation	  
påverkats	  av	  tillgången	  av	  egna	  datorer.	  Forskningen	  handlar	  också	  ofta	  om	  hur	  lärarnas	  
och	  elevernas	  arbetssätt	  förändrats.	  Många	  av	  de	  genomförda	  studierna	  är	  stora,	  med	  
flera	  tusen	  respondenter,	  och	  sträcker	  sig	  över	  flera	  års	  tid.	  Av	  de	  studier	  som	  har	  till	  
syfte	  att	  undersöka	  elevernas	  resultat	  visar	  drygt	  60	  procent	  av	  dem	  att	  elevernas	  
skolresultat	  förbättras	  i	  och	  med	  införandet	  av	  elevdatorer.	  Vad	  gäller	  de	  
undersökningar	  som	  inte	  visar	  på	  någon	  förbättring	  av	  studieresultat	  har	  också	  
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slutsatser	  dragits	  om	  orsaker	  till	  detta	  vilka	  bland	  annat	  visar	  sig	  vara	  lärarnas	  
inställning	  och	  kompetensutveckling,	  stöd	  från	  skolledningen	  samt	  god	  tillgång	  på	  
teknisk	  support.	  För	  att	  positiva	  resultat	  ska	  uppnås	  räcker	  det	  således	  inte	  bara	  med	  att	  
köpa	  in	  datorer,	  lärarna	  måste	  också	  få	  möjlighet	  att	  använda	  dem	  på	  ett	  bra	  sätt	  (Hylén	  
2011,	  s.	  50-‐53).	  
	  
Satsningar	  på	  en	  dator	  till	  varje	  elev	  har	  som	  syfte	  att	  hjälpa	  eleverna	  till	  bättre	  
studieresultat,	  att	  göra	  skolan	  mer	  jämlik	  vad	  gäller	  tillgången	  på	  teknisk	  utrustning,	  
förbereda	  eleverna	  för	  arbetslivet	  samt	  att	  göra	  undervisningen	  mer	  individanpassad.	  
Först	  ut	  att	  förse	  alla	  elever	  med	  en	  egen	  dator	  var	  man	  i	  USA	  och	  detta	  skedde	  i	  mitten	  
av	  1990-‐talet	  med	  stöd	  av	  Microsoft.	  Projektet	  kallades	  ”Anytime,	  Anywhere	  Learning”	  
och	  omfattade	  runt	  1000	  skolor	  över	  hela	  landet.	  Delstaterna	  Maine	  och	  Texas	  har	  
senare	  också	  gjort	  omfattande	  satsningar.	  Dessa	  amerikanska	  projekt	  har	  studerats	  och	  
utvärderats	  flitigt	  och	  sammanfattningsvis	  ser	  man	  att	  satsningarna	  har	  lett	  till	  att	  
elevernas	  studiemotivation	  har	  förbättrats.	  Vidare	  har	  det	  också	  påvisats	  att	  en-‐till-‐en	  
datorerna	  har	  haft	  positiva	  effekter	  på	  elevernas	  studieresultat.	  Lärarna	  har	  i	  dessa	  
undersökningar	  också	  angivit	  att	  undervisningen	  blir	  mer	  på	  riktigt	  med	  hjälp	  av	  
datorerna	  eftersom	  det	  är	  lättare	  att	  komma	  åt	  och	  arbeta	  med	  riktiga	  problem.	  Det	  blir	  
också	  lättare	  för	  eleverna	  att	  jämföra	  flera	  olika	  källor	  och	  lärarna	  anger	  att	  de	  tycker	  att	  
kvaliteten	  på	  elevernas	  arbeten	  och	  deras	  skrivförmåga	  har	  blivit	  bättre.	  Resultaten	  av	  
de	  amerikanska	  satsningarna	  är	  dock	  inte	  enbart	  positiva	  utan	  det	  finns	  också	  
utvärderingar	  som	  visar	  på	  att	  elevernas	  studieresultat	  inte	  förbättras	  och	  att	  
nackdelarna	  med	  krånglande	  teknik	  och	  höga	  kostnader	  är	  för	  stora	  i	  förhållande	  till	  
resultaten	  (Hylén	  2011,	  s.	  45-‐46).	  
	  
I	  Sverige	  var	  Falkenberg	  först	  ut	  med	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  och	  där	  har	  Martin	  
Tallvid	  kontinuerligt	  följt	  och	  utvärderat	  kommunens	  satsningar.	  Utvärderingarna	  från	  
de	  två	  första	  åren	  visar	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  är	  positivt	  inställda	  till	  satsningarna	  
på	  en-‐till-‐en	  datorer.	  Eleverna	  säger	  sig	  arbeta	  mer	  hemma,	  tycker	  att	  lektionsarbetet	  
blivit	  roligare	  samt	  att	  det	  är	  lättare	  för	  dem	  att	  hålla	  reda	  på	  material	  och	  anteckningar	  
sedan	  de	  fick	  sina	  datorer.	  Den	  stora	  och	  ständiga	  tillgången	  på	  information	  ses	  också	  
som	  något	  positivt.	  De	  pedagogiska	  fördelar	  som	  lärarna	  ser	  med	  en-‐till-‐en	  datorer	  är	  
främst	  detta	  med	  tillgången	  av	  information	  och	  att	  de	  därmed	  alltid	  kan	  ta	  för	  givet	  att	  
alla	  elever	  har	  samma	  möjligheter	  att	  under	  lektionen	  få	  tag	  i	  användbar	  fakta	  till	  sina	  
uppgifter.	  Andra	  fördelar	  som	  anges	  är	  elevernas	  ökade	  studiemotivation,	  lugnare	  
arbetsmiljö	  i	  klassrummet	  och	  att	  lärarna	  ser	  att	  både	  längd	  och	  kvalitet	  på	  elevernas	  
texter	  ökat.	  Den	  nackdel	  som	  anges	  är	  att	  det	  finns	  en	  oro	  för	  att	  eleverna	  tillbringar	  
alltför	  mycket	  tid	  framför	  datorn	  och	  därmed	  försakar	  andra	  intressen.	  (Tallvid	  2010,	  s.	  
17-‐20).	  Det	  tredje	  årets	  utvärdering	  i	  Falkenberg	  ger	  likande	  resultat	  som	  de	  två	  första	  
vad	  gäller	  lärares	  och	  elevers	  inställningar	  till	  en-‐till-‐en	  datorerna.	  De	  är	  fortsatt	  
positiva	  och	  ser	  ungefär	  samma	  fördelar	  som	  tidigare.	  Tallvid	  har	  i	  denna	  tredje	  
utvärdering	  sammanställt	  fyra	  punkter,	  eller	  förklaringar	  till,	  varför	  projektet	  i	  
Falkenberg	  varit	  framgångsrikt.	  Dessa	  benämns	  ”fyra	  f”	  eller	  ”Falkenbergs	  
framgångsfaktorer”	  och	  är:	  Förvaltningen,	  Förankringen,	  Friheten	  och	  Fortbildningen	  
(Tallvid	  2010,	  s.	  58).	  
	  
Falkenbergs	  positiva	  erfarenheter	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  har	  säkerligen	  bidragit	  till	  att	  fler	  
kommuner	  i	  Sverige	  satsar	  på	  liknande	  projekt.	  På	  bloggen	  ”Framtidens	  lärande”	  som	  
administreras	  av	  stiftelsen	  DiU	  (Datorn	  i	  utbildningen)	  finns	  en	  karta	  där	  kommuner	  
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som	  satsat	  på	  en-‐till-‐en	  datorer	  finns	  markerade1.	  För	  tillfället	  (december	  2013)	  finns	  
ungefär	  250	  kommuner	  utmärkta.	  På	  bloggen	  läggs	  hela	  tiden	  nya	  artiklar	  och	  
undersökningar	  upp	  som	  behandlar	  hur	  datorer	  används	  i	  utbildningen	  (DiU).	  
	  
Örebro	  universitet	  driver	  tillsammans	  med	  12	  skolhuvudmän	  (mestadels	  kommuner	  
och	  både	  gymnasium	  och	  grundskola)	  ett	  forskningsprojekt	  som	  benämns	  ”Unosuno”	  
där	  syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  har	  påverkat	  
lärande	  och	  resultat	  hos	  elever	  samt	  lärarnas	  roller	  och	  arbetsmetoder.	  Resultatet	  av	  
forskningsprojektet	  redovisas	  årligen	  och	  pågår	  mellan	  2010-‐2013.	  2012-‐års	  rapport	  
visar	  att	  både	  elever	  och	  lärare	  är	  övervägande	  positiva	  till	  att	  använda	  en-‐till-‐en	  
datorer.	  Lärarna	  anger	  att	  de	  vanligaste	  användningsområdena	  av	  datorerna	  är	  att	  
eleverna	  använder	  dem	  för	  att	  skriva	  arbeten,	  göra	  presentationer	  och	  söka	  information.	  
Kommunikation	  med	  lärare	  och	  sociala	  medier	  nämns	  också	  som	  ett	  
användningsområde.	  På	  gymnasiet	  anger	  60	  procent	  av	  de	  tillfrågade	  lärarna	  att	  de	  
förändrat	  sina	  uppgifter	  och	  arbetssätt	  i	  och	  med	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  men	  
det	  framgår	  inte	  på	  vilket	  sätt.	  I	  rapporten	  anges	  också	  att	  elever	  och	  lärare	  ser	  att	  ett	  
problem	  med	  en-‐till-‐en	  datorerna	  är	  att	  de	  är	  distraherande	  och	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  
för	  eleverna	  att	  koncentrera	  sig	  på	  skolarbetet.	  Problem	  med	  otillräcklig	  källkritik	  
framkommer	  i	  rapporten	  och	  kan	  sammanfattas	  med	  citatet:	  ”lärarna	  kräver	  källkritik,	  
eleverna	  vill	  klippa	  och	  klistra”	  (Grönlund	  mfl.	  2013,	  s.	  13-‐19).	  
	  
Regeringen	  har	  gett	  i	  uppdrag	  till	  Skolverket	  att	  regelbundet	  (var	  tredje	  år)	  göra	  
uppföljningar	  av	  hur	  IT	  används	  i	  olika	  skolformer	  samt	  hur	  IT-‐kompetenser	  ser	  ut	  hos	  
lärare	  och	  elever.	  Denna	  uppföljning	  gjordes	  för	  andra	  gången	  2012	  och	  i	  
undersökningen	  ingår	  bland	  annat	  hur	  den	  allmänna	  inställningen	  till	  IT	  i	  skolan	  ser	  ut.	  
Generellt	  kan	  man	  se	  att	  grundskollärare	  är	  mer	  positiva	  till	  användningen	  av	  IT	  i	  
skolan,	  så	  till	  vida	  att	  de	  ser	  att	  det	  ökar	  elevernas	  motivation	  och	  lärande,	  än	  
gymnasielärarna.	  Skolverkets	  undersökning	  visar	  att	  gymnasieelever	  är	  mindre	  positiva	  
än	  grundskoleelever	  till	  att	  vilja	  använda	  datorerna	  mer	  i	  sitt	  skolarbete	  vilket	  deras	  
lärare	  också	  håller	  med	  om.	  Lärarna	  anger	  att	  de	  ser	  datorerna	  som	  en	  viktig	  resurs	  i	  
skolarbetet	  men	  att	  de	  samtidigt	  tycker	  att	  datorerna	  i	  sig	  inte	  är	  ett	  ändamål	  utan	  ett	  
medel	  för	  att	  lära	  sig	  annat.	  Lärarna	  påpekar	  också	  att	  det	  finns	  brister	  i	  teknikens	  
driftssäkerhet	  vilket	  påverkar	  användningen	  negativt	  samt	  att	  datorerna	  verkar	  
distraherande	  på	  eleverna	  (Skolverket	  2013,	  s.	  77-‐80).	  
	  
Även	  om	  mycket	  har	  skrivits	  om	  en-‐till-‐en	  datorerna	  i	  undervisningen	  så	  har	  jag	  inte	  
hittat	  så	  mycket	  tidigare	  forskning	  kring	  hur	  datorerna	  används	  specifikt	  inom	  
samhällskunskap.	  Linus	  Henriksson	  har	  skrivit	  en	  didaktisk	  uppsats	  för	  yrkesexamina	  
på	  avancerad	  nivå	  vid	  Örebro	  universitet	  som	  heter:	  Mellan	  informationssök	  och	  
Ragnarök:	  om	  hur	  lärare	  använder	  datorer	  och	  digital	  teknik	  i	  undervisningen	  i	  de	  
samhällsvetenskapliga	  ämnena.	  Henrikssons	  uppsats	  är	  gjord	  med	  utgångspunkt	  i	  
forskningsprojektet	  Unosuno	  och	  tar	  upp	  samtliga	  samhällsvetenskapliga	  ämnen	  och	  är	  
gjord	  med	  fokus	  på	  enbart	  lärarnas	  uppfattningar.	  
	  

2.4.	  Den	  här	  undersökningens	  relevans	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/ 
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Det	  finns,	  som	  redan	  nämnts,	  mycket	  skrivet	  om	  datorer	  i	  skolan	  i	  allmänhet	  och	  om	  en-‐
till-‐en	  datorer	  i	  synnerhet	  så	  varför	  då	  göra	  den	  här	  undersökningen?	  Som	  redan	  
nämnts	  i	  inledningen	  ser	  jag	  det	  som	  viktigt,	  både	  för	  mig	  själv	  och	  för	  andra,	  att	  den	  
stora	  satsning	  som	  gjorts	  på	  datorer	  i	  skolorna	  utnyttjas	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Jag	  förstår	  att	  
datorerna	  är	  en	  stor	  tillgång	  men	  jag	  vill	  med	  hjälp	  av	  denna	  undersökning	  få	  en	  bild	  av	  
hur	  lärare	  och	  elever	  faktiskt	  upplever	  att	  datorerna	  används.	  
	  
Mycket	  av	  det	  som	  tidigare	  undersökts	  och	  rapporterats	  handlar	  om	  datorer	  i	  skolan	  i	  
sin	  helhet.	  Oftast	  är	  det	  både	  grundskola	  och	  gymnasieskola	  som	  har	  undersökts	  och	  då	  
har	  också	  samtliga	  eller	  flera	  ämnen	  ingått	  i	  studien.	  Jag	  ser	  det	  som	  relevant	  att	  titta	  på	  
ämnet	  samhällskunskap	  på	  gymnasiet	  mer	  specifikt	  eftersom	  jag	  upplever	  att	  tidigare	  
studier	  inom	  området	  saknas.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  ämnet	  är	  speciellt	  så	  till	  vida	  
att	  en	  central	  del	  av	  innehållet	  handlar	  om	  att	  förbereda	  eleverna	  för	  att	  bli	  aktiva	  
samhällsmedborgare	  och	  därmed	  kunna	  fungera	  i,	  och	  vara	  med	  och	  påverka	  samhället.	  
Att	  kunna	  använda	  en	  dator	  blir	  direkt	  avgörande	  för	  elevernas	  förmåga	  att	  göra	  just	  
detta	  eftersom	  mycket	  av	  den	  information	  och	  kommunikation	  som	  krävs	  för	  aktivt	  
samhällsdeltagande	  numera	  sker,	  just	  med	  hjälp	  av	  datorn.	  Hur	  datorerna	  används	  inom	  
samhällskunskapen	  blir	  därför,	  enligt	  mig,	  särskilt	  intressant.	  Ytterligare	  en	  av	  aspekt	  av	  
samhällskunskapen,	  som	  gör	  att	  datorerna	  blir	  extra	  intressanta	  att	  använda	  inom	  
ämnet,	  är	  att	  det	  är	  ett	  aktualitetsämne	  som	  är	  beroende	  av	  tillgången	  på	  så	  färsk	  
information	  som	  möjligt.	  	  
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3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  –	  lärande	  i	  förändring	  
	  
Tomas	  Kroksmarks	  diskuterar	  i	  sin	  artikel	  Innovativt	  lärande	  från	  2006	  hur	  lärande,	  och	  
synen	  på	  lärande,	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  digitaliseringen	  av	  skolan.	  Kroksmark	  gör	  
skillnad	  mellan	  vad	  han	  kallar	  ”innovativt	  lärande”	  och	  ”traditionellt	  lärande”	  där	  
termen	  ”lärande”	  betecknar	  både	  det	  som	  traditionellt	  kallas	  ”undervisning”	  och	  
”inlärning”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  11).	  Kroksmark	  skriver	  att	  synen	  på	  vad	  som	  är	  
kunskap	  och	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  att	  förmedla	  och	  ta	  till	  sig	  kunskap	  har	  
förändrats	  i	  grunden.	  Detta	  har	  fått	  till	  resultat	  att	  det	  uppstått	  ett	  gap	  mellan	  teori	  och	  
praktik	  och	  Kroksmark	  ser	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  hitta	  en	  ”plattform	  för	  gemensam	  
kunskapsproduktion	  mellan	  forskare	  och	  skolans	  lokala	  praktik”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  
7).	  	  
	  
Ett	  annat	  sätt	  att	  se	  på	  förändringen	  av	  lärande	  i	  och	  med	  en-‐till-‐en	  satsningar	  i	  skolorna	  
är	  Ruben	  Puenteduras	  SAMR-‐modell,	  som	  identifierar	  fyra	  steg	  vad	  gäller	  lärande	  i	  en	  
digitaliserad	  skola.	  De	  tankar	  som	  Puentedura	  utvecklar	  med	  hjälp	  av	  sin	  modell	  har	  
flera	  likheter	  med	  det	  som	  Kroksmark	  diskuterar	  i	  termer	  av	  traditionellt	  kontra	  
innovativt	  lärande.	  Jag	  avser	  därför	  använda	  både	  dessa	  teorier	  som	  utgångspunkt	  för	  
min	  analys	  eftersom	  jag	  anser	  att	  det	  kan	  vara	  intressant	  att	  jämföra	  dessa	  två	  syner	  på	  
hur	  lärande	  kan	  eller	  bör	  utvecklas	  med	  hjälp	  av	  datorer	  i	  skolan.	  

3.1.	  Kroksmarks	  syn	  på	  traditionellt-‐	  kontra	  innovativt	  lärande	  
	  
Kroksmarks	  förslag	  handlar	  således	  om	  det	  som	  han	  benämner	  ”innovativt	  lärande”	  
vilket	  ställs	  mot	  det	  som	  han	  kallar	  ”traditionellt	  lärande”.	  Kroksmark	  konstaterar	  att	  vi	  
lever	  i	  en	  postmodern	  tid	  som	  kännetecknas	  av	  att	  invanda	  mönster	  och	  strukturer	  
raseras	  och	  att	  detta,	  i	  högsta	  grad,	  gäller	  för	  vår	  uppfattning	  om	  vad	  kunskap	  är	  och	  hur	  
den	  förmedlas.	  De	  stora,	  övergripande	  teorierna	  om	  hur	  vi	  lär	  oss	  är	  inte	  längre	  
relevanta	  och	  den	  kunskapsgrund	  eller	  ”de	  mer	  beständiga	  kunskaper	  som	  utgör	  den	  
gemensamma	  referensram	  alla	  i	  samhället	  behöver”	  (Skolverket	  2011c,	  s.	  19)	  är	  inte	  
längre	  lika	  självklara.	  Det	  som	  förmedlas	  i	  klassrummet	  kan	  med	  hjälp	  av	  datorn	  och	  
internet	  hela	  tiden	  kontrolleras,	  ifrågasättas	  eller	  ses	  från	  ett	  annat	  perspektiv.	  Detta	  
ställer	  nya	  krav	  på	  hur	  utbildning	  organiseras	  och	  hur	  man	  ser	  på	  och	  bedömer	  kunskap	  
(Kroksmark	  2006,	  8-‐10).	  I	  denna	  studie	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  Kroksmarks	  
åtskillnad	  mellan	  ”traditionellt”	  och	  ”innovativt”	  lärande	  vid	  diskussionen	  av	  resultatet	  
av	  den	  empiriska	  undersökningen	  som	  bland	  annat	  syftar	  till	  att	  belysa	  hur	  lärande	  och	  
undervisning	  i	  samhällskunskap	  påverkas	  av	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer.	  
	  
Traditionellt	  lärande	  utmärks	  enligt	  Kroksmark	  av	  att	  lärande	  sker	  genom	  strukturering	  
och	  planering	  som	  följer	  vissa	  principer	  eller	  teorier	  som	  dessutom	  är	  praktiskt	  
beprövade	  (jämför	  Lgy	  2011;	  ”Undervisningen	  ska	  vila	  på	  vetenskaplig	  grund	  och	  
beprövad	  erfarenhet”	  s.	  32).	  Denna	  typ	  av	  strukturerad	  undervisning	  kan	  man	  spåra	  
ända	  tillbaka	  till	  antiken	  och	  Platons	  undervisningsmetod	  i	  form	  av	  dialoger.	  Metoden	  är	  
här	  viktig	  och	  allt	  ska	  läras	  utifrån	  vissa	  bestämda	  mönster.	  Kroksmark	  refererar	  till	  
Johan	  Amos	  Comenius	  (1591-‐1670)	  som	  fastslår	  att	  lärande	  ska	  ske	  efter	  principen	  ”en	  
sak	  i	  taget”	  och	  att	  man	  inte	  får	  införa	  något	  nytt	  i	  undervisningen	  förrän	  eleven	  
behärskar	  det	  gamla.	  Dessutom	  ska	  man	  enligt	  Comenius	  metod	  gå	  från	  det	  enkla	  till	  det	  
komplexa	  och	  från	  det	  konkreta	  till	  det	  mer	  abstrakta	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  11-‐12).	  
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En	  av	  Comenius	  efterföljare	  var	  Johan	  Friedrich	  Herbart	  (1776-‐1841)	  som	  arbetade	  
vidare	  utifrån	  tankarna	  kring	  ett	  vetenskapligt,	  strukturerat	  lärande.	  Herbarts	  teorier	  
om	  systematiskt	  lärande,	  där	  det	  ena	  alltid	  bygger	  på	  det	  andra	  lade	  grunden	  till,	  den	  på	  
1960-‐70	  talen	  populära,	  undervisningsteknologin	  där	  man	  mekaniskt	  skulle	  mata	  in	  
kunskap	  i	  eleverna.	  Lärarens	  roll	  är	  att	  vara	  ett	  ”instrument	  för	  att	  effektuera	  
ordningsföljden”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  13).	  
	  
Kroksmark	  fortsätter	  att	  ge	  exempel	  på	  hur	  pedagogisk	  forskning	  som	  handlar	  om	  
lärande	  under	  hela	  1900-‐talet	  har	  fokuserat	  på	  hur	  lärandet	  måste	  planläggas	  och	  
systematiseras.	  Lärarens	  uppgift	  är	  att	  planera	  och	  styra	  undervisningen	  för	  att	  eleverna	  
på	  ett	  strukturerat	  sätt	  ska	  kunna	  ta	  till	  sig	  de	  kunskaper	  och	  lära	  sig	  behärska	  de	  
förmågor	  som	  anges	  i	  läroplanerna.	  Det	  faktum	  att	  läroplanerna	  är	  målstyrda	  betyder,	  
enligt	  Kroksmark,	  inte	  att	  synen	  på	  lärande	  har	  blivit	  mindre	  traditionell.	  De	  i	  
läroplanerna	  formulerade	  målen	  ses	  istället	  som	  ett	  exempel	  på	  att	  vissa	  kunskaper	  ska	  
uppnås	  under	  en	  viss	  tid	  och	  att	  eleverna	  måste	  lotsas	  mot	  dessa	  mål	  genom	  en	  av	  
läraren	  planerad	  undervisning	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  14).	  
	  
Det	  som	  Kroksmark	  föreslår	  som	  alternativ	  till	  det	  traditionella	  lärandet	  kallar	  han	  för	  
innovativt	  lärande.	  Denna	  typ	  av	  lärande	  ställs	  i	  kontrast	  till	  det	  traditionella	  genom	  att	  
det	  här	  är	  individen	  som	  styr	  sitt	  eget	  lärande	  vilket	  också	  sker	  på	  helt	  nya	  sätt.	  
Skolornas	  monopol	  på	  lärande	  avskaffas	  därmed	  och	  hur	  eleverna	  lär	  sig	  går	  inte	  längre	  
att	  planera	  och	  strukturera.	  Kroksmark	  talar	  om	  ”lärandets	  nya	  infrastruktur”	  som	  
ingen	  pedagogisk	  forskning	  som	  handlar	  om	  lärande	  ännu	  har	  lyckats	  att	  beskriva.	  Det	  
traditionella	  sättet	  att	  se	  på	  lärande	  som	  något	  som	  ska	  styras	  av	  läraren	  har	  ersatts	  
med	  vad	  Kroksmark	  benämner	  en	  ”Googlisering”	  av	  lärandet	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  15).	  
	  
Det	  som	  kännetecknar	  detta	  innovativa,	  ”googliserade”	  lärande	  är	  att	  det	  är	  oplanerat	  
och	  att	  det	  inte	  längre	  går	  att	  kontrollera	  vad	  som	  lärs	  eller	  hur,	  var	  och	  när	  det	  sker.	  
Detta	  lärande	  sker	  inte	  bara	  i	  skolan	  utan	  hela	  tiden,	  i	  människors	  vardag.	  Kroksmark	  
pekar	  ut	  internet	  som	  det	  enskilt	  viktigaste	  verktyget	  för	  det	  innovativa	  lärandet.	  
Elevernas	  ökade	  tillgång	  till	  datorer	  och	  därmed	  internet	  har	  på	  ett	  avgörande	  sätt	  
förändrat	  synen	  på	  kunskap	  och	  hur	  vi	  ska	  ta	  till	  oss	  denna.	  Internet	  ses	  dels	  som	  en	  
källa	  till	  information,	  vilken	  sedan	  ska	  transformeras	  till	  kunskap,	  dels	  som	  en	  plattform	  
för	  kommunikation	  mellan	  människor,	  via	  vilken	  information/kunskap	  sprids	  
(Kroksmark	  2006,	  s.	  15).	  	  
	  
Denna	  nya	  typ	  av	  kunskap	  karaktäriseras,	  enligt	  Kroksmark,	  av	  att	  den	  är	  varje	  
människas	  enskilda	  egendom	  och	  är	  dessutom	  avhängig	  situationen	  och	  måste	  sättas	  i	  
relation	  till	  omvärlden.	  Sådana	  kunskaper	  kan	  inte	  mätas	  och	  bedömas	  utifrån	  samma	  
kriterier	  som	  tidigare.	  Konsekvensen	  av	  att	  individen	  har	  obegränsad	  tillgång	  till	  
information	  blir	  att	  olika	  tolkningar	  ställs	  mot	  varandra	  och	  just	  denna	  tolkning	  är	  ett	  
nyckelbegrepp	  inom	  det	  innovativa	  lärandet.	  I	  och	  med	  att	  kunskapen	  blir	  till	  genom	  att	  
information	  tolkas	  blir	  tolkningsförmågan	  till	  en	  viktig	  kompetens	  för	  lärandet.	  
Kunskapens	  tillblivelse	  genom	  tolkning	  gör	  det	  också	  möjligt	  för	  individen	  att	  hela	  tiden	  
göra	  nya	  tolkningar	  och	  på	  så	  sätt	  överpröva	  den	  gamla	  kunskapen.	  Ett	  problem	  med	  det	  
traditionella	  lärandet	  är,	  enligt	  Kroksmark,	  att	  eleverna	  kan	  få	  problem	  med	  att	  överföra	  
den	  kunskap	  de	  får	  i	  skolan	  till	  verkligheten.	  Denna	  överföring	  av	  kunskap	  mellan	  skola	  
och	  verklighet,	  eller	  mellan	  teori	  och	  praktik,	  ses	  som	  viktig	  och	  känslan	  av	  att	  lärandet	  
”är	  på	  riktigt”	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  drivkrafterna.	  Enligt	  Kroksmark	  är	  förändringen	  i	  
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hur	  vi	  lär	  oss	  mycket	  stor	  och	  det	  finns	  inget	  liknande	  att	  jämföra	  med	  vad	  gäller	  den	  
hastighet	  med	  vilken	  kunskaper	  nu	  sprids	  mellan	  individer.	  Spridningen	  av	  kunskap	  går	  
inte	  längre	  att	  kontrollera	  eller	  planera	  och	  den	  pedagogik	  som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  en	  
3000	  år	  gammal	  tradition	  är	  inte	  längre	  relevant	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  15-‐16).	  
	  
Hur	  bör	  då	  den	  nya	  pedagogiken	  se	  ut	  enligt	  Kroksmark?	  Det	  innovativa	  lärandet	  som	  
han	  föreslår	  bygger	  på	  att	  alla	  elever	  har	  egna	  erfarenheter	  med	  sig	  och	  att	  dessa	  
erfarenheter	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  lärandet	  kommer	  att	  gå	  till	  och	  informationen	  
tolkas.	  Innovativt	  lärande	  sker	  genom	  ”intuitivt	  lärande”	  som	  kombineras	  med	  ”lärande	  
i	  grupp”.	  Intuitiv	  pedagogik	  definieras	  av	  Kroksmark	  som	  ”en	  dimension	  i	  lärares	  arbete	  
som	  tar	  vid	  där	  planeringen	  upphör	  att	  fungera	  eller	  inte	  längre	  räcker	  till”	  (Kroksmark	  
2006,	  s.	  17).	  När	  det	  gäller	  lärarens	  arbete	  handlar	  det	  om	  att	  utnyttja	  sin	  professionella	  
erfarenhet	  när	  lektionsplaneringen	  inte	  fungerar.	  Det	  intuitiva	  lärandet	  kännetecknas	  av	  
att	  det	  är	  öppet	  för	  tolkningar	  och	  att	  det	  som	  är	  taget	  för	  givet	  ifrågasätts.	  Strukturen	  
och	  formen	  för	  lärandet	  uppstår	  i	  stunden	  och	  är	  spontant	  och	  oplanerat.	  Hela	  tiden	  
uppstår	  nya	  problemformuleringar	  och	  dessa	  ses	  som	  lika	  viktiga	  som	  de	  svar	  man	  
kommer	  fram	  till.	  Kroksmark	  ser	  det	  som	  en	  styrka	  att	  de	  svar	  som	  man	  kommer	  fram	  
till	  inte	  är	  enhetliga	  utan	  tar	  formen	  av	  fria	  spekulationer.	  Felaktiga	  lösningar	  är	  
dessutom	  ibland	  nödvändiga	  för	  att	  komma	  vidare	  i	  lärandet	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  17-‐
18).	  
	  
För	  att	  denna	  intuitiva	  pedagogik	  ska	  fungera	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  genomförs	  i	  grupp,	  
”det	  intuitiva	  lärandets	  kvaliteter	  konstitueras	  i	  kollektiva	  aha-‐upplevelser	  i	  
begreppsbildningen”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  18).	  En	  förutsättning	  för	  innovativt	  lärande	  är	  
att	  det	  sker	  i	  grupp	  och	  att	  de	  deltagande	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  egna	  erfarenheter	  
samtidigt	  som	  de	  drar	  nytta	  av	  andras.	  Denna	  interaktion	  utgör	  en	  grund	  för	  att	  nytt	  
lärande	  ska	  kunna	  uppstå	  eftersom	  det	  är	  de	  samlade	  erfarenheterna	  i	  gruppen	  som	  ger	  
oss	  olika	  tolkningar,	  lösningar	  och	  nya	  problemformuleringar	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  19).	  	  
	  
Lärarens	  roll	  i	  denna	  form	  av	  lärande	  är	  inte	  heller	  lika	  tydligt	  definierad	  som	  vid	  
traditionellt	  lärande	  där	  läraren	  är	  officiellt	  utsedd	  att	  leda	  och	  handleda.	  Vid	  innovativt	  
lärande	  turas	  man	  istället	  om	  att	  vara	  lärare	  inom	  gruppen	  och	  det	  är	  den	  som	  för	  
tillfället	  vet	  mest	  eller	  den	  som	  formulerar	  frågan	  eller	  problemet	  som	  just	  då	  blir	  
läraren	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  20).	  Lärarens	  roll	  måste,	  enligt	  Kroksmark,	  förändras.	  Från	  
att	  vara	  den	  som	  planerar	  och	  strukturerar	  elevernas	  lärande	  bör	  nu	  läraren	  istället	  
arbeta	  för	  att	  ”frigöra,	  utmana	  och	  utveckla	  de	  kunskapsresurser	  som	  redan	  finns	  i	  till	  
exempel	  en	  studentgrupp”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  24).	  
	  
Sammanfattningsvis	  är	  grunden	  för	  det	  innovativa	  lärandet	  att	  kunskap	  inte	  kan	  vara	  
sann	  och	  objektiv	  utan	  hela	  tiden	  tolkas	  och	  omtolkas	  beroende	  på	  situation	  och	  andras	  
eller	  egna	  tidigare	  erfarenheter.	  Utbildningssystemet,	  styrdokumenten	  och	  lärarrollen	  
måste	  anpassas	  till	  detta	  nya	  sätt	  att	  lära.	  Kroksmark	  ser	  således	  en	  förändring	  i	  hur	  
lärande	  sker	  på	  grund	  av	  implementeringen	  av	  elevdatorer	  i	  skolan,	  en	  förskjutning	  bör	  
ske	  från	  traditionellt	  lärande	  mot	  det	  han	  kallar	  innovativt	  lärande.	  	  
	  

3.1.1.	  Kritisk	  reflektion	  kring	  Kroksmarks	  tankar	  
	  
Några	  tankar	  kring	  Kroksmarks	  teori	  om	  innovativt	  lärande	  har	  väckts	  under	  arbetet	  
med	  hans	  texter.	  En	  sak	  jag	  vill	  kommentera	  är	  hur	  han	  ser	  på	  information	  i	  förhållande	  
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till	  kunskap.	  Kroksmark	  skriver	  bland	  annat	  att	  ”den	  information	  som	  där	  [på	  internet]	  
kan	  sökas	  och	  transformeras	  till	  kunskap”	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  beståndsdelarna	  i	  
innovativt	  lärande.	  Jag	  inser	  också	  att	  internet	  är	  en	  oändlig	  källa	  till	  information	  men	  
jag	  ser	  det	  inte	  som	  helt	  oproblematiskt	  att	  transformera	  denna	  information	  till	  
kunskap.	  Mikael	  Segolsson	  diskuterar	  kritiskt	  förhållandet	  mellan	  information	  och	  
kunskap.	  Han	  skriver	  att	  på	  grund	  av	  att	  kunskap	  ofta	  likställs	  med	  information	  har	  
kunskapen	  förlorat	  sitt	  egenvärde.	  Information	  kan	  sökas	  och	  vara	  tillgänglig	  för	  alla	  
medan	  kunskap	  tidigare	  har	  varit	  något	  personligt,	  något	  man	  bär	  med	  sig.	  Vidare	  
hävdar	  Segolsson	  att	  informationen,	  i	  och	  med	  digitaliseringen	  av	  skolan,	  har	  blivit	  
mycket	  mer	  flyktig.	  Eleverna	  har	  fri	  tillgång	  till	  information	  och	  för	  varje	  ny	  uppgift	  söks	  
information	  men	  glöms	  sedan	  bort	  så	  fort	  den	  har	  tjänat	  sitt	  syfte	  för	  just	  denna	  uppgift.	  
Informationen	  transformeras	  då	  aldrig	  till	  kunskap	  utan	  blir	  till	  en	  slit	  och	  släng	  vara	  
(Segolsson	  2010,	  s.	  28).	  Jag	  tror	  att	  eleverna	  behöver	  stöd	  i	  sitt	  lärande	  när	  det	  gäller	  
denna	  transformation	  av	  information	  till	  kunskap.	  Information	  blir	  inte	  automatiskt	  till	  
kunskap	  utan	  jag	  ser	  här	  att	  läraren	  har	  en	  viktig	  roll	  som	  innebär	  att	  hjälpa	  eleverna	  i	  
deras	  kunskapsutveckling.	  Segolsson	  skriver:	  ”Kunskap	  om	  var	  informationen	  finns	  
räcker	  inte	  som	  grund	  för	  hur	  vi	  tolkar	  och	  förstår	  vardagen”	  (Segolsson	  2010,	  s.	  35).	  Jag	  
tror	  därför	  att	  det	  är	  centralt	  för	  lärandet	  huruvida	  denna	  transformation	  fungerar	  och	  
att	  detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  det	  innovativa	  lärande	  som	  Kroksmark	  föreslår.	  
Kroksmark	  diskuterar	  själv	  problemet	  med	  att	  välja	  ut	  information	  och	  sedan	  
transformera	  denna	  till	  kunskap	  i	  en	  senare	  artikel	  från	  2011.	  Där	  hänvisar	  han	  till	  
Sokrates	  paradox:	  ”Hur	  kan	  vi	  veta	  att	  vi	  saknar	  kunskap	  om	  vi	  inte	  redan	  har	  den;	  hur	  
kan	  vi	  veta	  att	  den	  alls	  finns	  om	  vi	  inte	  redan	  vet	  och	  hur	  vet	  vi	  var	  vi	  ska	  söka	  den	  om	  vi	  
inte	  ens	  vet	  att	  den	  finns”	  (Kroksmark	  2011a,	  s.	  2).	  Vilket	  jag	  tycker	  visar	  på	  att	  
traditionellt	  lärande	  är	  en	  förutsättning	  för	  innovativt	  lärande.	  För	  att	  kunna	  ställa	  en	  
fråga	  krävs	  att	  man	  redan	  vet	  att	  det	  finns	  något	  att	  fråga	  om.	  	  
	  
En	  annan	  fundering	  gäller	  Kroksmarks	  tankar	  kring	  hur	  innovativt	  lärande	  bör	  ske	  i	  
grupp.	  Studier	  på	  hur	  en-‐till-‐en	  datorer	  används	  i	  undervisningen	  visar	  att	  ensamarbetet	  
bland	  eleverna	  ökar	  i	  och	  med	  tillgången	  av	  elevdatorer.	  Unos	  unos	  årsrapport	  2012	  
visar	  att	  ensamarbete	  där	  datorerna	  ska	  användas	  är	  den	  vanligaste	  arbetsformen	  i	  
klasser	  där	  eleverna	  har	  egna	  datorer,	  utifrån	  vad	  lärarna	  uppskattar	  (Grönlund	  m.fl.	  
2013,	  s.16).	  Skolinspektionen	  har	  undersökt	  hur	  datorerna	  används	  i	  undervisningen	  
och	  denna	  rapport	  visar	  att	  datorerna	  i	  första	  hand	  används	  för	  textbearbetning	  och	  
informationssökande,	  inte	  för	  att	  kommunicera	  med	  omvärlden	  i	  pedagogiskt	  syfte	  (3).	  
Dessa	  båda	  rapporter	  visar	  på	  att	  elevernas	  arbete	  i	  grupp	  eller	  interaktion	  med	  
varandra	  inte	  ökar	  på	  grund	  av	  tillgång	  till	  elevdatorer,	  snarare	  tvärtom.	  Kroksmark	  ser	  
det	  som	  en	  förutsättning	  för	  innovativt	  lärande	  att	  eleverna	  interagerar	  och	  utbyter	  
tankar	  och	  erfarenheter	  för	  att	  utveckla	  kunskap	  och	  att	  datorn	  och	  internet	  underlättar	  
för	  detta.	  Kanske	  behöver	  läraren	  även	  här	  fungera	  som	  ett	  stöd	  för	  att	  eleverna	  ska	  
kunna	  utnyttja	  teknikens	  möjligheter	  till	  interaktion	  och	  inte	  bara	  vara	  någon	  som	  
”frigör	  och	  utmanar”	  (Kroksmark	  2006,	  s.24).	  
	  
Jag	  funderar	  också	  kring	  hur	  det	  innovativa	  lärandet	  ska	  kunna	  bedömas.	  Gert	  J.	  J.	  Biesta	  
diskuterar	  hur	  mätningen	  av	  elevers	  kunskaper	  tenderar	  att	  påverka	  pedagogiken	  och	  
vad	  eleverna	  lär	  sig.	  Det	  som	  går	  att	  mäta	  och	  testa	  blir	  också	  det	  som	  är	  viktigt	  för	  
eleverna	  att	  lära	  sig.	  Biesta	  frågar	  sig	  om	  det	  som	  vi	  kan	  mäta	  också	  i	  slutänden	  blir	  det	  
som	  vi	  ser	  som	  viktigt	  och	  värderar	  i	  utbildningen	  (Biesta	  2011,	  s.	  21-‐22).	  Jan	  Hylén	  
diskuterar	  uteblivna	  positiva	  effekter	  av	  en-‐till-‐en	  satsningar	  utifrån	  skillnader	  mellan	  
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vad	  vi	  mäter	  och	  vad	  vi	  lär	  ut.	  Han	  påpekar	  att	  traditionella	  kunskapsmätningar	  som	  
prov	  och	  tester	  inte	  kan	  mäta	  de	  nya	  kompetenser	  och	  förmågor	  som	  eleverna	  får	  
möjlighet	  att	  utveckla	  med	  hjälp	  av	  datorerna	  (Hylén	  2011,	  s.	  47).	  Eftersom	  den	  kunskap	  
som	  eleverna	  enligt	  Kroksmark	  tillägnar	  sig	  genom	  innovativt	  lärande	  är	  svår,	  eller	  till	  
och	  med	  omöjlig,	  att	  mäta	  kan	  det	  bli	  problem	  när	  deras	  kunskap	  sedan	  ska	  bedömas	  
och	  betygsättas.	  Hur	  värderar	  vi	  innovativt	  lärande	  och	  den	  typ	  av	  kunskap	  det	  
resulterar	  i?	  Blir	  den	  värd	  något	  när	  den	  inte	  kan	  mätas?	  
	  
Under	  arbetet	  med	  den	  här	  studien	  offentliggjordes	  PISA	  2012,	  OECD:s	  undersökning	  
om	  hur	  65	  olika	  länders	  femton-‐	  sextonåringar	  klarar	  sig	  i	  matematik,	  naturkunskap	  och	  
läsförståelse.	  Resultatet	  för	  Sveriges	  del	  var	  nedslående	  och	  mätningen	  visar	  att	  Sveriges	  
elever	  ligger	  under	  OECD-‐snittet	  på	  samtliga	  tre	  delprov	  (OECD	  2013,	  s.	  19).	  Kan	  det	  här	  
resultatet	  kopplas	  till	  det	  innovativa	  lärande	  som	  Kroksmark	  talar	  om	  som	  bland	  annat	  
kännetecknas	  av	  att	  resultatet	  inte	  är	  mätbart?	  Vad	  gäller	  till	  exempel	  läsförståelse	  (som	  
kan	  mätas)	  så	  är	  det,	  enligt	  mig,	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna,	  som	  Kroksmark	  säger,	  
transformera	  information	  till	  kunskap.	  Att	  ta	  till	  sig	  och	  tolka	  den	  information	  som	  
internet	  flödar	  över	  av	  försvåras	  sannolikt	  om	  förmågan	  att	  förstå	  det	  man	  läser	  brister.	  
Ska	  den	  mätbara	  läsförståelsen	  ses	  som	  en	  del	  av	  det	  traditionella	  lärandet	  eller	  är	  
läsförståelse	  en	  förutsättning	  för	  att	  innovativt	  lärande	  över	  huvud	  taget	  ska	  kunna	  
uppstå?	  Kompletterar	  inte	  traditionellt-‐	  och	  innovativt	  lärande	  varandra	  snarare	  än	  
ersätter?	  

3.2.	  Hur	  används	  IT	  inom	  pedagogiken?	  Ruben	  Puentedura	  och	  SAMR-‐modellen	  
	  
Med	  hjälp	  av	  SAMR-‐modellen	  beskriver	  Puentedura	  IT-‐användningen	  inom	  
pedagogiken.	  De	  fyra	  olika	  nivåerna	  benämns	  Substitution,	  Augmentation,	  Modification	  
och	  Redefinition.	  Det	  material	  jag	  använt	  mig	  av	  vad	  gäller	  SAMR-‐modellen	  kommer	  från	  
Puenteduras	  egen	  hemsida,	  www.hippasus.com	  ,	  vilken	  hela	  tiden	  uppdateras,	  samt	  
inspelade	  presentationer	  gjorda	  av	  Ruben	  Puentedura	  från	  Apples	  hemsida	  (itunes).	  
Dessa	  presentationer	  är	  betitlade	  As	  We	  May	  Teach:	  Educational	  Technology,	  From	  
Theory	  Into	  Practice	  och	  är	  från	  2009.	  
	  
Substitution	  handlar	  om	  att	  byta	  ut	  eller	  ersätta	  traditionella	  hjälpmedel,	  som	  till	  
exempel	  penna,	  papper	  och	  bibliotek,	  mot	  den	  nya	  tekniken	  vilken	  i	  det	  här	  fallet	  är	  
elevdatorn.	  På	  den	  här	  nivån	  använder	  sig	  eleverna	  av	  datorn	  som	  ett	  uppslagsverk	  eller	  
en	  skrivmaskin.	  Uppgifterna	  som	  eleverna	  får	  är	  inte	  förändrade	  utan	  ser	  ut	  som	  de	  
traditionellt	  gjort	  inom	  ämnet	  (Puentedura	  2009).	  Vad	  gäller	  samhällskunskap	  skulle	  en	  
uppgift	  på	  denna	  nivå	  kunna	  bestå	  av	  eleverna	  ska	  skriva	  ett	  arbete	  om	  något	  
samhällsproblem	  på	  datorn	  eller	  göra	  en	  redovisning	  med	  hjälp	  av	  till	  exempel	  Power	  
Point.	  Läraren	  kan	  också	  ge	  en	  länklista	  med	  förslag	  på	  var	  eleverna	  kan	  hitta	  
informationen	  de	  behöver	  för	  att	  genomföra	  sitt	  arbete.	  Datorn	  ersätter	  på	  så	  sätt	  bara	  
pennan,	  tavlan	  och	  biblioteket.	  Informationen	  har	  blivit	  mer	  lättillgänglig	  och	  
redovisningsformen	  har	  förändrats	  men	  uppgiften	  är	  i	  stort	  densamma	  som	  innan	  
eleverna	  hade	  tillgång	  till	  en-‐till-‐en	  datorer.	  
	  
Augmentation	  innebär	  att	  tekniken	  används	  för	  att	  förbättra	  vissa	  sätt	  att	  arbeta.	  I	  stort	  
används	  tekniken	  här	  fortfarande	  som	  ett	  substitut	  för	  traditionella	  arbetssätt	  men	  med	  
vissa	  förbättrade	  funktioner.	  Exempel	  på	  sådana	  förbättringar	  är	  till	  exempel	  att	  
eleverna	  har	  tillgång	  till	  rättstavnings-‐	  och	  grammatik	  kontroller	  när	  de	  skriver	  eller	  att	  
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de	  kan	  se	  hur	  andra	  elever	  har	  löst	  liknande	  uppgifter	  på	  andra	  ställen	  i	  världen.	  Enligt	  
Puentedura	  innebär	  denna	  förbättring	  i	  funktion	  att	  elevernas	  resultat	  förbättras	  något	  
(Puentedura,	  2006).	  I	  samhällskunskap	  innebär	  detta	  att	  eleverna	  får	  tillgång	  till	  fler	  
källor	  och	  därmed	  också	  får	  möjlighet	  att	  göra	  jämförelser	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  tidigare.	  
Eleverna	  får	  också	  tack	  vare	  tekniken	  möjlighet	  att	  sätta	  sina	  egna	  arbeten	  i	  relation	  till	  
vad	  elever	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  har	  gjort	  och	  på	  så	  sätt	  få	  andra	  perspektiv	  på	  
uppgift	  och	  egen	  produktion.	  
	  
Vid	  dessa	  två	  steg,	  som	  Puentedura	  benämner	  enhancement,	  sker	  egentligen	  ingen	  
förändring	  vad	  gäller	  vare	  sig	  arbetssätt	  eller	  uppgifter.	  Tekniken	  används	  som	  ett	  
hjälpmedel,	  en	  förbättring,	  vid	  det	  traditionella	  sättet	  att	  lära	  sig	  (Puentedura	  2006).	  
Lärarens	  uppgift	  är	  här	  att	  strukturera	  och	  planera	  undervisningen	  för	  att	  eleverna	  ska	  
kunna	  tillgodogöra	  sig	  den	  undervisning	  som	  läraren	  förberett.	  
	  
Det	  tredje	  steget	  i	  SAMR-‐modellen	  kallar	  Puentedura	  för	  modification	  och	  det	  är	  här	  den	  
nya	  tekniken	  börjar	  påverka	  undervisning	  och	  lärande	  i	  större	  utsträckning,	  en	  
förändring	  av	  hur	  man	  ser	  på	  lärande	  sker.	  Tekniken	  används	  här	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  
att	  genomföra	  helt	  nya	  typer	  av	  uppgifter.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  den	  förändrade	  
möjligheten	  till	  kommunikation	  mellan	  lärare	  och	  elever	  och	  mellan	  elever	  och	  elever.	  
Tack	  vare	  denna	  förändring	  får	  uppgifterna	  nya	  aspekter	  eller	  till	  och	  med	  nytt	  innehåll	  
då	  det	  som	  görs	  delas	  med	  andra	  och	  på	  så	  sätt	  utvecklas	  eller	  förändras.	  Elevernas	  
användning	  av	  exempelvis	  e-‐mail,	  bloggar	  och	  twitter	  gör	  att	  lärandet	  blir	  en	  
grupprocess	  där	  utbyte	  mellan	  eleverna	  leder	  till	  fler	  perspektiv	  och	  ökad	  förståelse.	  
Enligt	  Puentedura	  förbättras	  elevernas	  resultat	  när	  en-‐till-‐en	  datorerna	  används	  på	  den	  
här	  nivån	  (Puentedura	  2006)	  
	  
Det	  fjärde	  och	  sista	  steget	  i	  SAMR-‐modellen	  benämns	  redefinition	  och	  här	  har	  tekniken	  
möjliggjort	  helt	  nya	  typer	  av	  uppgifter.	  Dessutom	  kan	  dessa	  uppgifter	  genomföras	  på	  
sätt	  som	  tidigare	  inte	  var	  möjliga.	  Elevernas	  arbeten	  ses	  som	  levande	  dokument	  som	  
hela	  tiden	  kan	  förändras	  och	  utvecklas.	  Kunskap	  är	  något	  som	  eleverna	  själva	  
producerar	  och	  inte	  bara	  något	  som	  de	  tar	  till	  sig.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  omdefinierad	  
uppgift	  som	  Puentedura	  ger	  är	  att	  eleverna	  får	  i	  uppgift	  att	  skriva	  ett	  bidrag	  till	  
Wikipedia	  som	  sedan	  används	  i	  verkligheten	  och	  är	  till	  nytta	  för	  andra	  på	  riktigt.	  Den	  
kunskap	  som	  eleverna	  på	  så	  sätt	  producerar	  och	  delar	  med	  sig	  av	  kan	  sedan	  omtolkas	  
och	  förändras	  av	  andra.	  Eleverna	  går	  från	  att	  ha	  varit	  konsumenter	  av	  kunskap	  till	  att	  bli	  
producenter	  av	  kunskap	  (Puentedura	  2009).	  
	  
De	  två	  sista	  stegen	  handlar	  enligt	  Puntedura	  om	  transformation,	  det	  vill	  säga	  att	  
undervisning,	  lärande	  och	  uppgifter	  förändras	  på	  grund	  av	  tekniken.	  Det	  är	  inte	  längre	  
fråga	  om	  att	  anpassa	  vissa	  delar	  av	  uppgifterna	  till	  nya	  möjligheter	  utan	  det	  är	  enligt	  
Puentedura	  ett	  helt	  nytt	  sätt	  att	  se	  på	  undervisning.	  
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(Källa:	  Puentedura,	  Ruben	  (2013).	  SAMR,	  Methods	  for	  Transforming	  the	  Classroom.	  
Hämtad	  2013-‐11-‐10	  från	  www.hippasus.com)	  
	  

3.2.1.	  Kritisk	  reflektion	  kring	  SAMR-‐modellen	  
	  
Ett	  problem	  med	  Puenteduras	  modell	  är	  att	  det	  inte	  verkar	  finnas	  några	  vetenskapliga	  
artiklar	  publicerade	  som	  behandlar	  SAMR.	  Inte	  heller	  kan	  jag	  hitta	  några	  artiklar	  skrivna	  
av	  Puentedura	  som	  behandlar	  pedagogik	  eller	  lärande	  med	  hjälp	  av	  datorer.	  Det	  
material	  som	  jag	  här	  har	  använt	  kommer,	  som	  tidigare	  nämnts,	  från	  Puenteduras	  egen	  
web-‐log	  och	  från	  Apples	  Itunes.	  Kanske	  är	  detta	  en	  medveten	  strategi	  från	  Puenteduras	  
sida?	  Hans	  syn	  på	  hur	  lärandet	  omdefinieras	  med	  hjälp	  av	  ny	  teknik	  kanske	  även	  gäller	  
hans	  egenproducerade	  kunskap.	  Istället	  för	  att	  publicera	  artiklar	  i	  vetenskapliga	  
tidskrifter	  använder	  han	  internet	  som	  en	  kanal	  för	  kunskapsförmedling.	  Allt	  enligt	  hans	  
egen	  teori	  om	  lärande	  i	  förändring.	  
	  
Trots	  att	  Puenteduras	  modell	  inte	  är	  traditionellt	  vetenskapligt	  belagd	  ser	  jag	  ändå	  en	  
nytta	  med	  att	  använda	  den	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  i	  denna	  undersökning.	  Dels	  är	  
den	  enkel	  att	  applicera	  och	  många	  lärare	  tycks	  känna	  till	  den	  även	  om	  de	  inte	  använder	  
den	  i	  sitt	  eget	  arbete.	  SAMR-‐modellen	  används	  för	  att	  få	  struktur	  i	  utbildning	  av	  lärare	  i	  
användning	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  vilket	  har	  gjort	  att	  den	  fått	  spridning2.	  Dels	  kan	  SAMR-‐
modellen	  kopplas	  till	  Kroksmarks	  tankar	  kring	  traditionellt-‐	  kontra	  innovativt	  lärande	  
vilket,	  enligt	  mig,	  på	  sätt	  och	  vis	  ger	  den	  en	  starkare	  vetenskaplig	  förankring.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 SAMR-modellen används bland annat av utbildningsföretaget ”Tänk Om” som utbildar 
lärare och skolledare i både kommunala skolor och friskolor (Lindgren 2011, s. 1) 
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3.3.	  Kopplingar	  mellan	  Kroksmarks	  innovativa	  lärande	  och	  SAMR-‐modellen	  
	  
Det	  finns	  flera	  likheter	  mellan	  det	  Kroksmark	  skriver	  om	  innovativt	  lärande	  och	  det	  
Puentedura	  säger	  om	  hur	  pedagogiken	  påverkas	  av	  införandet	  av	  ny	  teknik	  och	  en-‐till-‐
en	  datorer	  i	  skolan.	  Jag	  kommer	  nedan	  att	  diskutera	  några	  aspekter	  som	  båda	  
författarna	  understryker.	  Kroksmark	  har	  också	  gjort	  en	  undersökning	  med	  syfte	  att	  
undersöka	  hur	  lärares	  och	  elevers	  lärandestrategier	  påverkas	  av	  implementeringen	  av	  
en-‐till-‐en	  datorer	  där	  han	  bland	  annat	  diskuterar	  Puenteduras	  modell	  och	  konstaterar	  
att	  lärare	  i	  allmänhet	  känner	  till	  SAMR	  men	  att	  det	  inte	  är	  något	  de	  själva	  använder	  som	  
ett	  verktyg	  i	  sitt	  användande	  av	  elevdatorer	  (Kroksmark	  2011a,	  s.	  12-‐13).	  	  
	  
Det	  Kroksmark	  ser	  som	  traditionellt	  lärande	  återfinns	  i	  Puneteduras	  två	  första	  steg	  i	  
modellen,	  substitution	  och	  augmentation.	  Här	  används	  tekniken	  som	  ett	  hjälpmedel,	  en	  
förbättring,	  men	  undervisningen	  och	  uppgifterna	  förändras	  inte	  och	  lärandet	  förblir	  
traditionellt.	  Lärarens	  roll	  är	  att	  planera	  och	  att	  förse	  eleverna	  med	  struktur	  och	  
information	  om	  vad	  de	  ska	  lära	  sig.	  	  
	  
Vid	  Puenteduras	  tredje	  steg	  i	  SAMR-‐modellen,	  modification,	  kan	  man	  se	  likheter	  med	  det	  
Kroksmark	  diskuterar	  angående	  innovativt	  lärande	  och	  då	  speciellt	  vad	  gäller	  lärande	  i	  
grupp.	  Enligt	  Kroksmark	  är	  det	  en	  förutsättning	  för	  det	  innovativa	  lärandet	  att	  det	  sker	  i	  
grupper	  där	  erfarenheter	  kan	  utbytas	  och	  kunskap	  kan	  tolkas	  och	  omtolkas.	  Puentedura	  
talar	  om	  att	  lärande	  vid	  detta	  tredje	  steg	  i	  hans	  modell	  kännetecknas	  av	  att	  utvecklingen	  
av	  kunskap	  sker	  via	  grupprocesser,	  där	  e-‐mail,	  bloggar	  och	  olika	  forum	  används	  för	  att	  
eleverna	  ska	  samarbeta	  och	  interagera.	  Tekniken	  används	  på	  så	  sätt	  som	  ett	  medel	  för	  
”innovativt	  lärande	  i	  grupp”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  18).	  
	  
Vad	  gäller	  Kroksmarks	  syn	  på	  att	  kunskap	  ska	  kunna	  transformeras	  till	  verkligheten	  och	  
världen	  utanför	  skolan	  ser	  Puentedura	  stora	  möjligheter	  att	  göra	  detta	  med	  hjälp	  av	  
tekniken.	  Vid	  steg	  fyra	  i	  SAMR-‐modellen,	  redefinition,	  ger	  Puentedura	  exempel	  på	  hur	  
man,	  genom	  att	  använda	  datorer,	  kan	  göra	  uppgifter	  ”på	  riktigt”.	  Eleverna	  producerar	  
egen	  kunskap	  som	  faktiskt	  används	  och	  läses	  av	  andra.	  Tekniken	  gör	  det	  på	  så	  sätt	  
möjligt	  för	  eleverna	  att	  inte	  bara	  konsumera	  kunskap	  utan	  att	  också	  bidra	  med	  egen.	  Det	  
traditionella	  lärandet	  som	  kännetecknas	  av	  planering	  och	  struktur	  blir,	  med	  hjälp	  av	  
tekniken	  och	  den	  obegränsade	  tillgången	  på	  information,	  innovativt	  då	  kunskaperna	  
utvecklas	  samtidigt	  som	  den	  skapas	  av	  eleverna	  själva.	  Lärarens	  roll	  som	  planerare	  
övergår	  till	  att	  vara	  någon	  som	  inspirerar	  till	  elevernas	  egen	  kunskapsutveckling.	  
	  
Dessa	  två	  teorier	  om	  lärande	  i	  förändring	  kommer	  i	  den	  här	  undersökningen	  användas	  
för	  att	  se	  om	  lärares	  och	  elevers	  upplevelser	  av	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  
pekar	  på	  att	  det	  har	  skett	  en	  förändring	  vad	  gäller	  lärande	  och	  undervisning.	  I	  analysen	  
av	  resultatet	  av	  den	  här	  undersökningen	  kommer	  tecken	  på	  det	  innovativa-‐	  eller	  
traditionella	  lärandet	  som	  framkommit	  diskuteras.	  Tanken	  är	  att	  detta	  kan	  ge	  oss	  en	  
uppfattning	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  en	  förändring	  har	  skett	  och	  på	  vilka	  sätt	  
förändringen	  upplevs	  och	  visar	  sig.	  Lärares	  och	  elevers	  uppfattningar	  om	  
datoranvändningen	  kommer	  också	  placeras	  in	  i	  SAMR-‐modellen	  i	  syfte	  att	  synliggöra	  
hur	  långt	  förändringen	  har	  kommit	  samt	  hur	  en	  eventuell	  vidareutveckling	  kan	  ske.	  
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4.	  Metod	  

4.1.	  Kvalitativ	  metod	  
	  
Eftersom	  syftet	  med	  föreliggande	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  lärare	  och	  elever	  upplever	  
att	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  påverkar	  undervisning	  och	  lärande	  kommer	  
tillvägagångssättet	  för	  undersökningen	  vara	  kvalitativt.	  Målet	  med	  den	  här	  
undersökningen	  är	  inte	  att	  dra	  några	  generella	  slutsatser	  utan	  få	  en	  bild	  av	  hur	  lärares	  
och	  elevers	  uppfattningar	  ser	  ut	  just	  där	  och	  då.	  Förhoppningen	  är	  att	  få	  reda	  på	  så	  
många	  olika	  uppfattningar	  som	  möjligt.	  
	  
Ann	  Kristin	  Larsen	  diskuterar	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  intervjuer,	  som	  är	  ett	  sätt	  att	  
genomföra	  en	  undersökning	  med	  kvalitativmetod.	  En	  fördel	  som	  hon	  ser	  är	  att	  det	  är	  
möjligt	  att	  gå	  på	  djupet	  och	  ställa	  följdfrågor	  vid	  intervjuerna	  om	  det	  behövs	  (Larsen	  
2009,	  s.	  27).	  När	  det	  gäller	  den	  här	  undersökningen	  ser	  jag	  det	  som	  viktigt	  att	  kunna	  
ställa	  just	  följdfrågor	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  förutsäga	  svaren	  är	  det	  också	  svårt	  att	  i	  
förväg	  utarbeta	  heltäckande	  frågeformulär.	  Jag	  tror	  också	  att	  jag	  kan	  få	  utförligare	  svar	  
vid	  muntliga	  intervjuer	  än	  vid	  användning	  av	  skriftliga	  frågeformulär.	  Larsen	  skriver	  att	  
en	  av	  fördelarna	  med	  en	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  kunna	  be	  om	  förklaringar.	  Hon	  ser	  även	  
att	  den	  personliga	  kontakten	  med	  respondenten	  gör	  att	  det	  kan	  bli	  lättare	  att	  tolka	  
resultatet	  då	  man	  har	  lättare	  att	  förstå	  nyanser	  i	  det	  någon	  sagt	  än	  i	  det	  någon	  skrivit	  
(Larsen	  2009	  s.	  27).	  
	  
Nackdelarna	  med	  en	  kvalitativ	  metod	  är,	  enligt	  Larsen,	  att	  det	  inte	  går	  att	  dra	  några	  
generella	  slutsatser	  av	  resultatet.	  Resultatet	  är	  dock	  överförbart.	  Eftersom	  materialet	  
som	  man	  får	  in	  är	  spretigare	  då	  man	  inte	  har	  några	  färdiga	  frågeformulär	  blir	  det	  också	  
svårare	  att	  sammanställa	  resultatet	  av	  undersökningen.	  En	  annan	  nackdel	  är	  att	  
respondenterna	  kanske	  har	  en	  större	  tendens	  att	  inte	  vara	  helt	  ärliga	  vid	  personliga	  
intervjuer	  än	  vid	  anonymt	  ifyllda	  frågeformulär.	  Den	  som	  intervjuas	  kan	  påverkas	  av	  
intervjuaren	  när	  han/hon	  avger	  sina	  svar	  och	  på	  så	  sätt	  påverkar	  metoden	  och	  
intervjuaren	  resultatet	  av	  undersökningen.	  De	  svar	  man	  då	  har	  fått	  in	  är	  i	  sådana	  fall	  
inte	  korrekta	  och	  heller	  inte	  värdefulla	  för	  undersökningen	  (Larsen	  2009	  s.27-‐28).	  
Denna	  intervjueffekt	  påverkar	  reliabiliteten	  negativt	  och	  Larsen	  ger	  några	  tips	  på	  hur	  
man	  som	  intervjuare	  kan	  minska	  sin	  egen	  inverkan	  på	  svaren.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  som	  
intervjuare	  inte	  visar	  vad	  man	  själv	  tycker	  eller	  vad	  för	  svar	  man	  förväntar	  sig.	  Den	  som	  
intervjuar	  ska	  vara	  ”uppmuntrande	  och	  bekräftande	  utan	  att	  vara	  dominerande”	  
(Larsen	  2009,	  s.	  88).	  Folke	  Vernersson	  använder	  uttrycket	  ”non-‐interventionist	  
methods”	  som	  förklarar	  forskarens	  ambition	  att	  påverka	  den	  miljö	  eller	  de	  personer	  
som	  han/hon	  undersöker	  så	  lite	  som	  möjligt	  (Vernersson	  1999	  s.	  107).	  

4.2.	  Fenomenografi	  
	  
Fenomenografin	  har	  sitt	  ursprung	  inom	  hermeneutiken	  eller	  ”tolkningsläran”	  där	  det	  
centrala	  är	  att	  försöka	  tolka	  och	  förstå	  mänskligt	  beteende	  och	  motiven	  till	  detta.	  Man	  är	  
intresserad	  av	  att	  beskriva	  helheten	  och	  hävdar	  att	  detta	  inte	  går	  att	  göra	  genom	  att	  
studera	  enskilda	  delar	  av	  denna	  var	  för	  sig	  eftersom	  ”helheten	  är	  förmer	  än	  summan	  av	  
sina	  delar”	  (Maltén	  1997,	  s.	  229).	  Ett	  centralt	  begrepp	  är	  ”livsvärlden”	  som	  är	  allt	  som	  
finns	  runt	  omkring	  och	  påverkar	  människan.	  En	  människas	  livsvärld	  gör	  det	  omöjligt	  att	  
se	  på	  något	  utan	  att	  detta	  filtreras	  genom	  hens	  erfarenheter	  och	  grunden	  blir	  att	  saker	  
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alltid	  är	  saker	  för	  någon	  ”aldrig	  saker	  i	  sig	  själva”	  (Lindholm	  2001,	  s.	  81-‐82).	  Inom	  
fenomenografin	  ska	  forskaren	  bortse	  från	  sina	  egna	  förutfattade	  meningar	  och	  sin	  egen	  
förförståelse	  för	  ett	  fenomen	  och	  istället,	  så	  långt	  det	  är	  möjligt,	  göra	  en	  
”förutsättningslös	  studie”.	  Det	  man	  studerar	  är	  ”det	  som	  visar	  sig”	  (Maltén	  1997,	  s.	  230).	  
	  
Ordet	  fenomenografi	  är	  en	  sammansättning	  av	  orden	  fenomen	  och	  grafi.	  Ordet	  fenomen	  
kommer	  från	  grekiskan	  och	  betyder	  ungefär	  ”att	  visa	  sig”	  eller	  ”det	  uppenbara”.	  Ordet	  
grafi	  kommer	  också	  från	  grekiskan	  och	  betyder	  ”beskriva	  i	  ord	  eller	  bild”.	  Tanken	  med	  
fenomenografi	  är	  att	  det	  som	  studeras	  alltid	  visar	  sig	  för	  någon	  men	  att	  betydelsen	  av	  
det	  inte	  blir	  tydligt	  förrän	  det	  kommer	  i	  kontakt	  med	  människan.	  Det	  är	  omöjligt	  att	  veta	  
något	  om	  världen	  oberoende	  av	  vår	  egen	  tolkning	  av	  den.	  Den	  objektiva	  kunskapen	  
existerar	  inte	  utan	  allt	  vi	  vet	  är	  bara	  hur	  vi	  uppfattar	  saker	  och	  händelser	  (Kroksmark	  
2011b,	  s.	  594).	  
	  
Ference	  Marton,	  som	  räknas	  till	  en	  av	  fenomenografins	  grundare,	  skiljer	  mellan	  två	  sätt	  
att	  ställa	  frågor.	  Han	  tar	  som	  exempel	  en	  undersökning	  om	  varför	  vissa	  barn	  lyckas	  
bättre	  i	  skolan	  än	  andra.	  Det	  första	  sättet	  att	  ställa	  frågan	  på	  är:	  Varför	  lyckas	  vissa	  barn	  
bättre	  i	  skolan	  än	  andra?	  Svaret	  på	  denna	  fråga	  ger	  oss	  ett	  påstående	  om	  hur	  
verkligheten	  ser	  ut.	  Det	  andra	  sättet	  att	  formulera	  frågan	  är:	  ”Vad	  anser	  människor	  om	  
varför	  vissa	  barn	  lyckas	  bättre	  än	  andra	  i	  skolan?”	  Svaret	  på	  den	  här	  typen	  av	  fråga	  ger	  
oss	  ett	  påstående	  om	  hur	  människor	  uppfattar	  världen.	  Det	  är	  det	  här	  andra	  sättet	  att	  
formulera	  frågor	  som	  är	  grunden	  för	  fenomenografin.	  Den	  första	  typen	  av	  
frågeformulering	  ger	  oss	  information	  om	  hur	  världen	  ser	  ut	  medan	  den	  andra	  ger	  oss	  
information	  om	  människors	  olika	  föreställningar	  om	  hur	  världen	  ser	  ut.	  Dessa	  
föreställningar	  kan	  sedan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilka	  erfarenheter	  respondenterna	  har	  
sedan	  tidigare.	  Syftet	  med	  en	  fenomenografisk	  metod	  är	  att	  undersöka	  hur	  människor	  
på	  olika	  sätt	  ”erfar,	  tolkar,	  förstår,	  uppfattar,	  förnimmer	  eller	  gör	  sig	  begrepp	  om	  olika	  
aspekter	  av	  verkligheten”	  (Marton	  1981,	  s.605-‐606).	  Ett	  konkret	  exempel	  på	  
grundtankarna	  inom	  fenomenografisk	  metod	  är	  hur	  Marton	  och	  hans	  kollegor	  
förvånades	  över	  hur	  resultatet	  av	  studenters	  förståelse	  av	  en	  text	  varierade.	  
Studenterna	  fick	  i	  uppgift	  att	  läsa	  samma	  text	  och	  sedan	  beskriva	  dess	  huvudpoäng.	  
Studenternas	  uppfattning	  av	  poängen	  med	  texten	  skilde	  sig	  åt	  och	  Marton	  frågade	  sig	  då	  
vad	  som	  var	  avgörande	  för	  de	  olika	  uppfattningarna.	  Svaret	  blev:	  studenter.	  Den	  enda	  
variabel	  i	  undersökningen	  som	  inte	  var	  densamma	  var	  studenterna	  och	  det	  var	  också	  
deras	  erfarenheter	  och	  förförståelse	  som	  påverkade	  uppfattningarna	  av	  det	  lästa	  
(Kroksmark	  2011b,	  s.	  590).	  
	  
Tomas	  Kroksmark	  diskuterar	  varför	  fenomenografin	  är	  viktig	  inom	  pedagogiken	  med	  
utgångspunkt	  i	  hur	  uppfattningar	  på	  olika	  nivåer	  påverkar	  vad	  och	  hur	  eleverna	  lär	  sig.	  
Han	  ser	  tre	  led	  inom	  utbildningssystemet	  där	  uppfattningar	  om	  lärande	  och	  
kursinnehåll	  kan	  skilja	  sig	  åt.	  Det	  första	  ledet	  handlar	  om	  läro-‐	  och	  kursplanerna	  där	  de	  
som	  satt	  upp	  målen	  och	  konstruerat	  styrdokumenten	  har	  sina	  uppfattningar	  om	  vad	  
som	  är	  viktigt	  och	  vad	  utbildningen	  ska	  innehålla.	  Nästa	  led	  är	  lärarna	  som	  ska	  tolka	  
kursplanerna	  och	  därmed	  påverkar	  deras	  uppfattningar	  innehållet	  i	  undervisningen.	  Det	  
sista	  ledet	  är	  eleverna	  och	  deras	  uppfattningar	  om	  vad	  de	  ska	  lära	  sig	  och	  vad	  som	  är	  
viktigt	  för	  dem	  (Kroksmark	  2011b,	  s.	  592-‐593).	  	  
	  
Eftersom	  den	  här	  undersökningen	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  och	  elever	  
uppfattar	  att	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  påverkar	  undervisning	  och	  lärande	  ser	  jag	  
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fenomenografin,	  med	  dess	  fokus	  på	  just	  uppfattningar,	  som	  en	  bra	  metod.	  För	  att	  
återknyta	  till	  det	  Marton	  säger	  om	  olika	  sätt	  att	  ställa	  frågor	  så	  är	  den	  här	  
undersökningen	  uppbyggd	  kring	  frågeställningar	  som	  handlar	  om	  hur	  människor,	  lärare	  
och	  elever	  i	  det	  här	  fallet,	  anser	  att	  en-‐till-‐en	  datorer	  påverkar	  undervisning	  och	  lärande	  
snarare	  än	  en	  objektiv	  studie	  av	  verkligheten.	  I	  den	  här	  studien	  kommer	  också	  de	  tre	  
leden	  som	  Kroksmark	  beskriver,	  det	  vill	  säga:	  läroplanens,	  lärarnas	  och	  elevernas	  
uppfattningar	  om	  datorer	  i	  undervisningen	  undersökas.	  

4.3.	  Datainsamling	  och	  urval	  
	  
Folke	  Vernersson	  skriver	  om	  hur	  fenomenografin	  praktiskt	  tillämpas	  inom	  forskningen	  
och	  kommer	  fram	  till	  att	  både	  djupintervjuer	  och	  studier	  av	  ”meningsfulla	  texter”	  är	  
fruktbara.	  Vernerssons	  förslag	  är	  att	  intervjuerna	  spelas	  in	  och	  sedan	  transkriberas.	  
Detta	  för	  att	  det	  ska	  bli	  möjligt	  för	  forskaren	  att	  läsa	  igenom	  resultaten	  flera	  gånger	  för	  
att	  kunna	  hitta	  olika	  typer	  av	  uppfattningar	  och	  kategorisera	  dessa.	  Syftet	  är	  att	  hitta	  så	  
många	  olika	  uppfattningar	  som	  möjligt,	  variationen	  är	  det	  man	  är	  ute	  efter.	  Urvalet	  görs	  
därför	  med	  detta	  i	  åtanke	  och	  ambitionen	  är	  att	  de	  som	  svarar	  ska	  vara	  så	  olika	  som	  
möjligt	  eller	  i	  alla	  fall	  ska	  deras	  uppfattningar	  skilja	  sig	  åt.	  Vernersson	  skriver	  att	  antalet	  
undersökta	  personer	  inte	  kan	  vara	  alltför	  stort	  eftersom	  materialet	  blir	  ohanterligt	  och	  
analysen	  av	  resultatet	  då	  blir	  lidande.	  Runt	  tio	  respondenter	  är	  Vernerssons	  förslag.	  
Eftersom	  man	  är	  ute	  efter	  variation	  vad	  gäller	  uppfattning	  påverkas	  resultatet	  positivt	  i	  
och	  med	  fler	  respondenter	  men	  bara	  till	  en	  viss	  gräns.	  Fler	  respondenter	  än	  tio	  innebär	  
inte	  med	  självklarhet	  mer	  variation	  (Vernersson	  1999,	  s.	  108-‐109).	  
	  
Djupintervjuer	  är	  ett	  av	  Vernerssons	  förslag	  på	  hur	  man	  empiriskt	  samlar	  in	  data	  som	  
ska	  ligga	  till	  grund	  för	  studien.	  Enligt	  Larsen	  är	  kvalitativa	  intervjuer	  och	  skrivna	  texter	  
två	  av	  de	  mest	  använda	  sätten	  att	  samla	  in	  information	  när	  det	  gäller	  kvalitativa	  
undersökningar.	  När	  det	  gäller	  kvalitativa	  intervjuer	  kan	  dessa	  vara	  mer	  eller	  mindre	  
strukturerade	  och	  utmärks	  av	  att	  respondenten	  formulerar	  sina	  svar	  själv	  istället	  för	  att	  
kryssa	  för	  olika	  förutbestämda	  svarsalternativ.	  Larsen	  rekommenderar	  att	  mindre	  
erfarna	  intervjuare	  håller	  sig	  till	  en	  viss	  grad	  av	  struktur	  vid	  arbetet	  med	  intervjuer	  
eftersom	  en	  strukturering	  av	  frågorna	  gör	  det	  lättare	  att	  jämföra	  och	  analysera	  svaren.	  
Alla	  svarar	  på	  samma	  frågor	  i	  samma	  ordning.	  Dessutom	  blir	  informationsmängden	  
mindre	  vilket	  gör	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  sålla.	  En	  nackdel	  med	  alltför	  strukturerade	  
intervjuer	  är	  dock	  att	  man	  riskerar	  att	  tappa	  information	  då	  respondenten	  kan	  känna	  sig	  
alltför	  styrd	  och	  inte	  får	  tala	  fritt	  (Larsen	  2009,	  s.	  83-‐84).	  
	  
Denna	  studie	  bygger	  dels	  på	  textanalys,	  när	  det	  gäller	  att	  undersöka	  vilka	  uppfattningar	  
som	  uttrycks	  i	  styrdokumenten,	  dels	  på	  intervjuer,	  när	  det	  handlar	  om	  lärarnas	  och	  
elevernas	  uppfattningar	  om	  datoranvändningen	  i	  ämnet	  samhällskunskap.	  Intervjuerna	  
är	  strukturerade	  och	  består	  av	  frågeformulär	  med	  öppna	  svar.	  Intervjuerna	  genomförs	  
muntligt	  och	  spelas	  in.	  Respondenterna	  har	  inte	  fått	  ta	  del	  av	  frågorna	  i	  förväg	  men	  har	  
fått	  information	  om	  att	  jag	  vill	  fråga	  dem	  om	  deras	  uppfattningar	  om	  elevdatorer	  och	  
användningen	  av	  dessa	  i	  samhällskunskap.	  
	  
När	  det	  gäller	  urval	  skriver	  Knut	  Halvorsen	  att	  om	  syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  få	  
så	  stort	  kvalitativt	  innehåll	  som	  möjligt	  från	  respondenterna	  bör	  man	  göra	  ett	  
strategiskt	  urval.	  Det	  vill	  säga	  att	  man	  väljer	  ut	  ett	  mindre	  antal	  respondenter	  som	  man	  
ser	  som	  typiska	  eller	  som	  är	  så	  olika	  varandra	  som	  möjligt.	  Strategiska	  urval	  kan	  till	  
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exempel	  vara	  att	  man	  väljer	  ut	  informanter	  som	  sannolikt	  vet	  mest	  inom	  det	  aktuella	  
området	  eller	  som	  har	  förmåga	  att	  uttrycka	  sig	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Halvorsen	  påpekar	  att	  
undersökningar	  som	  inte	  har	  så	  många	  informanter	  ofta	  bygger	  på	  självselektion	  vilket	  
innebär	  att	  man	  intervjuar	  de	  som	  ställer	  upp	  och	  tackar	  ja	  till	  att	  delta	  (Halvorsen	  
1992,	  s.	  102).	  Eftersom	  syftet	  med	  den	  här	  undersökningen	  är	  att	  hitta	  så	  många	  olika	  
uppfattningar	  som	  möjligt	  bland	  elever	  och	  lärare	  så	  har	  jag	  försökt	  få	  informanter	  som	  
är	  så	  olika	  som	  möjligt.	  Jag	  har	  till	  exempel	  sett	  till	  att	  respondenterna	  är	  av	  blandade	  
åldrar	  och	  både	  män	  och	  kvinnor.	  Urvalet	  har	  dock	  begränsats	  av	  tid	  och	  praktiska	  
förutsättningar	  och	  intervjuerna	  har	  därför	  gjorts	  på	  den	  skola	  där	  jag	  gjort	  min	  sista	  
VFU.	  Eleverna	  som	  intervjuats	  har	  själva	  anmält	  sitt	  intresse	  om	  deltagande	  och	  
eftersom	  det	  på	  så	  sätt	  blev	  ganska	  blandat	  vad	  gäller	  utbildningsinriktning	  och	  kön	  så	  
nöjde	  jag	  mig	  med	  det.	  Jag	  kan	  dock	  tänka	  mig	  att	  de	  som	  själva	  valde	  att	  delta	  är	  lika	  
varandra	  på	  så	  sätt	  att	  de	  gillar	  att	  prata	  och	  göra	  sina	  åsikter	  hörda.	  Vad	  gäller	  de	  lärare	  
som	  intervjuats	  så	  har	  samtliga	  samhällskunskapslärare	  på	  skolan	  deltagit	  i	  
undersökningen.	  

4.4.	  Analys	  av	  det	  insamlade	  materialet	  
	  
Larsen	  skriver	  att	  ”konsten	  är	  att	  tolka	  utan	  att	  övertolka”	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  att	  återge	  det	  som	  sagts	  under	  intervjun	  och	  sin	  egen	  
tolkning.	  Om	  man	  till	  övervägande	  del	  ägnar	  sig	  åt	  att	  återberätta	  det	  som	  informanten	  
sagt	  finns	  risken	  att	  intressanta	  delar	  av	  det	  fenomen	  som	  undersöks	  missas.	  Dock	  är	  
samtidigt	  syftet	  med	  en	  kvalitativ	  undersökning	  att	  hitta	  informanternas	  egen	  
uppfattning	  av	  verkligheten	  utan	  att	  själv	  påverka	  svaren	  eller	  försöka	  bortförklara	  
vissa	  svar.	  Målet	  är	  att	  de	  som	  intervjuats	  ska	  känna	  igen	  sina	  svar	  och	  att	  tolkningen	  av	  
svaren	  knyts	  till	  det	  som	  faktiskt	  sagts	  (Larsen	  2009,	  s.	  107).	  I	  den	  här	  undersökningen	  
redovisas	  resultaten	  av	  studien	  i	  två	  steg.	  Först	  sker	  en	  så	  objektiv	  redogörelse	  för	  
informanternas	  svar	  som	  möjligt.	  Efter	  detta	  diskuteras	  och	  analyseras	  svaren	  utifrån	  
teoretiska	  utgångspunkter	  och	  frågeställningar	  och	  det	  är	  också	  här	  mina	  subjektiva	  
tolkningar	  av	  resultaten	  redogörs	  för.	  
	  
Halvorsen	  skriver	  om	  hur	  det	  är	  en	  fördel	  att	  använda	  en	  teoretisk	  utgångspunkt	  för	  
undersökningen	  eftersom	  de	  resultat	  man	  då	  kommer	  fram	  till	  kan	  överföras	  eller	  
”förmedla	  överskridande	  kunskaper”	  (Halvorsen	  1992,	  s.	  132).	  I	  det	  här	  fallet	  har	  jag	  
använt	  två	  teoretiska	  utgångspunkter	  (se	  förgående	  kapitel)	  som	  båda	  handlar	  om	  hur	  
synen	  på	  lärande	  och	  undervisning	  förändrats	  i	  och	  med	  digitaliseringen	  av	  skolan.	  
Tanken	  är	  att	  jämföra	  det	  som	  redan	  har	  utforskats	  och	  förklarats	  (dvs	  teorin)	  med	  det	  
som	  jag	  själv	  undersökt	  genom	  att	  intervjua	  lärare	  och	  elever	  som	  arbetar	  med	  en-‐till-‐en	  
datorer	  i	  sin	  vardag	  (dvs	  empirin).	  Halvorsen	  understryker	  att	  teori	  och	  empiri	  inte	  
alltid	  behöver	  överensstämma	  utan	  att	  informanternas	  uppfattning	  ska	  återges	  och	  inte	  
bortförklaras.	  Tolkningen	  och	  analysen	  av	  det	  insamlade	  materialet	  är	  dock	  viktigt	  då	  
man	  genom	  en	  kvalitativ	  undersökning	  kan	  få	  fram	  människors	  ibland	  ambivalenta	  
inställning	  till	  ett	  visst	  fenomen	  (Halvorsen	  1992,	  132-‐133).	  
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5.	  Resultat	  av	  undersökningen	  
	  
Jag	  kommer	  i	  det	  följande	  avsnittet	  att	  gå	  igenom	  lärarnas	  och	  elevernas	  svar	  på	  de	  
frågor	  jag	  har	  ställt	  till	  dem.	  Frågorna	  återges	  i	  den	  ordning	  de	  diskuterades	  under	  
intervjun.	  Fråga	  sju	  och	  åtta	  (för-‐	  och	  nackdelar	  med	  en-‐till-‐en	  datorer)	  pratade	  vi	  oftast	  
om	  som	  en	  fråga	  eftersom	  för-‐	  och	  nackdelar	  ställdes	  mot	  varandra.	  Svaren	  på	  dessa	  
frågor	  kommer	  därför	  redovisas	  tillsammans.	  

5.1.	  Lärarnas	  uppfattning	  om	  användningen	  av	  datorer	  i	  
samhällskunskapsundervisningen	  
	  
Fråga	  1:	  Hur	  tycker	  du	  att	  tillgången	  av	  elevdatorer	  påverkar	  din	  undervisning	  i	  
samhällskunskap?	  Upplever	  du	  någon	  skillnad	  i	  metod	  och/eller	  innehåll	  mot	  hur	  det	  var	  
innan	  eleverna	  fick	  datorerna?	  
	  
Samtliga	  tre	  lärare	  som	  intervjuats	  tar	  här	  upp	  att	  datorn	  används	  för	  att	  söka	  
information.	  Någon	  pratar	  om	  att	  datorn	  underlättar	  och	  minskar	  lärarens	  arbetsinsats	  
när	  det	  gäller	  planering	  och	  förberedelse	  då	  all	  tänkbar	  fakta	  inte	  behöver	  kontrolleras	  
innan	  lektionen.	  Information	  och	  fakta	  kan	  sökas	  under	  lektionens	  gång	  då	  den	  hela	  
tiden	  finns	  tillgänglig	  i	  och	  med	  att	  alla	  har	  datorer	  och	  internet.	  Någon	  tar	  upp	  att	  den	  
information	  man	  använder	  också	  kan	  uppdateras	  hela	  tiden	  och	  att	  information	  har	  
blivit	  en	  färskvara	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Eleverna	  och	  lärarna	  har	  hela	  tiden	  tillgång	  till	  
”färsk”	  statistik,	  nya	  artiklar	  och	  uppdaterade	  nyheter.	  En	  lärare	  säger	  att	  datorerna	  
också	  gör	  eleverna	  mer	  delaktiga	  i	  undervisningen	  då	  man	  kan	  be	  dem	  kolla	  upp	  fakta,	  
statistik	  eller	  nyheter	  angående	  det	  man	  för	  tillfället	  undervisar	  om.	  Läraren	  säger	  också	  
att	  eleverna	  oftast	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  göra	  det	  och	  att	  det	  då	  också	  kan	  få	  en	  
motiverande	  effekt.	  
	  
Samtliga	  intervjuade	  lärare	  tar	  också	  upp	  att	  datorn	  används	  som	  skrivredskap	  av	  
eleverna.	  Den	  ersätter	  penna	  och	  papper	  och	  gör	  det	  även	  lättare	  för	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  att	  kunna	  skriva	  arbeten	  och	  uppsatser.	  De	  intervjuade	  lärarna	  talar	  
också	  om	  att	  datorn	  används	  av	  eleverna	  när	  de	  ska	  göra	  presentationer	  av	  olika	  slag.	  En	  
av	  de	  intervjuade	  lärarna	  tar	  upp	  att	  tekniken	  kan	  ersätta	  läroboken	  när	  det	  gäller	  vissa	  
arbetsområden.	  Hen	  tar	  då	  som	  exempel	  att	  istället	  för	  att	  göra	  en	  traditionell	  
föreläsning	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  till	  exempel	  strömmande	  video	  vilket	  kan	  göra	  att	  
eleverna	  tar	  till	  sig	  undervisningen	  bättre	  eftersom	  den	  varieras.	  En	  annan	  lärare	  pratar	  
om	  att	  hen	  använder	  interaktiva	  spel	  för	  att	  repetera	  ett	  arbetsområde.	  Det	  som	  tas	  upp	  
som	  exempel	  är	  ”konjunkturspelet”	  och	  här	  ser	  läraren	  datorn	  som	  en	  förutsättning	  för	  
att	  kunna	  genomföra	  denna	  typ	  av	  repetition.	  Dock	  är	  det	  just	  repetition	  det	  är	  frågan	  
om	  eftersom	  läraren	  ser	  det	  som	  viktigt	  att	  eleverna	  har	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  
använda	  sig	  av	  datorn	  och	  spelet	  i	  det	  här	  fallet.	  Repetitionen	  med	  hjälp	  av	  
konjunkturspelet	  ser	  läraren	  som	  en	  ”kompletterande	  metod”.	  De	  hade	  ändå	  pratat	  om	  
konjunktur	  men	  spelet	  används	  tillsammans	  med	  traditionell	  undervisning.	  Eleverna	  ser	  
det	  enligt	  läraren	  som	  bra	  med	  ett	  avbrott	  och	  ett	  alternativt	  sätt	  att	  repetera.	  
	  
En	  lärare	  tar	  upp	  att	  undervisningen	  avseende	  källkritik	  och	  källhanteringen	  har	  
påverkats	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer.	  Läraren	  anger	  att	  hen	  
måste	  vara	  mer	  uppmärksam	  på	  vilka	  källor	  eleverna	  använder	  när	  de	  arbetar	  
självständigt.	  Innan	  eleverna	  hade	  tillgång	  till	  datorer	  använde	  de	  källor	  från	  biblioteket	  
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vilka	  var	  granskade	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  digitala	  källor	  är.	  De	  kunde	  också	  få	  hjälp	  av	  
bibliotekarien	  med	  att	  hitta	  tryckta	  källor.	  Nu	  söker	  de	  mer	  själva	  även	  om	  de	  också	  nu	  
får	  hjälp	  med	  informationssökningar.	  Läraren	  understryker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
eleverna	  får	  undervisning	  som	  handlar	  om	  källkritik.	  
	  
Slutligen	  tar	  en	  lärare	  upp	  att	  tillgången	  på	  en-‐till-‐en	  datorer	  påverkat	  hur	  man	  som	  
lärare	  tar	  för	  givet	  att	  eleverna	  alltid	  har	  möjlighet	  att	  skriva	  och	  arbeta	  hemma.	  Man	  vet	  
att	  alla	  elever	  har	  datorer	  som	  de	  kan	  använda	  även	  om	  de	  inte	  alltid	  gör	  det.	  
	  
Fråga	  2:	  Kan	  du	  se	  att	  synen	  på	  kunskap	  har	  förändrats	  i	  samhällskunskap	  i	  och	  med	  
implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer?	  Hur	  mäts	  elevernas	  kunskap?	  Ser	  du	  någon	  
skillnad	  sedan	  datorerna	  infördes?	  
	  
Två	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  svarar	  först	  bestämt	  nej	  på	  den	  här	  frågan.	  De	  ser	  inte	  
datorn	  som	  ett	  självändamål	  eller	  något	  som	  har	  ett	  värde	  i	  sig.	  Datorn	  ses	  som	  ett	  
hjälpmedel	  eller	  ett	  redskap	  och	  de	  anser	  inte	  att	  det	  är	  ett	  mål	  att	  lära	  sig	  använda	  
datorn	  i	  sig.	  Datorn	  underlättar	  elevernas	  arbete	  men	  det	  är	  innehållet	  i	  arbetet	  som	  ses	  
som	  viktigt	  inte	  hur	  det	  presenteras.	  Då	  är	  kunskaperna	  desamma	  oavsett	  om	  de	  visas	  
genom	  handskrivna	  rapporter	  och	  redovisningar	  med	  hjälp	  av	  tavlan	  eller	  datorskrivna	  
uppsatser	  och	  framställningar	  med	  hjälp	  av	  presentationsteknik.	  
	  
En	  av	  de	  lärare	  som	  först	  svarade	  nej	  på	  frågan	  om	  förändrad	  kunskapssyn	  återkommer	  
senare	  under	  intervjun	  till	  detta	  och	  säger	  då	  att	  när	  hen	  tänker	  efter	  så	  ser	  hen	  en	  viss	  
skillnad	  i	  hur	  man	  ser	  på	  faktakunskaper.	  Läraren	  tycker	  inte	  att	  samma	  vikt	  läggs	  vid	  
faktakunskaper	  sedan	  en-‐till-‐en	  datorerna	  infördes	  som	  innan.	  Hen	  tar	  som	  exempel	  
arbetsområdet	  som	  handlar	  om	  Sveriges	  statsskick	  som	  också	  inkluderar	  riksdag	  och	  
regering.	  Här	  är	  det	  inte	  längre	  lika	  viktigt	  för	  eleverna	  att	  kunna	  att	  det	  finns	  349	  
mandat	  och	  platser	  i	  riksdagen	  utan	  den	  kunskap	  som	  ses	  som	  viktig	  är	  istället	  att	  
eleverna	  ska	  veta	  var	  de	  kan	  hitta	  den	  här	  informationen.	  Den	  undervisningstid	  som	  
tidigare	  lades	  på	  att	  lära	  eleverna	  faktakunskaper	  läggs	  nu	  istället	  på	  att	  träna	  dem	  i	  att	  
se	  samband	  mellan	  olika	  företeelser	  och	  att	  kunna	  ordna	  olika	  händelser	  i	  tidsföljd	  för	  
att	  kunna	  se	  vilka	  orsaker	  som	  ligger	  bakom	  vissa	  fenomen	  i	  samhället.	  
	  
Den	  lärare	  som	  direkt	  svarar	  att	  synen	  på	  kunskap	  har	  förändrats,	  förklarar	  detta	  med	  
att	  det	  hen	  kallar	  ”färdighetskunskaper”	  har	  blivit	  viktigare	  sedan	  en-‐till-‐en	  datorerna	  
infördes.	  Ett	  exempel	  som	  ges	  på	  detta	  är	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  har	  kunskap	  om	  
hur	  man	  söker	  eller	  söktekniker,	  det	  vill	  säga	  en	  praktisk	  färdighet.	  Dock	  ser	  hen	  att	  
faktakunskaper	  fortfarande	  är	  viktiga	  för	  att	  veta	  vad	  det	  är	  man	  ska	  börja	  söka	  efter.	  
Olika	  typer	  av	  kunskaper	  har	  funnits	  sedan	  tidigare	  men	  däremot	  har	  tillgängligheten	  på	  
information	  ändrats.	  
	  
Vad	  gäller	  frågan	  om	  hur	  kunskaper	  mäts	  och	  om	  det	  har	  förändrats	  något	  i	  och	  med	  att	  
eleverna	  har	  fått	  datorer	  är	  samtliga	  intervjuade	  lärare	  överens	  om	  att	  det	  inte	  är	  någon	  
skillnad.	  Kunskaperna	  mäts	  nu,	  liksom	  tidigare,	  med	  hjälp	  av	  skriftliga	  prov,	  muntliga	  
redovisningar	  och	  skriftliga	  rapporter	  och	  uppsatser.	  Formen	  för	  elevernas	  arbete	  har	  
ändrats	  men	  det	  är	  innehållet	  som	  är	  det	  centrala.	  	  
	  
Fråga	  3:	  Skulle	  du	  vilja	  använda	  datorn	  mer	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  i	  din	  undervisning	  i	  
samhällskunskap?	  Vad	  skulle	  underlätta	  för	  dig	  i	  din	  planering	  av	  undervisningen	  i	  så	  fall?	  
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Alla	  de	  tre	  intervjuade	  lärarna	  anger	  att	  de	  skulle	  vilja	  använda	  datorn	  mer	  i	  sin	  
undervisning	  och	  ger	  exempel	  på	  olika	  användningsområden	  och	  tjänster	  de	  skulle	  vilja	  
få	  in	  mer	  av	  i	  sin	  planering.	  En	  lärare	  anger	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  att	  få	  mer	  rutin	  på	  att	  
använda	  exempelvis	  you-‐tube	  för	  att	  variera	  undervisningen.	  Gap-‐finder	  är	  ett	  annat	  
förslag	  på	  material	  som	  läraren	  ser	  som	  bra	  och	  som	  denne	  skulle	  vilja	  använda	  sig	  av	  i	  
större	  utsträckning	  för	  att	  tydliggöra	  demografi	  och	  demografisk	  utveckling.	  En	  annan	  
lärare	  säger	  sig	  vilja	  använda	  SVT-‐play	  som	  stöd	  för	  nyhetsbevakning	  som	  en	  del	  i	  
undervisningen.	  Någon	  lärare	  tar	  upp	  möjligheten	  att	  göra	  examinationer	  med	  hjälp	  av	  
datorn	  men	  ser	  svårigheter	  med	  att	  genomföra	  detta	  på	  ett	  bra	  sätt	  med	  tanke	  på	  fusk.	  
En	  lärare	  diskuterar	  användningen	  av	  digitala	  läromedel	  och	  säger	  att	  hen	  upplevt	  att	  
eleverna	  i	  allmänhet	  inte	  är	  positiva	  till	  att	  använda	  sådana.	  Upplevelsen	  är	  att	  eleverna	  
föredrar	  tryckta	  läromedel	  och	  att	  de	  vid	  försök	  inte	  har	  uppskattat	  de	  digitala	  
varianterna.	  Dock	  ser	  samma	  lärare	  att	  digitala	  extrauppgifter,	  som	  liknas	  vid	  den	  
traditionella	  ”lärarpärmen”,	  skulle	  vara	  bra	  att	  arbeta	  med	  för	  att	  få	  variation	  i	  
undervisningen.	  
	  
Lärarna	  anger	  några	  olika	  anledningar	  till	  varför	  de	  inte	  använder	  sig	  mer	  av	  datorerna	  i	  
undervisningen	  och	  det	  de	  alla	  är	  överens	  om	  är	  att	  det	  initialt	  krävs	  en	  hel	  del	  extra	  
arbete	  och	  tid	  för	  att	  komma	  igång	  och	  känna	  sig	  bekväm	  med	  tekniken.	  Någon	  lärare	  
efterlyser	  mer	  och	  lättillgänglig	  information	  om	  vad	  som	  finns	  eftersom	  det	  krävs	  
mycket	  tid	  för	  att	  hitta	  det	  som	  är	  bra	  och	  användbart.	  Läraren	  upplever	  det	  som	  slöseri	  
med	  både	  sin	  egen	  och	  elevernas	  tid	  att	  behöva	  prova	  ut	  olika	  varianter	  för	  att	  hitta	  det	  
som	  är	  bra.	  En	  lärare	  tycker	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  om	  lärarutbildningen	  anordnade	  
kurser	  i	  att	  praktiskt	  använda	  digitala	  läromedel	  som	  är	  specifikt	  anpassade	  för	  
samhällskunskap.	  
	  
Två	  av	  tre	  intervjuade	  lärare	  säger	  att	  det	  skulle	  underlätta	  planeringen	  av	  undervisning	  
med	  hjälp	  av	  datorer	  om	  de	  ansåg	  att	  de	  kunde	  lita	  på	  tekniken.	  Som	  det	  är	  nu	  säger	  de	  
att	  de	  alltid	  måste	  ha	  en	  ”back-‐up”-‐plan	  eftersom	  det	  så	  ofta	  är	  problem	  med	  elevernas	  
uppkoppling.	  Som	  det	  är	  nu	  så	  är	  en	  lektion	  som	  är	  planerad	  att	  innehålla	  undervisning	  
eller	  arbete	  med	  hjälp	  av	  elevernas	  datorer	  alltid	  ett	  ”osäkert	  moment”.	  
	  
Fråga	  4:	  På	  vilket	  sätt	  används	  elevdatorerna	  i	  samhällskunskapsundervisningen	  tycker	  
du?	  Används	  de	  mest	  som	  uppslagsverk	  eller	  har	  de	  förändrat	  formen	  för	  undervisningen	  
på	  något	  sätt?	  
	  
Samtliga	  av	  de	  tre	  tillfrågade	  lärarna	  säger	  att	  de	  i	  första	  hand	  använder	  en-‐till-‐en	  
datorerna	  som	  uppslagsverk.	  Eleverna	  söker	  information	  som	  de	  sedan	  använder	  när	  de	  
skriver	  sina	  uppgifter,	  vilket	  ofta	  görs	  med	  hjälp	  av	  datorerna.	  En	  av	  lärarna	  ger	  som	  
exempel	  att	  istället	  för	  att	  läsa	  om	  riksdagen	  i	  läroboken	  används	  riksdagens	  hemsida	  
där	  eleverna	  kan	  göra	  ”virtuella	  studiebesök”.	  Oftast	  kanske	  man	  dock	  läser	  i	  läroboken	  
först	  och	  sedan	  används	  datorn	  för	  att	  få	  lite	  fylligare	  information	  och	  variation.	  Två	  av	  
lärarna	  uttrycker	  att	  de	  tycker	  att	  eleverna	  använder	  datorerna	  för	  informationssökning	  
för	  mycket	  i	  relation	  till	  andra	  källor.	  De	  skulle	  vilja	  att	  eleverna	  använde	  sig	  mer	  av	  
traditionella	  källor	  så	  som	  böcker	  och	  tidningar	  och	  en	  av	  dem	  säger	  att	  datorerna	  inte	  
ersätter	  andra	  källor	  utan	  bara	  kompletterar	  dessa.	  En	  lärare	  anger	  att	  det	  i	  elevernas	  
uppgifter	  ibland	  ställs	  krav	  på	  att	  andra	  källor	  än	  internet	  ska	  användas.	  
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De	  tillfrågade	  lärarna	  ser	  inte	  direkt	  att	  formen	  för	  undervisningen	  har	  förändrats	  på	  
något	  sätt.	  De	  tar	  dock	  upp	  några	  förändringar	  och	  en	  av	  lärarna	  säger	  att	  eleverna	  till	  
exempel	  får	  undervisning	  i	  hur	  de	  kan	  använda	  sig	  av	  artikelsökning	  istället	  för	  att	  som	  
tidigare	  undervisas	  i	  bibliotekskunskap.	  Den	  lärare	  som	  i	  fråga	  ett	  pratade	  om	  att	  hen	  
använder	  ”konjunkturspelet”	  återknyter	  till	  detta	  och	  säger	  att	  detta	  ju	  inte	  hade	  kunnat	  
användas	  utan	  elevernas	  datorer.	  
	  
Fråga	  5:	  Ser	  du	  någon	  skillnad	  i	  elevernas	  sätt	  att	  arbeta	  med	  samhällskunskap?	  Mer	  
ensamarbete	  eller	  mer	  interaktion?	  
	  
Två	  av	  de	  tillfrågade	  lärarna	  ser	  ingen	  skillnad	  i	  elevernas	  sätt	  att	  arbeta	  vad	  gäller	  
interaktion	  kontra	  ensamarbete.	  De	  säger	  att	  eleverna	  har	  en	  tendens	  att	  dela	  upp	  
uppgifterna	  sig	  emellan	  även	  när	  det	  är	  fråga	  om	  ett	  uttalat	  grupparbete.	  Detta	  har	  inte	  
förändrats	  i	  och	  med	  att	  en-‐till-‐en	  datorerna	  infördes.	  En	  av	  lärarna	  ser	  dock	  en	  tendens	  
hos	  eleverna	  att	  ”stänga	  in	  sig	  i	  en	  datorvärld”	  där	  de	  alltid	  har	  en	  datorskärm	  emellan	  
sig.	  Grupparbetena	  delas	  upp	  inom	  gruppen	  och	  eleverna	  sitter	  sedan	  enskilt	  och	  
arbetar	  med	  sina	  respektive	  delar.	  
	  
Fråga	  6:	  Vad	  anser	  du	  om	  den	  utbildning	  ni	  som	  lärare	  fått	  vad	  gäller	  användningen	  av	  
en-‐till-‐en	  datorer	  i	  undervisningen?	  
	  
De	  tre	  tillfrågade	  lärarna	  är	  enhälliga	  i	  att	  den	  utbildning	  de	  fått	  i	  att	  använda	  en-‐till-‐en	  
datorer	  didaktiskt	  inte	  har	  varit	  tillräcklig.	  De	  har	  fått	  utbildning	  i	  att	  använda	  datorerna	  
vad	  gäller	  till	  exempel	  hur	  man	  gör	  en	  Power	  Point	  presentation.	  En	  av	  lärarna	  säger	  att	  
de	  har	  haft	  möjlighet	  att	  gå	  en	  PIM3-‐utbildning	  men	  att	  den	  handlade	  om	  hur	  man	  
använder	  olika	  typer	  av	  programvara	  men	  inte	  i	  pedagogiskt	  eller	  didaktiskt	  syfte.	  Vad	  
gäller	  att	  söka	  information	  har	  de	  fått	  lära	  sig	  själva	  och	  det	  är	  skolbibliotekarien	  som	  
går	  igenom	  detta	  med	  eleverna.	  En	  av	  lärarna	  säger	  att	  didaktiskt	  inriktad	  
datoranvändning	  borde	  vara	  en	  del	  av	  lärarutbildningen.	  
	  
Två	  av	  lärarna	  efterlyser	  mer	  undervisning	  eller	  tid	  för	  att	  lära	  sig	  använda	  datorerna	  
mer	  i	  undervisningen.	  Någon	  föreslår	  att	  det	  bästa	  kanske	  vore	  att	  lära	  sig	  av	  kollegorna	  
och	  då	  få	  tid	  att	  diskutera	  och	  jämföra	  sina	  erfarenheter	  och	  ge	  konkreta	  tips	  på	  saker	  
som	  fungerar.	  Någon	  typ	  av	  studiecirkel	  där	  man	  kan	  utbyta	  tankar	  och	  förslag	  på	  nya	  
användningsområden	  inom	  pedagogiken.	  
	  
En	  lärare	  är	  kritisk	  till	  att	  utbildningen	  av	  lärarna	  har	  skett	  parallellt	  med	  
implementeringen	  av	  datorerna	  vilket	  har	  gjort	  det	  svårt	  att	  hinna	  sätta	  sig	  in	  i	  allt	  
samtidigt	  som	  man	  ska	  börja	  använda	  datorerna	  på	  riktigt.	  Utbildningen	  borde	  ha	  skett	  
innan	  och	  mer	  tid	  borde	  ha	  getts	  till	  att	  prova	  ut	  olika	  sätt	  att	  använda	  datorerna	  innan	  
de	  infördes.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en utbildning för skolpersonal som 
består av internetbaserade handledningar och studiecirklar. PIM är en del av det uppdrag som 
regeringen gett till Skolverket för att stärka och utveckla IT-användningen i skolan 
(Regeringen 2005). 
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Frågorna	  7	  och	  8:	  Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  för-‐	  respektive	  nackdelarna	  för	  ämnet	  
samhällskunskap	  med	  att	  eleverna	  har	  egna	  datorer?	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  komma	  
tillrätta	  med	  eventuella	  problem	  tycker	  du?	  
	  
Sammanfattningsvis	  upplever	  samtliga	  av	  de	  tre	  intervjuade	  lärarna	  att	  elevernas	  
tillgång	  till	  egna	  datorer	  är	  övervägande	  positivt.	  Fördelarna	  de	  anger	  handlar	  om	  
tillgången	  på	  snabb,	  uppdaterad	  och	  ny	  information.	  Möjligheten	  att	  hela	  tiden	  kunna	  
söka	  och	  hitta	  till	  exempel	  nya	  artiklar	  som	  behandlar	  just	  det	  man	  för	  tillfället	  arbetar	  
med	  gör	  att	  undervisningen	  blir	  mindre	  spekulativ.	  Det	  man	  säger	  kan	  kollas	  upp	  och	  
den	  information	  man	  hittar	  kan	  bli	  underlag	  för	  nya	  diskussioner.	  	  
	  
En	  av	  lärarna	  anger	  dessutom	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  aldrig	  behöva	  tänka	  på	  att	  boka	  
datorsalar	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  skriva	  sina	  arbeten	  vilket	  man	  var	  tvungen	  att	  göra	  
innan	  eleverna	  hade	  sina	  egna	  datorer.	  En	  annan	  lärare	  ser	  det	  som	  en	  fördel	  att	  det	  är	  
lättare	  att	  individanpassa	  undervisningen	  med	  hjälp	  av	  en-‐till-‐en	  datorerna.	  Alla	  måste	  
inte	  nödvändigtvis	  se	  samma	  film	  samtidigt	  utan	  det	  kan	  göras	  när	  det	  passar	  för	  hur	  
just	  den	  eleven	  arbetar.	  Har	  någon	  elev	  missat	  ett	  moment	  är	  det	  lättare	  att	  till	  exempel	  
lägga	  ut	  en	  Powerpoint	  än	  att	  hålla	  en	  ny	  föreläsning.	  En	  lärare	  säger	  att	  införandet	  av	  
en-‐till-‐en	  datorer	  har	  gjort	  att	  man	  kan	  lita	  på	  att	  alla	  har	  tillgång	  till	  datorer.	  Det	  blir	  
mer	  jämlikt	  på	  så	  sätt,	  i	  alla	  fall	  formellt.	  
	  
Den	  nackdel	  som	  samtliga	  tre	  tillfrågade	  lärare	  tar	  upp	  först	  är	  att	  elevdatorerna	  är	  
distraherande	  för	  eleverna.	  Lärarna	  anger	  att	  eleverna	  alltid	  har	  till	  exempel	  Face-‐book	  
eller	  spel	  på	  i	  bakgrunden	  när	  de	  är	  på	  lektionerna.	  Lärarna	  ser	  att	  datorerna	  används	  
till	  helt	  andra	  saker	  men	  att	  det	  är	  svårt	  att	  råda	  bot	  på	  problemet	  eftersom	  datorerna	  
ska	  användas	  i	  undervisningen.	  En	  lärare	  säger	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  att	  stänga	  av	  
tillgången	  av	  internet	  för	  vissa	  elever	  under	  vissa	  lektioner.	  Läraren	  anser	  att	  mycket	  tid	  
annars	  läggs	  på	  annat	  än	  skolarbete	  vilket	  kanske	  påverkar	  redan	  lättdistraherade	  
elever	  mest.	  
	  
En	  lärare	  tar	  upp	  att	  en	  nackdel	  är	  att	  elevernas	  analyser	  och	  grundlighet	  i	  arbetet	  har	  
blivit	  sämre	  sedan	  en-‐till-‐en	  datorerna	  infördes.	  Läraren	  resonerar	  kring	  det	  som	  hen	  
benämner	  ”förytligande”	  där	  den	  snabba	  och	  aldrig	  sinande	  tillgången	  på	  information	  
gör	  att	  eleverna	  inte	  bearbetar	  sina	  texter	  på	  samma	  sätt.	  Korta	  artiklar	  föredras	  
eftersom	  de	  är	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  och	  analyserna	  blir	  därför	  ytligare.	  Eleverna	  söker	  
snabba	  lösningar	  och	  grundligheten	  blir	  lidande.	  Copy-‐paste	  tekniken	  används	  vilket	  
inte	  ger	  några	  bra	  arbeten.	  En	  annan	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  
och	  ser	  att	  tillgången	  på	  så	  mycket	  information	  har	  gjort	  att	  den	  egna	  analysen	  och	  
bearbetningen	  av	  texter	  har	  blivit	  lidande.	  Det	  är	  lätt	  att	  få	  fram	  fakta	  med	  hjälp	  av	  
datorerna	  men	  det	  blir	  inget	  djup	  i	  deras	  egna	  arbeten.	  Eleverna	  behöver	  inte	  planera	  
sina	  arbeten	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  behövde	  göra	  innan	  de	  hade	  en-‐till-‐en	  datorer	  vilket	  
har	  gjort	  att	  strukturen	  och	  ”röda	  tråden”	  i	  arbetena	  har	  försämrats.	  Elevernas	  texter	  
kan	  hela	  tiden	  redigeras	  i	  efterhand	  och	  blir	  därför	  mindre	  genomtänkta	  från	  början.	  
	  
Ett	  problem	  med	  elevernas	  datoranvändning	  som	  två	  av	  de	  tillfrågade	  lärarna	  tar	  upp	  är	  
källkritiken.	  Många	  av	  de	  källor	  som	  eleverna	  använder	  är	  inte	  granskade	  och	  när	  de	  
arbetar	  själva	  har	  man	  som	  lärare	  ingen	  kontroll	  på	  vad	  de	  använder.	  En	  av	  lärarna	  tar	  
upp	  att	  eleverna	  tenderar	  att	  föredra	  att	  leta	  information	  på	  icke-‐offentliga	  sidor.	  De	  är	  
ofta	  mer	  spännande	  och	  läraren	  ser	  att	  eleverna	  i	  vissa	  fall	  litar	  mer	  på	  vad	  som	  står	  där	  
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framför	  officiella	  sidor	  och	  dras	  åt	  det	  konspirationsteoretiska	  hållet.	  Det	  ses	  av	  en	  
lärare	  som	  en	  nackdel	  att	  information	  från	  internet	  oftast	  blir	  den	  enda	  källan	  som	  
eleverna	  använder.	  Informationen	  där	  är	  lättillgänglig	  men	  läraren	  ser	  det	  som	  en	  
nackdel	  att	  eleverna	  inte	  blir	  vana	  vid	  att	  komplettera	  med	  mer	  traditionella	  källor.	  Som	  
en	  lösning	  på	  problemet	  med	  bristande	  källkritik	  efterlyser	  en	  lärare	  
ämnesövergripande	  arbete	  med	  källkritik	  eftersom	  det	  berör	  alla	  ämnen.	  

5.2.	  Elevernas	  uppfattning	  om	  hur	  de	  använder	  datorer	  i	  samhällskunskap	  
	  
Eleverna	  som	  intervjuats	  går	  alla	  på	  gymnasiet	  men	  på	  olika	  utbildningar.	  Jag	  har	  
intervjuat	  fem	  elever	  och	  även	  om	  svaren	  de	  avgivit	  skiljer	  sig	  lite	  åt	  så	  är	  de	  oftast	  
ganska	  snarlika.	  Eleverna	  har	  i	  allmänhet	  svarat	  mer	  kortfattat	  än	  lärarna	  som	  var	  mer	  
benägna	  att	  utveckla	  och	  resonera	  kring	  sina	  svar.	  
	  
Fråga	  1:	  Hur	  tycker	  du	  att	  tillgången	  av	  elevdatorer	  påverkar	  ditt	  lärande	  i	  
samhällskunskap?	  Tycker	  du	  att	  det	  är	  någon	  skillnad	  i	  hur	  du	  lär	  dig	  och/eller	  vad	  du	  lär	  
dig	  mot	  hur	  det	  var	  innan	  du	  fick	  din	  dator?	  
	  
Samtliga	  tillfrågade	  elever	  säger	  att	  de	  främst	  använder	  datorerna	  för	  att	  söka	  
information	  och	  att	  de	  på	  så	  sätt	  lär	  sig	  på	  ett	  annorlunda	  sätt.	  De	  lär	  sig	  att	  söka	  och	  
hitta	  information	  med	  hjälp	  av	  datorerna	  istället	  för	  att	  använda	  läroboken	  som	  de	  
gjorde	  tidigare.	  De	  elever	  som	  intervjuats	  har	  relativt	  nyligen	  fått	  sina	  en-‐till-‐en	  datorer	  
och	  har	  därför	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  också	  utan	  dem.	  De	  ger	  exempel	  på	  hur	  det	  var	  
innan	  då	  de	  ibland	  fick	  använda	  datorsalar	  eller	  ”datorvagnar”	  som	  läraren	  fick	  boka	  i	  
förväg.	  Datorerna	  används,	  förutom	  till	  informationssökning,	  också	  till	  att	  skriva	  
arbeten	  och	  till	  att	  anteckna	  under	  föreläsningar.	  
	  
Elevernas	  uppfattningar	  om	  huruvida	  deras	  sätt	  att	  lära	  sig	  har	  förändrats	  på	  grund	  av	  
tillgången	  på	  datorerna	  säger	  någon	  att	  ”man	  lär	  sig	  bättre”	  med	  hjälp	  av	  datorn	  medan	  
någon	  säger	  att	  man	  lärde	  sig	  bättre	  förr,	  när	  läraren	  använde	  tavlan	  mer	  och	  
diskuterade	  utifrån	  den.	  Någon	  säger	  att	  man	  blir	  ”trött”	  av	  datorn	  och	  att	  det	  är	  bra	  
med	  variation.	  
	  
Fråga	  2:	  Vad	  ser	  du	  som	  viktigt	  att	  lära	  dig	  i	  ämnet	  samhällskunskap	  (vilka	  kunskaper	  är	  
viktiga	  att	  ha	  i	  ämnet	  tycker	  du)?	  Hur	  upplever	  du	  att	  dina	  kunskaper	  i	  samhällskunskap	  
mäts?	  Tycker	  du	  att	  allt	  som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  också	  mäts	  och	  bedöms?	  
	  
Det	  som	  är	  viktigt	  att	  lära	  sig	  i	  samhällskunskap	  är	  enligt	  eleverna	  att	  veta	  hur	  man	  gör	  
för	  att	  påverka	  och	  delta	  i	  samhällslivet.	  Flera	  av	  dem	  säger	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  veta	  hur	  en	  demokrati	  i	  allmänhet	  och	  Sverige	  i	  synnerhet	  fungerar	  för	  att	  
veta	  vad	  de	  har	  för	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  De	  tar	  upp	  som	  exempel	  vad	  de	  
politiska	  partierna	  står	  för,	  hur	  man	  kan	  uttrycka	  sina	  åsikter	  och	  hur	  man	  gör	  för	  att	  
rösta.	  Någon	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  hur	  natur	  och	  samhälle	  hör	  ihop	  (inte	  
oväntat	  en	  elev	  på	  naturvetarprogrammet).	  	  
	  
När	  det	  gäller	  hur	  kunskaperna	  i	  samhällskunskap	  mäts	  säger	  eleverna	  att	  de	  vanligaste	  
sätten	  är	  skriftliga	  prov	  och	  skriftliga	  arbeten.	  Även	  muntliga	  redovisningar	  bedöms.	  
Eleverna	  tycker	  i	  allmänhet	  att	  det	  som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  också	  mäts.	  Någon	  säger	  att	  
man	  genom	  skriftliga	  prov	  både	  får	  visa	  att	  man	  kan	  fakta	  och	  att	  man	  kan	  argumentera	  
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för	  det	  man	  tycker.	  Två	  av	  eleverna	  tar	  upp	  att	  de	  inte	  tycker	  att	  skriftliga	  prov	  kan	  mäta	  
om	  eleven	  vet	  hur	  man	  till	  exempel	  söker	  fakta.	  Proven	  går	  ut	  på	  vad	  man	  vet,	  inte	  om	  
man	  kan	  ta	  reda	  på	  det.	  Dessa	  elever	  tycker	  också	  att	  det	  är	  bra	  om	  läraren	  försöker	  
variera	  formen	  för	  prov	  och	  examinationer	  eftersom	  flera	  olika	  sätt	  gör	  att	  fler	  sorters	  
kunskaper	  kan	  testas.	  En	  elev	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  och	  att	  få	  visa	  att	  man	  
kan	  utveckla	  sina	  åsikter	  och	  detta	  tycker	  hen	  sker	  bäst	  muntligt,	  i	  grupp.	  
	  
Fråga	  3:	  Skulle	  du	  vilja	  använda	  datorerna	  mer	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  i	  ämnet	  
samhällskunskap?	  Vad	  skulle	  underlätta	  för	  dig	  i	  dina	  studier	  i	  så	  fall?	  
	  
Ingen	  av	  de	  tillfrågade	  eleverna	  ger	  något	  förslag	  på	  något	  annat	  sätt	  som	  de	  skulle	  vilja	  
använda	  datorerna	  på.	  De	  verkar	  överlag	  nöjda	  med	  de	  arbetsmetoder	  de	  redan	  
använder	  sig	  av.	  En	  elev	  säger	  att	  datorerna	  ”redan	  används	  till	  allt”	  och	  att	  det	  är	  bra	  
med	  moment	  där	  datorerna	  inte	  används	  så	  mycket.	  Några	  elever	  säger	  att	  de	  ibland	  
använder	  sig	  av	  interaktiva	  spel	  i	  samhällskunskapen	  vilket	  har	  varit	  bra	  som	  repetition.	  
De	  tar	  upp	  några	  exempel	  som	  RixDax	  som	  de	  har	  gillat	  att	  använda.	  När	  jag	  frågar	  om	  
det	  vore	  bra	  med	  mer	  sådan	  typ	  av	  undervisning	  säger	  de	  att	  det	  är	  bra	  att	  använda	  
ibland	  men	  inte	  för	  mycket	  eftersom	  ”man	  måste	  kunna	  saker	  först”	  men	  att	  det	  är	  bra	  
som	  repetition.	  
	  
Fråga	  4:	  På	  vilket	  sätt	  använder	  du	  din	  dator	  i	  dina	  studier?	  Använder	  du	  den	  mest	  som	  ett	  
uppslagsverk	  eller	  har	  den	  påverkat	  dina	  studier	  på	  andra	  sätt,	  när	  du	  gör	  uppgifter	  till	  
exempel?	  
	  
De	  tillfrågade	  eleverna	  anger	  att	  de	  främst	  använder	  datorerna	  för	  att	  söka	  information	  
och	  fakta.	  Flera	  av	  eleverna	  säger	  också	  att	  datorerna	  används	  för	  att	  skriva	  arbeten	  och	  
uppsatser	  och	  att	  tillgången	  på	  egna	  datorer	  i	  det	  fallet	  har	  påverkat	  sättet	  att	  arbeta	  på.	  
Detta	  genom	  att	  man	  inte	  behöver	  strukturera	  sitt	  arbete	  på	  samma	  sätt	  eftersom	  det	  i	  
efterhand	  är	  lätt	  att	  gå	  tillbaka	  och	  ändra.	  
	  
En	  elev	  anger	  att	  datorerna	  används	  för	  att	  hålla	  kontakt	  med	  lärare	  och	  med	  andra	  
elever	  för	  att	  kunna	  samarbeta	  kring	  skolarbete	  och	  gruppuppgifter.	  Detta	  underlättar	  
enligt	  eleven	  då	  man	  har	  allt	  material	  och	  all	  korrespondens	  samlad	  och	  man	  kan	  alltid	  
gå	  tillbaka	  vad	  till	  exempel	  läraren	  sagt.	  En	  annan	  elev	  säger	  att	  datorn	  används	  till	  
stavningskontroller	  och	  att	  detta	  har	  medfört	  att	  det	  inte	  längre	  är	  lika	  viktigt	  att	  lära	  sig	  
stava.	  Ytterligare	  en	  elev	  säger	  att	  datorn	  används	  för	  att	  lyssna	  på	  musik	  under	  
lektionsarbetet	  för	  att	  kunna	  avskärma	  sig	  och	  på	  så	  vis	  kunna	  koncentrera	  sig	  bättre.	  
	  
Fråga	  5:	  Påverkar	  datorerna	  hur	  ni	  arbetar	  i	  samhällskunskap?	  Arbetar	  ni	  mest	  ensamma	  
med	  datorn	  eller	  mest	  i	  grupp?	  Använder	  ni	  någon	  form	  av	  forum	  eller	  blogg	  inom	  
samhällskunskapen?	  
	  
Två	  av	  de	  tillfrågade	  eleverna	  säger	  att	  de	  arbetar	  mer	  ensamma	  sedan	  de	  fick	  sina	  en-‐
till-‐en	  datorer,	  två	  elever	  säger	  att	  det	  inte	  har	  blivit	  någon	  skillnad	  och	  en	  elev	  anger	  att	  
det	  är	  mer	  grupparbete	  nu.	  En	  elev	  säger	  att	  datorn	  har	  underlättat	  grupparbeten	  
eftersom	  det	  är	  lättare	  att	  hålla	  kontakt	  med	  gruppmedlemmar	  som	  är	  lediga	  eller	  
frånvarande	  av	  andra	  orsaker.	  En	  elev	  säger	  att	  det	  är	  bra	  att	  använda	  datorn	  för	  
grupparbete	  för	  att	  man	  därigenom	  kan	  få	  tips	  om	  var	  man	  kan	  söka	  information	  samt	  
diskutera	  det	  man	  hittar	  med	  varandra.	  
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Samtliga	  elever	  anger	  att	  de	  använder	  lärplattformen	  Fronter	  i	  alla	  skolämnen,	  inklusive	  
samhällskunskap.	  Fronter	  används	  i	  samhällskunskap	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  kursmaterial	  
och	  för	  att	  kunna	  lämna	  in	  uppgifter.	  I	  vissa	  fall	  får	  eleverna	  också	  omdömen	  på	  
uppgifter	  här.	  
	  
Fråga	  6:	  Vad	  anser	  du	  om	  den	  utbildning	  ni	  elever	  fått	  vad	  gäller	  användningen	  av	  
datorer	  i	  skolan?	  Bra/dålig,	  tillräcklig/otillräcklig?	  
	  
Tre	  av	  de	  intervjuade	  eleverna	  säger	  kort	  och	  gott	  att	  utbildningen	  varit	  bra	  och	  att	  de	  
har	  fått	  lära	  sig	  det	  de	  behöver	  för	  att	  kunna	  använda	  datorerna	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Två	  
elever	  säger	  att	  de	  saknat	  utbildning	  i	  de	  olika	  programmen	  och	  vilka	  möjligheter	  det	  
finns	  att	  använda	  datorerna	  till	  mer	  än	  att	  skriva	  och	  söka	  information.	  De	  har	  fått	  lära	  
sig	  själva	  under	  tiden	  som	  de	  arbetar.	  En	  elev	  säger	  att	  de	  förväntas	  kunna	  eftersom	  de	  
är	  ungdomar	  och	  har	  vuxit	  upp	  med	  datorer.	  Så	  är,	  enligt	  den	  här	  eleven,	  inte	  fallet	  utan	  
eleven	  upplever	  att	  de	  behöver	  mer	  utbildning.	  
	  
Fråga	  7	  och	  8:	  Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  fördelarna	  respektive	  nackdelarna	  för	  ämnet	  
samhällskunskap	  med	  att	  ha	  en	  egen	  dator?	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  komma	  tillrätta	  med	  
eventuella	  problem	  tycker	  du?	  
	  
De	  intervjuade	  eleverna	  anger	  flera	  fördelar	  med	  att	  ha	  en-‐till-‐en	  datorer	  och	  det	  de	  alla	  
anger	  som	  positivt	  är	  att	  det	  är	  lätta	  att	  söka	  och	  få	  tillgång	  till	  aktuell	  information.	  Det	  
är	  lätt	  att	  kolla	  upp	  fakta	  och	  man	  har	  alltid	  källan	  med	  sig.	  Eleverna	  upplever	  det	  också	  
som	  en	  fördel	  att	  de	  kan	  arbeta	  var	  som	  helst	  och	  att	  allt	  är	  samlat	  på	  ett	  ställe.	  
Uppgifter,	  källor	  och	  deras	  arbeten	  finns	  alltid	  med	  och	  de	  behöver	  oftast	  bara	  ha	  med	  
sig	  datorn	  hem	  istället	  för	  flera	  olika	  läroböcker	  och	  anteckningsblock.	  En	  elev	  säger	  
också	  att	  det	  är	  bra	  om	  man	  tappar	  bort	  uppgiften	  eller	  glömt	  vad	  läraren	  sagt	  kan	  man	  
alltid	  kolla	  i	  Fronter	  där	  informationen	  oftast	  finns	  upplagd.	  
	  
Även	  om	  fördelarna	  överväger	  anger	  samtliga	  elever	  också	  nackdelar	  med	  att	  ha	  en-‐till-‐
en	  datorer.	  En	  av	  nackdelarna	  som	  eleverna	  tar	  upp	  är	  att	  det	  blir	  för	  mycket	  
datoranvändning	  på	  lektionerna	  ibland,	  ”datorerna	  används	  till	  allt”	  och	  att	  det	  kan	  vara	  
skönt	  att	  göra	  något	  annat	  och	  ”slippa	  datorerna”.	  Flera	  av	  de	  tillfrågade	  eleverna	  tar	  
upp	  att	  datorerna	  är	  distraherande	  och	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  koncentrera	  sig	  på	  
skolarbetet	  när	  allt	  annat	  finns	  tillgängligt	  samtidigt.	  Någon	  tycker	  att	  det	  fungerar	  bra	  
och	  att	  små	  pauser	  med	  Facebook	  till	  och	  med	  kan	  vara	  bra	  för	  skolarbetet.	  En	  elev	  
anser	  inte	  själv	  att	  det	  är	  några	  problem	  med	  distraktion	  men	  ser	  att	  det	  blir	  problem	  
för	  vissa	  andra	  som	  har	  svårt	  att	  koncentrera	  sig	  i	  alla	  fall.	  
	  
En	  elev	  anger	  att	  det	  kan	  vara	  problematiskt	  med	  alla	  källor	  och	  att	  man	  inte	  alltid	  kan	  
lita	  på	  det	  som	  står	  på	  internet.	  En	  lösning	  på	  det	  problemet,	  enligt	  eleven,	  skulle	  kunna	  
var	  mer	  undervisning	  vad	  gäller	  källkritik.	  En	  annan	  elev	  säger	  att	  tillgången	  på	  datorer	  
har	  gjort	  att	  ”man	  inte	  behöver	  tänka	  lika	  mycket”	  eftersom	  allt	  finns	  att	  få	  tag	  i	  på	  
internet.	  
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6.	  Analys	  av	  resultatet	  utifrån	  frågeställningar	  och	  teoretiska	  
utgångspunkter	  

6.1.	  Hur	  upplever	  lärare	  och	  elever	  att	  en-‐till-‐en	  datorerna	  används?	  
	  
Den	  här	  undersökningen	  bekräftar	  till	  stor	  del	  det	  som	  tidigare	  forskning	  och	  
undersökningar	  har	  kommit	  fram	  till	  vad	  gäller	  datoranvändning	  i	  skolan.	  Enligt	  
undersökningar	  som	  gjorts	  av	  bland	  annat	  skolinspektionen	  och	  inom	  ramen	  för	  
Unosuno	  används	  främst	  en-‐till-‐en	  datorer	  av	  eleverna	  till	  informationssökning,	  för	  att	  
göra	  presentationer	  och	  för	  att	  skriva	  arbeten.	  I	  rapporterna	  ser	  man	  också	  att	  
datorerna	  används	  till	  exempelvis	  virtuella	  studiebesök.	  (Skolinspektionen	  2012,	  s.	  3,	  
Grönlund	  mfl.	  2013,	  s.	  13-‐19).	  I	  den	  här	  undersökningen	  har	  det	  framkommit	  liknande	  
resultat	  vad	  gäller	  lärarnas	  och	  elevernas	  uppfattningar	  om	  hur	  en-‐till-‐en	  datorer	  
används	  i	  ämnet	  samhällskunskap	  på	  gymnasiet.	  Respondenterna	  i	  den	  här	  
undersökningen	  anger	  att	  datorerna	  främst	  används	  som	  uppslagsverk,	  till	  
ordbehandling	  samt	  att	  eleverna	  ibland	  gör	  virtuella	  riksdagsbesök	  eller	  spelar	  
interaktiva	  spel.	  
	  
Vad	  gäller	  gymnasieelevers	  uppfattning	  om	  datoranvändningen	  i	  undervisningen	  visar	  
skolverkets	  undersökning	  att	  gymnasieelever	  är	  mindre	  positiva	  till	  att	  använda	  
datorerna	  mer	  i	  skolan	  än	  grundskoleelever.	  I	  den	  här	  undersökningen	  anger	  några	  
elever	  att	  de	  upplever	  att	  de	  redan	  använder	  datorer	  i	  stor	  utsträckning	  och	  jag	  tolkar	  
deras	  svar	  som	  att	  de	  är	  lite	  trötta	  på	  detta.	  Eleverna	  efterlyser	  andra	  arbetssätt	  som	  
variation	  och	  att	  det	  ibland	  kan	  vara	  skönt	  att	  ”slippa	  datorerna”.	  Lärarna	  som	  
intervjuats	  anger	  att	  de	  skulle	  vilja	  använda	  datorerna	  mer	  i	  sin	  undervisning	  vilket	  ju	  
stämmer	  dåligt	  överens	  med	  elevernas	  önskemål.	  Kanske	  är	  det	  inte	  mängden	  
datoranvändning	  som	  är	  problemet	  utan	  att	  datorerna	  används	  för	  mycket	  till	  samma	  
sak.	  Att	  använda	  datorerna	  för	  att	  söka	  information	  och	  skriva	  arbeten	  under	  merparten	  
av	  lektionstiden	  i	  samhällskunskap4	  är	  inte	  optimalt	  ur	  motivationssynpunkt.	  Kanske	  är	  
det	  så	  att	  arbetssätten	  och	  didaktiken	  kring	  en-‐till-‐en	  datorerna	  har	  hamnat	  i	  
skymundan	  när	  stora	  resurser	  har	  satsats	  på	  datorerna	  i	  sig	  och	  annan	  IT-‐utrustning?	  
	  
Skolinspektionen	  och	  Tallvid	  har	  tidigare	  kommit	  fram	  till	  att	  utbildning	  och	  
kompetensutveckling	  av	  lärarna	  är	  avgörande	  för	  huruvida	  resultatet	  av	  en-‐till-‐en	  
satsningarna	  blir	  positivt	  (Skolinspektionen	  2012,	  s.	  1,	  Tallvid	  2010,	  s.	  58).	  Detta	  
bekräftas	  av	  lärarnas	  uppfattningar	  i	  den	  här	  undersökningen	  där	  flera	  respondenter	  
säger	  sig	  uppleva	  att	  den	  utbildning	  de	  fått	  inte	  varit	  tillräcklig	  eller	  av	  rätt	  sort.	  Det	  som	  
lärarna	  efterlyser	  är	  utbildning	  i	  konkreta	  didaktiska	  och	  pedagogiska	  tillämpningar	  
som	  anpassats	  till	  samhällskunskapsämnets	  specifika	  behov.	  Samhällskunskapens	  syfte	  
är	  bland	  annat	  att	  förbereda	  eleverna	  för	  att	  kunna	  bli	  aktiva	  samhällsmedborgare	  och	  
detta	  stöds	  inte	  av	  de	  sätt	  på	  vilka	  en-‐till-‐en	  datorerna	  används	  enligt	  den	  här	  och	  
tidigare	  undersökningar.	  Den	  utbildning	  lärarna	  fått	  har	  ofta	  handlat	  om	  att	  kunna	  
använda	  datorerna	  mer	  generellt	  och	  inte	  fokuserat	  på	  pedagogiska	  tillämpningar.	  För	  
att	  utveckla	  undervisning	  och	  lärande	  i	  samhällskunskap	  med	  hjälp	  av	  datorerna	  krävs	  
att	  lärarna	  får	  de	  pedagogiska	  verktyg	  som	  krävs.	  Som	  det	  ser	  ut	  nu	  är	  inte	  kunskaperna	  
om	  hur	  datorerna	  kan	  användas	  på	  nya,	  mer	  innovativa	  sätt,	  tillräckligt	  stora	  vilket	  gör	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 40 procent av gymnasieeleverna anger att de använder datorerna under merparten av 
lektionerna i samhällskunskap (Skolverket 2013, s. 68). 
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att	  enskilda	  lärare	  får	  prova	  sig	  fram.	  Detta	  leder	  till	  att	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  
datorerna	  blir	  beroende	  av	  den	  enskilde	  läraren.	  Elevernas	  upplevelse	  av	  att	  de	  är	  trötta	  
på	  datorerna	  bottnar	  kanske	  i	  att	  de	  är	  trötta	  på	  de	  sätt	  de	  använder	  datorerna	  på	  
eftersom	  det	  har	  stannat	  vid	  just	  informationssökning	  och	  ordbehandling.	  Jag	  ser	  här	  ett	  
behov	  av	  utveckling	  av	  metoder	  för	  att	  använda	  datorerna	  bättre	  ur	  ett	  pedagogiskt	  och	  
didaktiskt	  perspektiv	  inom	  samhällskunskap.	  Datorernas	  potential	  som	  medel	  för	  att	  
utrusta	  eleverna	  med	  förmågor	  för	  att	  kunna	  delta	  aktivt	  samhället	  och	  uttrycka	  sina	  
åsikter	  borde	  sträcka	  sig	  längre	  än	  att	  söka	  och	  bearbeta	  information.	  	  
	  
Tidigare	  kritik	  mot	  bristande	  support	  och	  dåligt	  fungerande	  teknik	  bekräftas	  också	  i	  den	  
här	  undersökningen	  och	  detta	  kanske	  skulle	  kunna	  vara	  en	  del	  av	  lösningen	  på	  
problemet	  med	  begränsad	  användning.	  Om	  lärare	  i	  större	  utsträckning	  vågar	  lita	  på	  att	  
tekniken	  fungerar	  och	  att	  det	  finns	  snabb	  hjälp	  att	  få,	  så	  kanske	  fler	  skulle	  vara	  villiga	  att	  
lägga	  tid	  på	  att	  planera	  sina	  lektioner	  med	  utgångspunkt	  i	  pedagogisk	  användning	  av	  
datorerna.	  Detta	  utan	  att	  känna	  att	  de	  måste	  ha	  en	  reservplan	  eftersom	  risken,	  som	  det	  
ser	  ut	  nu,	  är	  stor	  för	  att	  den	  planerade	  undervisningen	  inte	  går	  att	  genomföra	  på	  grund	  
av	  teknikproblem.	  

6.2.	  Lärares	  och	  elevers	  uppfattningar	  i	  relation	  till	  styrdokumenten	  
	  
Hur	  förhåller	  sig	  då	  resultatet	  av	  den	  här	  undersökningen,	  det	  vill	  säga	  hur	  lärare	  och	  
elever	  upplever	  att	  de	  använder	  datorer	  i	  samhällskunskapsundervisningen,	  till	  det	  som	  
står	  i	  skolans	  styrdokument	  angående	  digital	  kompetens	  och	  informationssamhälle?	  
	  
EU	  fastslår	  att	  digital	  kompetens	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  alla	  europamedborgare	  och	  
definierar	  detta	  som	  att	  alla	  ska	  kunna	  använda	  datorerna	  för	  att	  söka	  och	  bearbeta	  
information,	  kommunicera	  och	  delta	  i	  olika	  samarbetsnätverk.	  Vidare	  ska	  man	  kunna	  
göra	  detta	  på	  ett	  kritiskt	  och	  säkert	  sätt.	  Dessa	  tankar	  återkommer	  sedan	  i	  den	  svenska	  
skolans	  styrdokument	  där	  det	  bland	  annat	  står	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  påverka	  och	  delta	  
i	  samhällslivet,	  hitta,	  använda	  och	  förmedla	  information,	  kommunicera	  samt	  kritiskt	  
granska	  källor.	  Väldigt	  kortfattat	  kan	  man	  säga	  att	  styrdokumenten	  ser	  tre	  viktiga	  
aspekter	  av	  elevernas	  förmåga	  att	  använda	  datorerna:	  	  
	  

• Eleverna	  ska	  utvecklas	  till	  aktiva	  samhällsmedborgare	  som	  med	  datorns	  hjälp	  
kan	  påverka	  samhället	  samt	  formulera	  och	  kommunicera	  sina	  åsikter.	  

• Eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  söka,	  använda,	  bearbeta	  och	  förmedla	  information	  och	  
kunskaper.	  

• Eleverna	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  utveckla	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  till	  den	  
information	  de	  hittar,	  det	  vill	  säga	  lära	  sig	  källkritik	  och	  källhantering.	  

	  
Vad	  gäller	  den	  första	  punkten	  som	  handlar	  om	  att	  vara	  en	  aktiv	  samhällsmedborgare	  
har	  det	  i	  den	  här	  undersökningen	  framkommit	  att	  eleverna	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
veta	  hur	  man	  gör	  för	  att	  vara	  med	  och	  påverka	  samhället.	  De	  tycker	  därför	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  ha	  kunskaper	  i	  hur	  demokratin	  fungerar	  och	  att	  de	  lär	  sig	  uttrycka	  sina	  
åsikter.	  Varken	  lärarna	  eller	  eleverna	  anger	  att	  de	  använder	  datorerna	  för	  att	  eleverna	  
ska	  utvecklas	  till	  att	  bli	  aktiva	  samhällsmedborgare	  även	  om	  man	  kan	  se	  att	  till	  exempel	  
ett	  virtuellt	  studiebesök	  på	  riksdagen	  kan	  göra	  att	  eleverna	  känner	  att	  de	  har	  närmare	  
till	  den	  politiska	  makten	  och	  på	  sätt	  också	  kan	  se	  möjligheter	  till	  att	  kunna	  påverka.	  
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Vad	  gäller	  den	  andra	  punkten,	  som	  handlar	  om	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  söka	  och	  använda	  
information	  med	  hjälp	  av	  datorn	  så	  anger	  både	  lärare	  och	  elever	  att	  de	  upplever	  att	  de	  
främst	  använder	  datorerna	  för	  att	  söka	  information	  och	  som	  skrivredskap.	  Eleverna	  
söker	  med	  hjälp	  av	  datorerna	  information	  som	  de	  sedan	  använder	  när	  de	  skriver	  
arbeten,	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  styrdokumentens	  direktiv	  om	  att	  eleverna	  ska	  
kunna	  söka,	  använda,	  bearbeta	  och	  förmedla	  information.	  En	  lärare	  i	  undersökningen	  
ser	  det	  dock	  som	  ett	  problem	  att	  inte	  bearbetningen	  av	  informationen	  blir	  tillräcklig	  
utan	  kunskaperna	  förytligas	  genom	  att	  så	  kallad	  copy-‐paste	  teknik	  används	  (se	  vidare	  
diskussion	  nedan).	  
	  
Den	  tredje	  punkten	  handlar	  om	  källkritik	  och	  att	  eleverna	  bör	  utveckla	  en	  förmåga	  att	  
förhålla	  sig	  kritiskt	  till	  den	  information	  som	  finns	  tillgänglig.	  Här	  uttrycker	  både	  lärare	  
och	  elever	  att	  det	  ibland	  uppstår	  problem.	  Lärarna	  anger	  att	  det	  är	  svårt	  att	  lära	  
eleverna	  att	  allt	  som	  står	  på	  internet	  inte	  är	  sant	  och	  en	  lärare	  uttrycker	  det	  som	  att	  det	  
finns	  en	  dragningskraft	  i	  alternativa	  källor	  och	  att	  det	  är	  lockande	  att	  läsa	  och	  tro	  på	  
källor	  som	  inte	  är	  granskade.	  Det	  är	  en	  utmaning	  att	  lära	  eleverna	  att	  hantera	  all	  
information	  och	  alla	  källor	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Eleverna	  uttrycker	  själva	  att	  de	  tycker	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  hantera	  all	  information	  och	  att	  det	  är	  problematiskt	  att	  man	  inte	  kan	  lita	  på	  
det	  som	  står	  på	  internet.	  Detta	  visar	  på	  att	  det	  finns	  en	  medvetenhet	  hos	  både	  lärare	  och	  
elever	  om	  att	  man	  måste	  förhålla	  sig	  kritiskt	  till	  källor	  vilket	  ju	  i	  sig	  är	  en	  förutsättning	  
för	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt.	  Styrdokumenten	  är	  tydliga	  på	  den	  punkten	  och	  det	  är	  
skolans	  ansvar	  att	  elevernas	  kritiska	  förhållningssätt	  utvecklas.	  
	  
Sammanfattningsvis	  ser	  man	  att	  resultatet	  av	  den	  här	  undersökningen	  visar	  att	  elevers	  
och	  lärares	  uppfattningar	  om	  hur	  de	  använder	  datorerna	  i	  undervisningen	  delvis	  
korrelerar	  med	  det	  som	  uttrycks	  i	  styrdokumenten.	  Jag	  ser	  att	  det	  finns	  möjligheter	  till	  
utveckling,	  speciellt	  vad	  gäller	  elevernas	  förmåga	  att	  aktivt	  delta	  i	  samhällslivet.	  
Datorerna	  och	  internet	  har	  öppnat	  helt	  nya	  möjligheter	  för	  att	  utöva	  påtryckningar	  och	  
att	  vara	  med	  och	  påverka.	  I	  den	  här	  undersökningen	  har	  eleverna	  talat	  om	  att	  de	  ser	  det	  
som	  viktigt	  med	  denna	  typ	  av	  kunskap.	  Eleverna	  efterfrågar	  att	  utveckla	  förmågan	  att	  
formulera	  och	  uttrycka	  åsikter	  vilket	  ytterligare	  förstärker	  behovet	  av	  att	  
undervisningen	  utvecklas	  till	  att	  visa	  på	  olika	  möjligheter	  till	  inflytande	  i	  samhället.	  Det	  
är	  också	  viktigt	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  får	  möjlighet	  att	  utveckla	  arbetet	  med	  
källkritik	  eftersom	  detta	  efterfrågas	  och	  ses	  som	  viktigt	  och	  ibland	  också	  problematiskt.	  
Den	  ökade	  mängden	  av	  tillgänglig	  information	  har	  gjort	  att	  elevernas	  förmåga	  till	  att	  ha	  
ett	  kritiskt	  förhållningsätt	  till	  källor	  både	  har	  blivit	  viktigare	  och	  mer	  komplicerat	  att	  
lära	  och	  lära	  ut.	  Informationssökning	  och	  användning	  av	  den	  information	  som	  hittas	  är	  
de	  vanligaste	  användningsområdena	  för	  elevdatorerna	  men	  även	  här	  finns	  det	  
möjligheter	  till	  utveckling.	  Det	  är	  till	  exempel	  viktigt	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  bearbeta	  den	  
information	  de	  har	  tillgång	  till	  och	  på	  så	  sätt	  göra	  den	  till	  sin	  egen	  kunskap.	  

6.3.	  Förändring	  av	  lärandet	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  
	  
När	  det	  gäller	  frågan	  om	  hur	  undervisning	  och	  lärande	  i	  samhällskunskap	  har	  förändrats	  
i	  och	  med	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  på	  gymnasiet	  använder	  jag	  Kroksmarks	  teori	  
om	  innovativt	  lärande	  och	  Puenteduras	  SAMR-‐modell	  som	  utgångspunkter	  för	  analysen.	  
Tanken	  är	  att,	  som	  Halvorsen	  föreslår	  (se	  metodkapitlet),	  sätta	  den	  här	  undersökningen	  
i	  relation	  till	  det	  som	  redan	  är	  utforskat	  och	  förklarat	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  diskutera	  
resultatet	  med	  utgångspunkt	  i	  teorin	  (Halvorsen	  1992,	  s.	  132).	  
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SAMR-‐modellen	  är,	  som	  jag	  också	  diskuterade	  i	  teorikapitlet,	  inte	  traditionellt	  
vetenskapligt	  belagd	  och	  fungerar	  inte	  heller	  på	  samma	  sätt	  som	  att	  analysverktyg	  som	  
Kroksmarks	  teori.	  Jag	  kan	  dock	  se	  fördelar	  med	  dess	  enkelhet	  och	  indelning	  i	  fyra	  steg	  
som	  gör	  det	  tydligt	  hur	  en	  förändring	  av	  lärande	  och	  undervisning	  kan	  ske.	  Dock	  blir	  
diskussionen	  med	  SAMR-‐modellen	  som	  utgångspunkt	  relativt	  tunn	  och	  mer	  av	  ett	  
konstaterande	  än	  en	  analys.	  
	  
SAMR-‐modellen	  ser	  på	  förändringen	  av	  lärandet,	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐
en	  datorer,	  i	  fyra	  steg.	  De	  två	  första	  stegen	  i	  SAMR-‐modellen	  talar	  om	  att	  datorerna	  
används	  för	  att	  ersätta	  eller	  i	  vissa	  fall	  förbättra	  undervisningen	  med	  hjälp	  av	  datorerna.	  
I	  den	  här	  undersökningen	  har	  det	  framkommit	  att	  elever	  och	  lärare	  främst	  upplever	  att	  
de	  använder	  datorerna	  som	  skrivmaskiner	  och	  för	  att	  söka	  information.	  Resultat	  av	  
undersökningen	  visar	  således	  att	  användningen	  av	  elevdatorerna	  ligger	  på	  de	  två	  första	  
stegen	  i	  modellen,	  ersättning	  och	  förbättring	  (substitution	  och	  augmentation).	  Datorn	  
ersätter	  penna,	  papper	  och	  bibliotek	  samt	  förbättrar	  till	  viss	  del	  lärandet	  i	  och	  med	  
snabb	  informationstillgång	  och	  stavningskontroller.	  Om	  man	  däremot	  kopplar	  ihop	  
SAMR	  med	  det	  innovativa	  lärande	  som	  Kroksmark	  förslår	  kan	  man	  se	  att	  även	  
informationssökande	  och	  att	  använda	  datorn	  som	  skrivmaskin	  kan	  visa	  på	  en	  större	  
förändring	  än	  vad	  som	  först	  är	  synligt.	  Det	  är	  inte	  bara	  informationssökningen	  i	  sig	  som	  
är	  viktig	  utan	  också	  hur	  den	  sker	  och	  i	  vilket	  syfte.	  Förändringen	  ligger	  inte	  bara	  i	  att	  
eleverna	  använder	  datorn	  och	  internet	  istället	  för	  biblioteket	  utan	  också	  i	  när,	  hur	  och	  
till	  vad	  man	  använder	  den	  information	  som	  söks.	  Det	  tredje	  och	  fjärde	  steget	  i	  SAMR-‐
modellen	  handlar	  om	  att	  lärandet	  transformeras.	  Även	  om	  datorerna	  främst	  används	  till	  
att	  söka	  information	  kan	  detta	  ändå	  visa	  på	  en	  djupare	  förändring	  av	  lärandet.	  Läraren	  
styr	  inte	  längre	  undervisningen	  på	  samma	  sätt	  utan	  lämnar	  över	  både	  initiativ	  och	  	  delar	  
av	  planeringen	  till	  eleverna.	  	  
	  
Kroksmarks	  teori	  handlar	  om	  att	  han	  ser	  en	  förändring	  från	  det	  traditionella	  lärandet	  
mot	  det	  som	  benämns	  innovativt	  lärande.	  Har	  denna	  förändring	  redan	  skett	  eller	  är	  den	  
på	  väg	  att	  ske?	  Kommer	  det	  innovativa	  lärandet	  ersätta	  det	  traditionella	  och	  vilka	  tecken	  
på	  förändring	  kan	  vi	  se?	  
	  
I	  den	  här	  studien	  har	  det	  visat	  sig	  att	  både	  traditionellt	  och	  innovativt	  lärande	  
förekommer	  parallellt,	  vilket	  betyder	  att	  en	  förändring	  har	  skett	  till	  viss	  del.	  I	  
intervjuerna	  anger	  lärarna	  att	  de	  använder	  en-‐till-‐en	  datorerna	  för	  att,	  under	  lektionens	  
gång,	  söka	  information	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  frågor	  som	  uppkommit.	  Detta	  är	  ett	  
exempel	  på	  det	  oplanerade	  och	  spontana	  lärande	  som	  Kroksmark	  ser	  som	  
kännetecknande	  för	  det	  innovativa	  lärandet.	  Läraren	  har	  inte	  planerat	  att	  en	  viss	  fråga	  
ska	  komma	  upp	  under	  arbetet	  utan	  eleverna	  ser	  själva	  ett	  behov	  av	  att	  veta.	  Lärarens	  
lektionsplanering	  får	  lämnas	  till	  förmån	  för	  elevens	  egna	  frågeställningar	  och	  på	  så	  sätt	  
styr	  eleven	  sitt	  eget	  lärande,	  helt	  enligt	  Kroksmarks	  teori.	  I	  det	  här	  första	  fallet	  är	  det	  
läraren	  själv	  som	  söker	  information	  med	  hjälp	  av	  datorerna	  men	  i	  den	  här	  
undersökningen	  har	  det	  också	  framkommit	  att	  lärare	  ger	  eleverna	  i	  uppdrag	  att	  kolla	  
upp	  vissa	  fakta	  under	  lektionens	  gång.	  Detta	  är	  också	  i	  linje	  med	  Kroksmarks	  teori	  om	  
innovativt	  lärande	  där	  läraren	  lämnar	  över	  till	  eleven	  att	  undervisa	  de	  andra	  i	  
klassrummet,	  inklusive	  läraren.	  Detta	  sätt	  att	  turas	  om	  att	  undervisa	  handlar	  enligt	  
Kroksmark	  om	  att	  den	  som	  vet	  mest	  eller	  den	  som	  ställer	  frågan	  får	  anta	  lärarrollen	  vid	  
just	  det	  tillfället.	  Lärarens	  roll	  är	  inte	  att	  planera	  utan	  att	  ta	  upp	  tråden	  och	  ”utmana”	  
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eleverna	  för	  att	  undersöka	  och	  diskutera	  det	  de	  själva	  ser	  behov	  av	  att	  lära	  sig	  
(Kroksmark	  2006,	  s.	  20).	  Båda	  dessa	  sätt	  att	  under	  lektionens	  gång	  ändra	  riktning	  på	  
undervisningen	  på	  grund	  av	  elevernas	  egna	  initiativ	  ligger	  väl	  i	  linje	  med	  det	  Kroksmark	  
skriver	  om	  ”googlisering”	  av	  lärandet	  och	  visar	  på	  att	  en	  förändring	  skett.	  Från	  det	  
traditionella,	  planerade	  och	  strukturerade	  lärandet	  till	  det	  individstyrda,	  innovativa	  
lärandet.	  Pedagogiken	  och	  lärarens	  roll	  förändras	  då	  också	  från	  att	  vara	  planerande	  och	  
strukturerande	  till	  att	  ta	  formen	  av	  ”intuitiv	  pedagogik”	  vilken	  av	  Kroksmark	  definieras	  
som	  ”en	  dimension	  i	  lärarens	  planering	  som	  tar	  vid	  där	  planeringen	  upphör	  att	  fungera	  
eller	  inte	  längre	  räcker	  till”	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  17).	  	  
	  
Lärarens	  sätt	  att	  lämna	  över	  en	  del	  av	  ansvaret	  till	  eleverna	  genom	  att	  be	  dem	  
undersöka	  en	  viss	  fråga	  som	  uppkommit	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  exempel	  på	  ytterligare	  en	  
aspekt	  av	  Kroksmarks	  innovativa	  lärande.	  Innovativt	  lärande	  handlar	  om	  att	  motivera	  
eleverna	  genom	  att	  ge	  dem	  känslan	  av	  att	  de	  gör	  något	  på	  riktigt.	  I	  och	  med	  att	  ansvaret	  
för	  att	  undervisa	  och	  informera	  övriga	  elever	  och	  lärare	  om	  hur	  något	  ligger	  till	  blir	  
uppgiften	  något	  som	  är	  till	  konkret	  nytta	  för	  andra.	  Det	  är	  inte	  bara	  en	  uppgift	  som	  
läraren	  hittat	  på	  för	  att	  kunna	  bedöma	  eleven	  utan	  något	  som	  faktiskt	  blir	  till	  nytta	  för	  
andra	  på	  riktigt.	  Problem	  med	  att	  föra	  över	  den	  kunskap	  som	  eleverna	  får	  i	  skolan	  till	  
verkligheten,	  som	  Kroksmark	  ser	  med	  det	  traditionella	  lärandet,	  motverkas	  genom	  att	  
eleverna	  upplever	  att	  de	  gör	  saker	  på	  riktigt.	  Det	  vill	  säga	  söka	  egna	  kunskaper	  som	  de	  
sedan	  får	  förmedla	  till	  varandra	  och	  läraren.	  
	  
Ytterligare	  en	  förändring	  av	  lärandet	  som	  framkommit	  i	  den	  här	  undersökningen	  och	  
som	  kan	  kopplas	  till	  innovativt	  lärande,	  om	  än	  kanske	  lite	  långsökt,	  är	  lärarnas	  och	  
elevernas	  upplevelse	  av	  att	  datorerna	  är	  distraherande.	  Både	  tillfrågade	  lärare	  och	  
elever	  är	  överens	  om	  att	  datorerna	  ibland	  avleder	  elevernas	  uppmärksamhet	  från	  det	  
planerade	  lektionsarbetet.	  Distraktionen	  i	  sig	  skulle	  här	  kunna	  ses	  som	  en	  del	  av	  det	  
innovativa	  lärandet	  då	  detta	  enligt	  Kroksmark	  utmärks	  av	  att	  det	  är	  eleverna	  själva	  som	  
ska	  styra	  sin	  egen	  undervisning.	  Datorernas	  förmåga	  att	  distrahera	  och	  leda	  bort	  
uppmärksamheten	  från	  den	  av	  läraren	  planerade	  undervisningen	  kanske	  är	  ett	  tecken	  
på	  att	  det	  innovativa	  lärandet	  tar	  över	  och	  att	  traditionell	  struktur	  och	  planering	  av	  
undervisningen	  är	  på	  väg	  bort.	  Detta	  är	  samtidigt	  problematiskt	  eftersom	  den	  typ	  av	  
distraktion	  som	  lärarna	  anger	  kanske	  inte	  är	  så	  värdefull	  ur	  lärande	  synpunkt.	  Några	  
lärare	  och	  elever	  har	  angett	  att	  till	  exempel	  sociala	  medier	  som	  Facebook	  är	  en	  
distraktion	  som	  ses	  som	  negativ	  för	  lärandet.	  Det	  anges	  dock	  i	  skolans	  styrdokument	  att	  
skolan	  ska	  ”främja	  social	  gemenskap”	  (Skollag	  2010:800,	  15	  kap,	  2§)	  och	  att	  eleverna	  
ska	  kunna	  ”kommunicera	  och	  delta	  i	  samarbetsnätverk	  via	  Internet”	  
(Europaparlamentet	  2006/962/EG)	  vilket	  kanske	  sker	  just	  genom	  att	  eleverna	  
använder	  sig	  av	  sociala	  medier.	  	  Den	  negativa	  bilden	  av	  datorn	  som	  distraherande	  har	  
uppstått	  på	  grund	  av	  att	  datorerna	  ju	  helt	  klart	  är	  en	  distraktion	  från	  det	  traditionella	  
lärandet	  men	  skulle	  elevernas	  distraktion	  istället	  ses	  som	  en	  del	  av	  det	  innovativa	  
lärandet,	  och	  om	  detta	  värderades	  lika	  högt,	  kanske	  bilden	  skulle	  bli	  en	  annan.	  
	  
Vad	  gäller	  synen	  på	  kunskap	  har	  det	  i	  den	  här	  undersökningen	  framkommit	  att	  lärare	  
anser	  att	  faktakunskaper	  har	  fått	  stå	  tillbaka	  till	  förmån	  för	  kunskaper,	  eller	  färdigheter,	  
i	  att	  hitta	  information.	  Istället	  för	  att	  lära	  sig	  viss	  fakta	  lär	  eleverna	  sig	  hur	  de	  kan	  hitta	  
samma	  fakta.	  Kroksmark	  understryker	  vikten	  av	  att	  kunna	  tolka	  och	  omtolka	  
information	  som	  en	  del	  av	  innovativt	  lärande	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  17).	  Från	  att	  det	  har	  
varit	  viktigt	  att	  kunna	  och	  veta	  saker	  har	  det	  nu	  blivit	  viktigare	  att	  kunna	  hitta	  
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information	  och	  veta	  hur	  man	  går	  tillväga	  för	  att	  tolka	  och	  förstå	  det	  man	  ser	  och	  läser.	  
Ett	  exempel	  är	  en	  elev	  som	  säger	  att	  datorns	  stavningskontroller	  har	  gjort	  att	  det	  inte	  
längre	  är	  lika	  viktigt	  att	  kunna	  stava.	  Denna	  förändring	  vad	  gäller	  kunskapssyn	  är	  ett	  
steg	  i	  riktning	  mot	  innovativt	  lärande.	  Problem	  uppstår	  dock	  när	  denna,	  för	  det	  
innovativa	  lärandet,	  viktiga	  tolkningsförmågan	  ska	  mätas	  och	  bedömas.	  Denna	  
”enskilda,	  relationella	  och	  situationsbundna	  kunskap”	  som	  Kroksmark	  talar	  om	  är	  inte	  
mätbar	  på	  samma	  sätt	  som	  traditionell	  kunskap	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  15).	  Nya	  kriterier	  
för	  bedömning	  och	  mätning	  måste	  därför	  till	  för	  att	  det	  innovativa	  lärandet	  rättvist	  ska	  
kunna	  bedömas.	  Har	  detta	  skett?	  
	  
I	  den	  här	  undersökningen	  svarar	  både	  lärare	  och	  elever	  enhälligt	  att	  mätning	  och	  
bedömning	  av	  kunskaper	  i	  samhällskunskap	  sker	  på	  traditionellt	  sätt.	  
Kunskapsmätningarna	  i	  samhällskunskap	  sker	  genom	  skriftliga	  prov	  och	  arbeten	  samt	  
muntliga	  redovisningar.	  Det	  som	  bedöms	  och	  sättet	  det	  bedöms	  på	  upplevs	  av	  både	  
lärare	  och	  elever	  vara	  samma	  som	  innan	  datorerna	  infördes.	  Då	  blir	  frågan	  om	  det	  
innovativa	  lärandet	  blir	  något	  värt	  eftersom	  det	  inte	  kan	  mätas	  genom	  de	  former	  för	  
bedömning	  som	  faktiskt	  används.	  I	  den	  här	  undersökningen	  har	  det	  visat	  sig	  att	  en	  
förändring	  av	  lärandet	  delvis	  har	  skett	  och	  vissa	  inslag	  i	  undervisning	  och	  lärande	  i	  
samhällskunskap	  visar	  att	  traditionella	  former	  byts	  ut	  och	  blir	  mer	  innovativa.	  
Förändringen	  har	  skett	  och	  är	  på	  väg	  att	  ske	  men	  har	  den	  kanske	  påbörjats	  i	  fel	  ände?	  
För	  att	  koppla	  resonemanget	  även	  till	  Biesta	  och	  hans	  tankar	  kring	  hur	  det	  som	  kan	  
mätas	  också	  är	  det	  som	  värderas	  (Biesta	  2011,	  s.	  21-‐22)	  så	  borde	  man	  kanske	  ha	  börjat	  
från	  andra	  hållet,	  det	  vill	  säga	  att	  förändra	  formen	  för	  mätning	  innan	  man	  försöker	  
förändra	  formen	  för	  lärande.	  Det	  som	  mäts	  genom	  traditionella	  bedömningsformer	  är	  
också	  traditionella	  kunskaper	  vilket	  gör	  att	  det	  innovativa	  lärandet	  inte	  värderas	  lika	  
högt	  eller	  kanske	  inte	  värderas	  alls.	  Hylén	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  och	  ser	  att	  en	  av	  
orsakerna	  till	  att	  en	  del	  forskningsprojekt,	  som	  handlar	  om	  effekterna	  av	  en-‐till-‐en	  
datorer,	  inte	  har	  visat	  några	  positiva	  studieresultat	  hos	  eleverna	  kan	  vara	  att	  sätten	  att	  
mäta	  inte	  har	  hängt	  med	  i	  utvecklingen	  (Hylén	  2011,	  s.	  47).	  
	  
Kan	  det	  vara	  så	  att	  konsekvenserna	  av	  detta	  är	  det	  vi	  ser	  i	  internationella	  
kunskapsjämförelser	  som	  exempelvis	  PISA?	  De	  vikande	  svenska	  resultaten	  i	  PISA	  skulle	  
kunna	  förklaras	  med	  att	  det	  råder	  en	  diskrepans	  mellan	  det	  som	  mäts	  och	  det	  som	  
eleverna	  lär	  sig	  genom	  det	  nya	  innovativa	  lärandet	  som	  Kroksmark	  föreslår.	  Lärandet	  
och	  undervisningen	  har	  förändrats	  och	  blivit	  mer	  innovativt	  vilket	  gör	  att	  de	  kunskaper	  
som	  eleverna	  får,	  inte	  längre	  är	  mätbara	  med	  traditionella	  metoder.	  På	  så	  sätt	  mäter	  vi	  
päron	  medan	  vi	  undervisar	  och	  lär	  ut	  äpplen	  vilket	  vi	  ju	  alla	  förstår	  inte	  fungerar.	  
Nyckeln	  till	  framgång	  kan	  ligga	  i	  hur	  vi	  mäter	  och	  som	  det	  ser	  ut	  nu	  så	  finns	  risken	  att	  
utvecklingen	  av	  lärande	  med	  hjälp	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  hindras	  på	  grund	  av	  att	  
metoderna	  för	  mätning	  och	  bedömning	  av	  kunskaper	  inte	  hängt	  med.	  Kroksmark	  säger	  
inte	  mycket	  om	  hur	  det	  innovativa	  lärandet	  kan	  mätas	  utan	  konstaterar	  bara	  att	  det	  inte	  
kan	  ske	  utifrån	  samma	  kriterier	  som	  tidigare.	  Förändras	  sättet	  att	  mäta	  och	  vad	  vi	  
mäter,	  förändras	  också	  lärandet	  eftersom	  värdet	  av	  kunskaperna	  påverkas	  av	  vad	  som	  
mäts.	  
	  
Förutom	  att	  mätningen	  av	  kunskaper	  sker	  enligt	  traditionella	  metoder	  har	  det	  också,	  i	  
den	  här	  undersökningen,	  visat	  sig	  att	  andra	  delar	  av	  undervisningen	  behöver	  utvecklas	  
för	  att	  fungera	  efter	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  datorerna.	  En	  lärare	  talar	  om	  att	  det	  har	  
skett	  ett	  ”förytligande”	  och	  att	  elevernas	  analyser	  och	  bearbetning	  av	  texter	  inte	  blir	  lika	  
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grundliga	  som	  tidigare.	  Detta	  skylls	  på	  den	  stora	  tillgången	  på	  information	  och	  att	  
eleverna	  föredrar	  snabba	  lösningar	  på	  sina	  uppgifter.	  Detta	  bekräftas	  också	  av	  en	  elev	  
som	  säger	  sig	  uppleva	  att	  ”man	  inte	  behöver	  tänka	  lika	  mycket”	  eftersom	  all	  information	  
redan	  finns	  där.	  Som	  jag	  ser	  det	  så	  ligger	  bristen	  här	  i	  att	  informationen	  inte	  
transformeras	  till	  kunskap.	  Detta	  kan	  också	  kopplas	  till	  det	  Segolsson	  skriver	  om	  att	  
informationen	  har	  blivit	  mer	  flyktig.	  Eleverna	  hittar	  lätt	  informationen,	  använder	  den	  till	  
sin	  uppgift	  och	  glömmer	  sedan	  bort	  den	  (Segolsson	  2010,	  s.	  28).	  På	  så	  vis	  sker	  aldrig	  den	  
kunskapsutveckling,	  där	  vissa	  kunskaper	  ligger	  till	  grund	  för	  andra,	  som	  efterfrågas.	  
Analyserna	  blir	  ytliga	  eftersom	  man	  för	  varje	  uppgift	  inte	  kan	  hitta	  ”allt”	  utan	  måste	  
använda	  sig	  av	  det	  man	  redan	  vet	  i	  kombination	  med	  det	  nya.	  Har	  eleven	  då	  glömt	  det	  
gamla	  måste	  man	  börja	  från	  början	  varje	  gång.	  
	  
En	  del	  av	  lösningen	  på	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  utveckla	  det	  som	  Kroksmark	  ser	  som	  
en	  förutsättning	  för	  innovativt	  lärande,	  nämligen	  lärande	  i	  grupp.	  I	  den	  här	  
undersökningen	  kan	  man	  se	  att	  detta	  sker	  till	  viss	  del	  men	  jag	  tror	  att	  grupplärande	  
skulle	  kunna	  utvecklas	  mycket,	  till	  gagn	  för	  både	  lärare	  och	  elever.	  Datorerna	  används	  
enligt	  en	  elev	  till	  att	  hålla	  kontakt	  med	  lärare	  och	  varandra	  men	  mest	  som	  ett	  
administrativt	  medel.	  Någon	  elev	  anger	  att	  grupparbete	  är	  bra	  eftersom	  man	  kan	  få	  tips	  
om	  var	  man	  kan	  hitta	  viss	  information.	  Annars	  är	  de	  generella	  åsikterna	  att	  
grupparbeten	  ofta	  handlar	  om	  att	  dela	  upp	  arbetet	  inom	  gruppen	  och	  sedan	  jobba	  med	  
sin	  del	  individuellt	  vilket	  inte	  visar	  på	  innovativt	  lärande.	  
	  
Kritik	  har	  också	  framkommit,	  både	  i	  den	  här	  undersökningen	  och	  i	  andra,	  mot	  att	  
eleverna	  har	  problem	  med	  att	  hantera	  källor	  och	  källkritik.	  En	  tillfrågad	  lärare	  ser	  det	  
som	  en	  utmaning	  att	  lära	  eleverna	  att	  handskas	  med	  alla	  källor	  som	  finns	  tillgängliga	  
och	  att	  få	  dem	  att	  bli	  kritiska	  till	  det	  de	  läser.	  Hur	  ska	  man	  göra	  detta	  på	  ett	  bra	  sätt?	  Vad	  
måste	  eleverna	  kunna	  för	  att	  avgöra	  om	  ett	  påstående	  är	  rimligt?	  En	  av	  de	  tillfrågade	  
lärarna	  önskar	  att	  eleverna	  vore	  mer	  vana	  vid	  att	  komplettera	  information	  från	  internet	  
med	  mer	  traditionella	  källor.	  Kanske	  kan	  denna	  önska	  överföras	  till	  synen	  på	  lärande	  i	  
sin	  helhet?	  Traditionellt	  lärande	  behövs	  fortfarande	  som	  ett	  komplement	  till	  det	  
innovativa	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  få	  de	  grundläggande	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  
sedan	  kunna	  ta	  till	  sig	  och	  transformera	  information	  till	  kunskap.	  En	  elev	  i	  
undersökningen	  uttrycker	  det	  som	  ”man	  måste	  kunna	  saker	  först”.	  Den	  traditionella,	  
lärarledda	  undervisningen,	  utgör	  då	  en	  grund	  från	  vilken	  eleverna	  sedan	  kan	  ifrågasätta	  
och	  kritiskt	  granska	  ny	  information	  som	  de	  kommer	  i	  kontakt	  med	  i	  sitt	  innovativa	  
lärande.	  Kroksmark	  har	  själv	  diskuterat	  detta	  och	  ser	  också	  problemet	  med	  att	  söka	  
efter	  kunskaper	  eller	  information	  om	  något	  som	  man	  ännu	  inte	  vet	  existerar	  
(Kroksmark	  2011a,	  s.	  2).	  Det	  innovativa	  lärandet	  kompletteras	  på	  så	  sätt	  av	  det	  
traditionella	  och	  därmed	  ges	  eleverna	  en	  bra	  grund	  för	  att	  kritiskt	  granska	  den	  
information	  som	  internet	  svämmar	  över	  av.	  
	  
Den	  här	  undersökningen	  har	  visat	  att	  det	  inte	  rör	  sig	  om	  antingen	  traditionellt	  eller	  
innovativt	  lärande	  utan	  om	  både	  och.	  Elever	  uttrycker	  att	  de	  är	  trötta	  på	  datorer	  och	  att	  
det	  är	  för	  mycket	  fokus	  på	  dessa	  medan	  andra	  elever	  säger	  att	  man	  ”lär	  sig	  bättre	  med	  
datorer”.	  Lärare	  ser	  vikten	  av	  att	  komplettera	  datorerna	  med	  mer	  traditionell	  
undervisning	  men	  också	  att	  tillgången	  på	  elevdatorer	  utvecklar	  elevernas	  lärande	  
positivt.	  Personligen	  upplever	  jag	  det	  som	  väldigt	  intressant	  att	  få	  lyssna	  på	  en	  
föreläsning	  av	  någon	  som	  är	  påläst	  och	  kunnig.	  Fokus	  riktas	  kanske	  för	  mycket	  på	  hur,	  
när	  och	  till	  vad	  datorerna	  används	  i	  undervisningen	  och	  att	  detta	  leder	  till	  att	  
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utvecklandet	  av	  mer	  traditionell	  undervisning	  kommer	  i	  skymundan.	  Lärarens	  förmåga	  
att	  undervisa	  traditionellt,	  som	  flera	  elever	  enligt	  den	  här	  undersökningen	  säger	  sig	  
uppskatta,	  riskerar	  att	  försämras	  på	  grund	  av	  bristande	  träning	  och	  
utvecklingsmöjligheter	  om	  fokus	  bara	  ligger	  på	  datorerna	  och	  deras	  pedagogiska	  
användning.	  I	  många	  fall	  tror	  jag	  att	  det	  gagnar	  lärandet	  mer	  att	  få	  höra	  någon	  berätta	  
med	  inlevelse	  och	  struktur	  än	  att	  själv	  få	  söka	  information	  eller	  artiklar	  på	  internet.	  Det	  
innovativa	  lärandet	  är	  här	  för	  att	  stanna	  vilket	  är	  positivt	  på	  många	  sätt	  men	  jag	  tror	  
inte	  att	  det	  traditionella	  lärandet	  för	  den	  skull	  helt	  kommer	  att	  ersättas,	  utan	  de	  båda	  
gynnar	  istället	  varandra	  och	  det	  traditionella	  lärandet	  kan	  ses	  som	  en	  förutsättning	  för	  
det	  innovativa.	  
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7.	  Diskussion	  
	  
Syftet	  med	  det	  här	  arbetet	  var	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  gymnasiet	  själva	  
upplever	  att	  de	  använder	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  ämnet	  samhällskunskap.	  Syftet	  var	  också	  
att	  koppla	  respondenternas	  svar	  till	  vad	  som	  står	  skrivet	  i	  den	  svenska	  skolans	  
styrdokument	  angående	  digital	  kompetens	  och	  teknikanvändning	  och	  då	  främst	  inom	  
samhällskunskap.	  Vidare	  var	  syftet	  att	  se	  om	  lärare	  och	  elever	  upplever	  att	  det	  skett	  
någon	  förändring	  av	  elevernas	  lärande	  och	  lärarnas	  undervisning	  i	  samhällskunskap	  
sedan	  implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorerna.	  
	  
Vad	  har	  vi	  då	  lärt	  oss	  av	  den	  här	  undersökningen?	  
	  
Gymnasielärarna	  i	  samhällskunskap	  har	  svarat	  att	  de	  upplever	  att	  en-‐till-‐en	  datorerna	  
främst	  används	  för	  att	  söka	  information	  och	  sedan	  bearbeta	  denna	  genom	  att	  skriva	  
arbeten	  och/eller	  göra	  presentationer	  för	  muntliga	  redovisningar.	  Vissa	  inslag	  av	  
interaktiva	  spel	  eller	  virtuella	  besök	  förkommer	  också.	  Liksom	  lärarna	  upplever	  
eleverna	  att	  en-‐till-‐en	  datorerna	  främst	  används	  till	  informationssökning	  och	  för	  att	  
skriva	  arbeten.	  I	  den	  här	  undersökningen	  har	  framkommit	  att	  när	  det	  gäller	  lärares	  och	  
elevers	  vilja	  att	  använda	  datorerna	  mer	  svarar	  lärarna	  att	  de	  skulle	  vilja	  använda	  
datorerna	  mer	  och	  på	  andra	  sätt	  medan	  eleverna	  är	  nöjda	  eller	  snarare	  tycker	  att	  
datoranvändningen	  i	  undervisningen	  kan	  minskas.	  De	  tillfrågade	  lärarna	  anger	  också	  att	  
de	  upplever	  att	  de	  saknar	  ”rätt”	  typ	  av	  utbildning	  för	  att	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  
kunna	  använda	  datorerna	  didaktiskt	  inom	  samhällskunskapen.	  De	  svar	  som	  här	  
framkommit	  bekräftar	  till	  stor	  del	  vad	  tidigare	  undersökningar	  visat	  angående	  lärares	  
och	  elevers	  upplevelser	  av	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  undervisningen	  i	  
allmänhet.	  Lärdomen	  här	  är	  således	  att	  resultaten	  av	  tidigare	  undersökningar	  som	  
handlar	  om	  undervisning	  och	  lärande	  med	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  stort	  gäller	  även	  för	  ämnet	  
samhällskunskap.	  De	  problem	  som	  framkommit	  i	  den	  här	  undersökningen	  som	  handlar	  
om	  bristfällig	  utbildning	  av	  lärarna	  för	  att	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorerna	  ska	  
kunna	  utvecklas	  pedagogisk	  och	  göra	  dem	  till	  något	  mer	  än	  informationsbanker	  och	  
skrivmaskiner	  måste	  som	  jag	  ser	  det	  lösas.	  På	  politisk	  och	  styrdokuments	  nivå,	  i	  
Regeringens	  Digital	  agenda	  för	  Sverige,	  lyder	  formuleringen	  att	  ”elever	  ska	  och	  lärare	  
bör	  ha	  tillgång	  till	  moderna	  lärverktyg	  som	  behövs	  för	  tidsenlig	  utbildning”	  (Regeringen	  
2011b,	  s.	  33).	  Hur	  tänker	  man	  då?	  Är	  det	  av	  större	  vikt	  att	  eleverna	  har	  tillgång	  till	  
datorer	  än	  att	  lärarna	  har	  det	  för	  att	  undervisningen	  ska	  kunna	  utvecklas	  och	  
förbättras?	  Det	  är	  såklart	  viktigt	  att	  eleverna	  har	  datorer	  för	  att	  kunna	  lära	  sig	  att	  
använda	  dem	  men	  för	  att	  utveckla	  nya	  typer	  av	  pedagogiska	  tillämpningar	  är	  det	  av	  
avgörande	  betydelse	  att	  lärarna	  har	  tillgång	  på	  både	  teknisk	  utrustning	  och	  kunskaper	  i	  
hur	  de	  används	  didaktiskt	  för	  att	  lärande	  och	  undervisning	  ska	  kunna	  förbättras	  med	  
hjälp	  av	  en-‐till-‐en	  datorerna.	  Satsningarna	  på	  elevdatorer	  måste	  kompletteras	  med,	  eller	  
i	  bästa	  fall	  föregås	  av,	  kompetensutveckling	  vad	  gäller	  pedagogiska	  och	  didaktiska	  
tillämpningar.	  	  
	  
Sätts	  sedan	  lärares	  och	  elevers	  upplevelser	  av	  datoranvändningen	  i	  relation	  till	  vad	  som	  
är	  skrivet	  i	  den	  svenska	  skolans	  styrdokument	  angående	  digital	  kompetens	  blir	  det	  
möjligt	  att	  se	  om	  de	  politiska	  ambitioner	  som	  finns	  för	  skolan	  genomförs	  i	  praktiken.	  
Enligt	  min	  tolkning	  av	  styrdokumenten	  ska	  eleverna	  kunna	  använda	  digital	  teknik	  för	  att	  
vara	  aktiva	  samhällsmedborgare,	  kunna	  söka,	  använda,	  bearbeta	  och	  förmedla	  
information	  samt	  utveckla	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  till	  information	  och	  källor.	  Under	  
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arbetet	  med	  den	  här	  uppsatsen	  har	  det,	  som	  redan	  nämnts,	  framkommit	  att	  datorerna	  
används	  främst	  för	  att	  söka	  information	  och	  till	  att	  skriva	  arbeten.	  Lärare	  och	  elever	  
anger	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  svårt	  att	  arbeta	  med	  källkritik	  och	  vad	  gäller	  elevernas	  
utveckling	  till	  aktiva	  samhällsmedborgare	  har	  inga	  tydliga	  exempel	  på	  hur	  datorerna	  
används	  för	  att	  uppnå	  detta	  framkommit	  i	  den	  här	  undersökningen.	  Av	  detta	  kan	  vi	  lära	  
oss	  att	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  att	  utveckla	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  i	  
ämnet	  samhällskunskap.	  Från	  att	  bara	  vara	  ett	  redskap	  för	  att	  söka	  information	  och	  
sedan	  bearbeta	  denna	  genom	  skriftliga	  uppgifter	  och	  presentationer	  skulle	  datorerna	  
också	  kunna	  användas	  för	  att	  utveckla	  eleverna	  till	  att	  bli	  aktiva	  samhällsmedborgare,	  
som	  med	  datorernas	  hjälp	  kan	  vara	  med	  och	  påverka	  samhället.	  Även	  vad	  gäller	  
hantering	  och	  kritik	  av	  källor	  finns	  stora	  möjligheter	  att	  utveckla	  användningen	  av	  en-‐
till-‐en	  datorerna.	  Vidare	  forskning	  bör	  inriktas	  på	  hur	  detta	  kan	  göras?	  Kanske	  handlar	  
det	  om	  att	  ge	  lärarna	  den	  ”rätta”	  typ	  av	  utbildning	  i	  hur	  datorerna	  kan	  användas	  
didaktiskt	  i	  undervisningen	  i	  samhällskunskap	  som	  de	  själva	  efterfrågar?	  Kanske	  
handlar	  det	  om	  att	  det	  håller	  på	  att	  ske	  en	  förändring	  i	  hur	  man	  ser	  på	  lärande?	  Vilket	  
leder	  oss	  till	  den	  sista	  frågeställningen	  som	  behandlas	  i	  den	  här	  uppsatsen.	  
	  
De	  två	  första	  frågeställningarna	  handlar	  om	  hur	  de	  tre	  leden	  inom	  skolan	  
(styrdokument,	  lärare	  och	  elever	  (se	  metodkapitlet	  och	  Kroksmark	  2011b,	  s	  592))	  ser	  
på	  användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer	  och	  resultaten	  av	  dessa	  leder	  sedan	  fram	  till	  den	  
tredje	  frågeställningen	  som	  handlar	  om	  huruvida	  det	  går	  att	  se	  att	  lärande	  och	  
undervisning	  i	  samhällskunskap	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  införandet	  av	  en-‐till-‐en	  
datorer.	  Det	  vi	  lärt	  oss	  av	  den	  här	  undersökningen	  är	  att	  en	  förändring	  delvis	  redan	  har	  
skett.	  Det	  Kroksmark	  benämner	  som	  traditionellt	  lärande	  har	  till	  viss	  del	  ersatts	  av	  en	  
ny	  typ	  av	  lärande	  som	  Kroksmark	  kallar	  för	  innovativt	  lärande	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  8	  
ff.).	  I	  den	  här	  undersökningen	  har	  det	  visat	  sig	  att	  båda	  dessa	  typer	  av	  lärande	  
förekommer	  parallellt	  och	  även	  till	  viss	  del,	  och	  i	  bästa	  fall,	  kompletterar	  varandra.	  	  
	  
Tack	  vare	  arbetet	  med	  den	  här	  undersökningen	  har	  jag	  uppmärksammat	  situationer	  när	  
individen	  på	  detta	  sätt	  styr	  sitt	  eget	  lärande	  efter	  vad	  denne	  ser	  som	  intressant,	  eller	  har	  
behov	  av	  att	  lära	  sig,	  även	  i	  andra	  sammanhang.	  Vid	  samtal	  med	  en	  vän,	  med	  en	  son	  i	  
årskurs	  nio,	  fick	  jag	  veta	  att	  sonen	  en	  dag	  kom	  och	  visade	  en	  relativt	  avancerad	  
animation	  som	  han	  gjort	  på	  datorn.	  På	  frågan	  om	  hur	  han	  lärt	  sig	  göra	  det	  var	  svaret	  att	  
han	  tagit	  reda	  på	  hur	  man	  gör	  genom	  instruktionsfilmer	  och	  information	  som	  han	  hittat	  
på	  internet.	  Hans	  eget	  behov	  och	  intresse	  av	  att	  lära	  sig	  styrde	  således	  hans	  lärande	  och	  
tillgången	  på	  information	  via	  internet	  gjorde	  det	  enklare	  för	  honom	  att	  göra	  det.	  Denna	  
typ	  av	  innovativt,	  individstyrt	  lärande	  är	  dock	  inget	  som	  har	  uppstått	  enbart	  tack	  vare	  
datorerna	  och	  tillgången	  till	  internet.	  Häromdagen	  lyssnade	  jag	  på	  vetandets	  värld	  på	  P1	  
och	  en	  intervju	  med	  en	  av	  2013	  års	  Nobelpristagare	  i	  fysiologi,	  James	  Rothman.	  Han	  
berättade	  att	  han	  som	  12	  åring	  (han	  är	  född	  1950)	  hade	  som	  största	  intresse	  att	  tillverka	  
egna	  raketer	  och	  för	  att	  kunna	  beräkna	  var	  de	  efter	  uppskjutningen	  skulle	  slå	  ned	  så	  
lärde	  han	  sig,	  enligt	  egen	  utsago,	  trigonometri	  vilket	  sedermera	  ledde	  honom	  in	  på	  den	  
vetenskapliga	  banan	  (Vetandets	  Värld,	  2013).	  Dessa	  två	  fall	  ser	  jag	  som	  exempel	  på	  hur	  
innovativt	  lärande	  fungerar	  i	  praktiken	  och	  de	  visar	  också	  att	  individer	  själva	  ser	  till	  att	  
de	  lär	  sig	  det	  de	  vill	  eller	  behöver	  bara	  de	  har	  den	  rätta	  motivationen.	  Tillgången	  till	  
datorer	  underlättar	  denna	  typ	  av	  lärande	  men	  innovativt	  lärande	  har	  förekommit	  i	  alla	  
tider	  och	  kan	  såklart	  ske	  även	  utan	  dator	  och	  internet.	  För	  skolans	  och	  lärarens	  del	  
gäller	  det	  att	  kunna	  stödja	  eleverna	  i	  sitt	  lärande	  genom	  den	  ”intuitiva	  pedagogik”	  som	  
Kroksmark	  talar	  om,	  istället	  för	  att	  planera	  eller	  strukturera	  bort	  denna	  drivkraft	  att	  
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lära	  sig.	  Kroksmark	  påpekar	  själv	  att	  det	  saknas	  pedagogisk	  forskning	  inom	  det	  här	  
området	  (Kroksmark	  2006,	  s.	  15).	  Vidare	  forskning	  kring	  detta	  skulle	  kunna	  bidra	  till	  att	  
utveckla	  pedagogik	  och	  didaktik	  för	  att	  lärarna	  ska	  få	  bättre	  förutsättningar	  att	  stödja	  
eleverna	  att	  utvecklas	  genom	  innovativt	  lärande	  både	  med	  och	  utan	  datorer.	  	  
	  
Ett	  problem	  som	  har	  framkommit	  i	  den	  här	  undersökningen	  är	  att	  mätning	  och	  
bedömning	  av	  kunskaper	  sker	  på	  traditionella	  sätt,	  genom	  skriftliga	  prov	  och	  arbeten	  
samt	  genom	  muntliga	  redovisningar,	  vilket	  betyder	  att	  den	  nya	  typen	  av	  innovativt	  
lärande	  som,	  enligt	  Kroksmark,	  inte	  kan	  mätas	  på	  samma	  sätt	  som	  traditionell	  kunskap,	  
därmed	  inte	  bedöms	  och	  värderas	  på	  ett	  adekvat	  sätt.	  Följdfrågan	  blir	  då	  hur	  innovativt	  
lärande	  kan	  mätas	  och	  bedömas	  för	  att	  därmed	  också	  kunna	  värderas?	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  
viktigt	  att,	  genom	  vidare	  forskning,	  hitta	  svar	  på	  den	  frågan	  för	  att	  det	  innovativa	  
lärandet	  ska	  kunna	  utvecklas	  fullt	  ut.	  Som	  det	  ser	  ut	  nu	  så	  hindrar	  de	  traditionella	  sätten	  
att	  mäta	  kunskap	  utvecklingen	  av	  lärande	  och	  undervisning.	  Eftersom	  det	  som	  mäts	  
också	  är	  det	  som	  värderas	  (se	  Biesta	  och	  Odenstad)	  blir	  det	  avgörande	  för	  utvecklingen,	  
att	  också	  sätten	  att	  mäta	  kunskaper	  utvecklas	  i	  samma	  riktning	  som	  innehållet	  och	  
metoderna	  för	  undervisning	  och	  lärande.	  Detta	  kanske	  är	  särskilt	  viktigt	  i	  ett	  ämne	  som	  
samhällskunskap,	  där	  syftet	  bland	  annat	  är	  att	  ge	  eleverna	  möjligheter	  att	  utvecklas	  till	  
aktiva	  samhällsmedborgare.	  Som	  framkommit	  i	  den	  här	  undersökningen	  används	  inte	  
datorerna	  i	  någon	  större	  utsträckning	  när	  det	  gäller	  det	  här	  kunskapsområdet	  och	  
kanske	  hänger	  också	  detta	  ihop	  med	  problemen	  med	  att	  värdera	  det	  som	  inte	  så	  lätt	  kan	  
mätas	  och	  bedömas.	  Svårigheter	  i	  att	  mäta	  huruvida	  en	  elev	  har	  utvecklats	  till	  en	  aktiv	  
samhällsmedborgare	  kanske	  gör	  att	  dessa	  kunskaper	  inte	  värderas	  så	  högt	  som	  de	  
borde	  och	  därför	  heller	  inte	  prioriteras	  när	  det	  gäller	  att	  utveckla	  den	  pedagogiska	  
användningen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer.	   	  
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Bilagor	  
	  

Bilaga	  1	  (Intervjuformulär,	  lärare)	  
	  

Intervjuformulär	  –	  lärare	  
	  

1. Hur	  tycker	  du	  att	  tillgången	  av	  elevdatorer	  påverkar	  din	  undervisning	  i	  
samhällskunskap?	  Upplever	  du	  att	  det	  är	  någon	  skillnad	  i	  metod	  och/eller	  
innehåll	  mot	  hur	  det	  var	  innan	  eleverna	  fick	  datorer?	  	  

	  
2. Kan	  du	  ses	  att	  synen	  på	  kunskap	  har	  förändrats	  i	  samhällskunskap	  i	  och	  med	  

implementeringen	  av	  en-‐till-‐en	  datorer?	  Hur	  mäts	  elevernas	  kunskap?	  Någon	  
skillnad	  sedan	  datorerna	  infördes?	  

	  

3. Skulle	  du	  vilja	  använda	  datorerna	  mer	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  i	  din	  undervisning	  
i	  samhällskunskap?	  Vad	  skulle	  underlätta	  för	  dig	  i	  din	  planering	  av	  
undervisningen	  i	  så	  fall?	  

	  
4. På	  vilket	  sätt	  används	  elevdatorerna	  i	  samhällskunskapsundervisningen	  tycker	  

du?	  Används	  den	  mest	  som	  ett	  uppslagsverk	  eller	  har	  den	  förändrat	  formen	  för	  
undervisningen	  på	  något	  sätt?	  

	  

5. Ser	  du	  någon	  skillnad	  i	  elevernas	  sätt	  att	  arbeta	  med	  samhällskunskap?	  Mer	  
ensamarbete	  eller	  mer	  interaktion?	  

	  

6. Vad	  anser	  du	  om	  den	  utbildning	  ni	  som	  lärare	  fått	  vad	  gäller	  användningen	  av	  
elevdatorer	  i	  undervisningen?	  	  

	  
7. Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  fördelarna	  för	  ämnet	  samhällskunskap	  med	  att	  

eleverna	  har	  egna	  datorer?	  

	  
8. Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  nackdelarna,	  vad	  gäller	  samhällskunskap,	  med	  att	  

eleverna	  har	  egna	  datorer?	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  komma	  tillrätta	  med	  
problemen	  tycker	  du?	  
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Bilaga	  2	  (Intervjuformulär,	  elever)	  
	  

Intervjuformulär	  –	  elever	  

	  
1. Hur	  tycker	  du	  att	  tillgången	  av	  elevdatorer	  påverkar	  ditt	  lärande	  i	  

samhällskunskap?	  Tycker	  du	  att	  det	  är	  någon	  skillnad	  i	  hur	  du	  lär	  dig	  och/eller	  
vad	  du	  lär	  dig	  mot	  hur	  det	  var	  innan	  du	  fick	  din	  dator?	  

	  

2. Vad	  ser	  du	  som	  viktigt	  att	  lära	  dig	  i	  samhällskunskap	  (vilka	  kunskaper	  är	  viktiga	  
att	  ha	  i	  ämnet?)	  Hur	  mäts	  dina	  kunskaper	  i	  samhällskunskap?	  Tycker	  du	  att	  allt	  
som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  också	  mäts	  och	  bedöms?	  

	  
3. Skulle	  du	  vilja	  använda	  datorerna	  mer	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  i	  ämnet	  

samhällskunskap?	  Vad	  skulle	  underlätta	  för	  dig	  i	  dina	  studier	  i	  så	  fall?	  
	  

4. På	  vilket	  sätt	  använder	  du	  din	  dator	  i	  dina	  studier?	  Använder	  du	  den	  mest	  som	  
ett	  uppslagsverk	  eller	  har	  den	  påverkat	  dina	  studier	  på	  andra	  sätt?	  När	  du	  gör	  
uppgifter	  till	  exempel.	  

	  
5. Påverkar	  datorerna	  hur	  ni	  arbetar	  i	  samhällskunskap?	  Arbetar	  ni	  mest	  ensamma	  

med	  datorn	  eller	  mest	  i	  grupp?	  Använder	  ni	  er	  av	  någon	  form	  av	  forum	  eller	  
blogg	  inom	  samhällskunskapen?	  

	  

6. Vad	  anser	  du	  om	  den	  utbildning	  ni	  elever	  fått	  vad	  gäller	  användningen	  av	  datorer	  
i	  skolan?	  Bra/	  dålig,	  tillräcklig/otillräcklig?	  	  

	  

7. Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  fördelarna	  för	  ämnet	  samhällskunskap	  med	  att	  ha	  en	  
egen	  dator?	  

	  

8. Vad	  tycker	  du	  är	  de	  största	  nackdelarna,	  vad	  gäller	  samhällskunskap,	  med	  att	  du	  
har	  en	  egen	  dator?	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  komma	  tillrätta	  med	  problemen	  tycker	  
du?	  

	  


