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Sammanfattning_________________________________ 
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En fenomenografisk studie om hur gymnasielärare i historia uppfattar internets 

påverkan på historieundervisningen. 

 

   Antal sidor: 34_________________________ 

I föreliggande studie undersöks hur en grupp gymnasielärare i historia uppfattar att internet 

har påverkat deras undervisning. Skolans digitalisering och tillgången till internet som ett 

ständigt närvarande medium är något som accelererat och på olika sätt kommit att påverka 

skolan och lärares yrkesutövning. Studien är gjort med en metodologisk utgångspunkt i 

fenomenografin, där syftet är att åskådliggöra hur lärare själva uppfattar att internet 

påverkar viktiga delar inom historieundervisningen. 

Historiedidaktiskt har lärares uppfattningar om historieundervisning tidigare undersökts, 

men historielärares uppfattningar om digitalisering och internets påverkan på 

historieundervisningen är däremot inget som tidigare beforskats i någon större omfattning. 

Därför kan den här studien betraktas som något av en pilotstudie på området. Tidigare 

forskning kring IKT och digitalisering av skolan har bland annat studerat implementering av 

En-till-en system och IKT, samt visat på ett gap mellan politiker och beslutsfattares 

intentioner med digitalisering och IKT implementering och lärares upplevelser av 

förändringarna. 

I syfte att belysa en grupp historielärares uppfattningar och fånga de variationer som 

framträder inom dessa, med utgångspunkt i fenomenografin har samtalsintervjuer använts 

för datainsamling. Frågorna har varit utformade från en semistrukturerad modell och 

databearbetningen har gjorts genom en ordagrann transkribering av intervjumaterialet. 

Studien visar att internet är ett fenomen som alla de intervjuade lärarna upplever sig berörda 

av på olika sätt i historieundervisningen, ett fenomen de har att förhålla sig till. Variationer i 

uppfattningar framträder, där för- och nackdelar uppfattas på olika sätt och där lärarna har 

skiftande uppfattningar beträffande huruvida elevers historieuppfattningar påverkas av 

internet. En majoritet av de intervjuade lärarna upplever också att deras användning av 

internet ökat markant över tid.  

Slutsatser som kan dras är att det finns en ambivalens i uppfattningarna av internets 

påverkan på historieundervisningen, vilket också är något som får visst stöd i tidigare 

forskning. I ett längre tidsperspektiv får digitalisering och internet som medium ännu sägas 

vara ett förhållandevis nytt fenomen, därför kan detta mycket väl påverka lärarnas 

uppfattningar kring detta. Jag anser därför att det finns ett intresse för forskningen att 

fortsätta att studera hur digitalisering och internet uppfattas i skolan och hur dessa fenomen 

påverkar skolan och skolans verksamhet, inte minst historieundervisningen. 

Ämnesord: digitalisering, historiedidaktik, lärares uppfattningar.  
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1. Inledning 

Under de senaste 20 åren har utvecklingen av vad som lite slentrianmässigt brukar kallas 

”modern informationsteknologi” utvecklats i närmast explosionsartad hastighet i vårt land 

såväl som globalt. Från ett läge där många, men långt ifrån alla, ägde en mobiltelefon som 

man ringde samtal ifrån och där man hade tillgång till en ganska enkel och oftast stationär 

persondator, till dagens verklighet där användningen av så kallade smartphones är mycket 

utbredd och persondatorer torde finnas i de allra flesta hem och där nu små bärbara 

varianter, laptops, blivit mycket vanliga. Internet är med trådlösa uppkopplingar och 

smartphones idag ständigt närvarande och i Sverige använde cirka 90 procent av 

befolkningen år 2012 Internet varje dag (Kroksmark, 2013, s.50). Dessa förändringar har 

givetvis i stor utsträckning även kommit att påverka skolans värld, inte minst när det gäller 

nya förutsättningar och möjligheter för lärare att utveckla och anpassa sin undervisning, 

kanske gäller detta i störst utsträckning grundskolans sista år och gymnasieskolan. 

Beträffande gymnasiet torde det absolut vanligaste idag vara att alla elever, i synnerhet på 

teoretiska program, har tillgång till en personlig bärbar dator under sin studietid. Med 

trådlösa nätverk på skolorna erbjuds eleverna dessutom en ständig uppkoppling mot 

internet, ett medium som under samma period i sig utvecklats från något relativt okänt till en 

del av vardagen för många människor. Internet eller ”nätet” är idag något varje svensk 

gymnasielärare har att förhålla sig till på något sätt, det kan knappast finnas en enda svensk 

gymnasielärare som i sin yrkesprofession inte på något sätt använder sig av nätet. Även 

beträffande lärarkåren har tillgången till datorer och dess möjligheter ökat på samma sätt. Så 

är det idag sannolikt ytterst ovanligt att lärare på gymnasiet inte har tillgång till en personlig 

dator som denne förväntas använda i sin yrkesutövning. Skolverket har under ett antal år 

undersökt aspekter av digitaliseringen av svensk skola och satsningar har gjorts för att höja 

den svenska lärarkårens digitala kompetens och intresse för att använda IKT som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. En av de mer omfattande satsningarna var det så 

kallade PiM projektet som inleddes 2005 och pågick fram till 2013. PiM står för Praktisk IT 

och Mediekompetens och under projektet togs en särskild läroplattform fram med ett antal 

handledningsövningar där lärare och pedagoger i olika steg kunde uppnå olika grader av 

digital kompetens kopplad till undervisningen. I skrivande stund har jag inte kunnat finna 

någon utvärdering eller forskning som studerat effekterna av PiM. Skolverket konstaterar 

dock i en rapport från 2009 att lärare främst använde IKT för eget bruk, t.ex. vid 

lektionsplanering och att andelen lärare som använde sig av IKT var låg (Skolverket, 2009). 

Mot bakgrund av denna rapport kan det finnas anledning att misstänka att samma sak även 

skulle kunna gälla internet och historieundervisningen på gymnasiet.  
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För min egen del, som gymnasielärare i historia och tyska, är det stor skillnad i hur jag 

undervisar idag om jag jämför med när jag började min första fasta lärartjänst för tretton år 

sedan. Här har just den ovan beskrivna teknikutvecklingen varit en viktig del i hur min 

undervisning förändrats. Jag har idag tillgång till en enorm resursbank i form av 

primärkällor och sekundärkällor med mera, som jag enkelt når med ett par knapptryckningar 

på datorn. Som undervisande lärare i historia ger det mig möjlighet att använda mig av ett 

betydligt mer omfattande material av primär- och sekundärkällor i undervisningen. Även 

digital kommunikation med elever och kollegor har utvecklats explosionsartat under min 

egen yrkesverksamma tid. De elever jag dagligen undervisar har även tillgång till en 

personlig, bärbar elevdator där de i sin vardag ständigt har tillgång till internet. Detta är ett 

exempel på vad som brukar kallas ”En-till-en” system. Det här examensarbetet kommer att 

handla om gymnasiets historieundervisning och internet, närmare bestämt om hur 

gymnasielärare i historia själva uppfattar sin användning av internet i undervisningen och 

internets eventuella påverkan på historieämnet. 

2. Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Mitt syfte är att undersöka hur en grupp gymnasielärare i historia uppfattar sin användning 

av och sitt förhållningssätt till internet i undervisningen. Mot bakgrund av den snabba 

utvecklingen av digitala medier som jag belyser i min inledning och här särskilt internet som 

ett övergripande forum för daglig informationsinhämtning och informationsspridning, vill 

jag undersöka hur historielärare själva uppfattar att detta påverkar deras undervisning. 

Internets påverkan på undervisning och undervisningsmetoder är som tidigare nämnts ett 

föga belyst område. Denna studie kan därför ses som en pilotstudie på området. Viss 

forskning har gjorts kring undervisning, lärande och IKT, men begreppet IKT inrymmer mer 

än internet. Jag intresserar mig i den här undersökningen för internet i sig som ett medium 

vilket i hög grad kan tänkas ha påverkat och kommer att fortsätta påverka undervisningen i 

historia. En avgränsning till just lärares uppfattningar om internet i historieundervisningen 

kan också motiveras av utrymmesskäl; skulle alla aspekter som inryms i IKT begreppet 

undersökas, kräver detta en mer omfattande undersökning än vad jag har utrymme för inom 

denna examensuppsats. Min övergripande frågeställning blir därför;  

 

- Hur uppfattar gymnasielärare i historia sin användning av internet i undervisningen? 

  

- Vilka för- och nackdelar ser de med internet kopplat till undervisningen i historia?  
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- Hur ser användningen ut över tid?  

 

 

- Upplever de att elevernas uppfattning om historia påverkas på något sätt genom en 

ökad internetanvändning och i så fall hur? 

 

 

3. Tidigare forskning  

Jag har delat in denna del i två delar där jag i den första delen ger läsaren en överblick över 

utvecklingen inom svensk historiedidaktik. Därigenom vill jag i korthet belysa dels hur 

historiedidaktiken i Sverige långsamt etablerat sig som disciplin, samt ge läsaren möjlighet 

att ta del i vad svensk historiedidaktisk forskning hittills intresserat sig för.   I den andra 

delen ger jag läsaren en introduktion till en del av den forskning som gjorts kring lärares 

uppfattningar kring implementering av IKT i skolan. Här presenterar jag ett urval som på 

olika sätt är relevant i jämförelse med min egen studie. 

3.1 Historiedidaktisk forskning i Sverige; en kort översikt 

Historiedidaktik som forskningsämne är i Sverige ännu förhållandevis ungt och mängden 

svensk historiedidaktisk forskning är också mot bakgrund av detta knappast särskilt 

omfattande. Intresset för historiedidaktik startade här betydligt senare än i föregångsländer 

som Västtyskland och Danmark. Universitetslektorn i historia, tillika historiedidaktikern 

Bengt Schüllerqvist, har i sitt översiktsarbete Svensk historiedidaktisk forskning (2005) 

utmålat tre olika faser i den svenska historiedidaktiska forskningen. Enligt Schüllerqvist kan 

man knappast tala om någon svensk historiedidaktisk forskning före 1980-talet. 1982 

genomfördes däremot ett första historiedidaktiskt seminarium i ett samarbete mellan Lunds 

universitet och lärarutbildningen i Malmö (Schüllerqvist, 2005, s.15), vilket skulle kunna ses 

som ett slags startpunkt för historiedidaktiken i Sverige.  Schüllerqvist lyfter vidare fram en 

andra fas mellan 1987  och 1996 då forskningsutvecklingen var svagare, exempelvis tillkom 

under perioden inga nya historiedidaktiska avhandlingar (Schüllerqvist, 2005, s.18). Från 

1997 ser Schüllerqvist sedan en andra uppåtgående tendens. Från denna tid har exempelvis 

flera historiedidaktiska antologier utkommit, samt ett flertal avhandlingar, även om antalet 

fortfarande är begränsat. Det område som främst dominerat den svenska historiedidaktiska 

forskningen är historiebruk, och då framför allt samhälleligt historiebruk, där 

lundahistorikern Klas-Göran Karlsson räknas som en viktig föregångare. Även betingelser för 
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historieundervisningen i Sverige har rönt visst forskningsintresse, huvudsakligen i form av 

läroboksforskning (Schüllerqvist, 2005, s.66ff. Se även Schüllerqvist, 2009, s.17). Vad gäller 

praxisnära historiedidaktisk forskning, som exempelvis undersöker lärares och/eller elevers 

uppfattningar om undervisning och lärande i historia, är den forskning som gjorts dock 

mycket begränsad (Schüllerqvist, 2005, s.69ff). Schüllerqvist & Osbeck (2009 red.) lyfter 

frågan om lärares egna uppfattningar om sin undervisning och värdet av att undersöka denna 

fråga. Teoretiskt är man här inspirerad av så kallad grounded theory, där datainsamlingen 

föregår begrepps – och teoribildning, ansatsen är induktiv. Genom utförliga intervjuer med 

lärare, så kallade livsberättelser, vill man undersöka exempelvis språkbruk som används av 

lärarna i förhållande till hur de beskriver sin undervisning. Därigenom vill forskarna få fram 

hur lärarnas undervisningsstrategier, dvs. hur de hanterar sitt ämne i undervisningen ser ut 

(Schüllerqvist s.23ff i Schüllerqvist & Osbeck, 2009, red.) För min undersökning har dock 

berättelserna som sammanställts av Schüllerqvist och Osbeck begränsat värde, då IKT eller 

Internetanvändning inte är något som belyses och då endast en av de 15 intervjuade lärarna 

var historielärare.  

Det kan vara intressant att notera att två ganska likartade historiedidaktiska avhandlingar 

publicerades vid Umeå universitet 2009 och 2010. Det handlar om Thomas Nygrens 

licentiatavhandling Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier 

(2009) och Johan Hanssons avhandling Historieintresse och historieundervisning (2010). I 

båda fallen är det erfarna lärares upplevelser som undersöks, och i båda fallen intresserar sig 

forskarna för lärares egna uppfattningar om sin historieundervisning. Viktiga skillnader 

mellan de båda Umeåforskarna är att Nygren bygger sin undersökning på gymnasielärares 

erfarenheter, medan Hansson har undersökt uppfattningar bland både grundskollärare och 

gymnasielärare. Nygren utgår i sin undersökning från en grounded theory - ansats där hans 

avsikt är att genom kvalitativa intervjuer låta lärarna förmedla ”…vad de uppfattar som 

viktigt för att få undervisningen i historia att fungera…” (Nygren, 2009, s. 17 och 11, citat). 

Nygren anser att kvalitativa intervjuer åskådliggör lärarnas helhetsbild av sitt ämne och sin 

undervisning och hans utgångspunkt har varit de klassiska historiedidaktiska frågorna vad, 

hur och varför? Det sammanlänkade svaret på dessa frågor utgör Nygrens definition på 

undervisningsstrategi i historia (Nygren, 2009, s.15 och 21). Ett av undersökningens resultat 

är att lärarna har väldigt skilda erfarenheter och uppfattningar, men att alla har upplevt 

viktiga undervisningsmässiga vändpunkter i sin karriär. Beträffande frågan om metoder i 

historieundervisningen, nämner ingen lärare i undersökningen de digitala mediernas intåg 

som betydelsefullt (detta är inget de överhuvudtaget berör). Det skulle i och för sig kunna 

vara så att lärarna ändå använder sig av detta, utan att detta explicit nämns. Exempelvis tas 

övningar med källor och film upp som metoder i undervisningen (Nygren, 2009, s.84ff). Här 

bör kanske inflikas att utvecklingen varit mycket snabb efter det att Nygren genomförde sin 
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undersökning. Mängden digitala läromedel och möjligheterna att t.ex. strömma film och 

dokumentärer har ökat och ökar hela tiden, varför vissa övningar Nygren berör i sin 

avhandling, idag sannolikt skulle kopplas till internet på ett annat sätt.  

Johan Hanssons avhandling är en jämförande studie i hur lärare och elever upplever 

undervisningen i historia och Hansson intresserar sig särskilt för vad som motiverar eleverna 

i historieundervisningen och hur lärarnas historieintresse påverkar deras undervisning. Han 

pekar bland annat på tidigare studier som visat att fr.a. läraren varit den faktor som varit 

mest motiverande för eleverna i historieämnet, då ämnet i sig räknats som mindre viktigt för 

framtida karriär och studier (Hansson, 2010, s.17f.) I sin undersökning relaterar han bl.a. till 

Nygrens forskning om undervisningsstrategier som ett viktigt bidrag till synen på lärarens 

betydelse för historieundervisningen. Hanssons teoretiska utgångspunkt är dock en annan, 

då han utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv, enligt vilket det antas att lär- och 

motivationsprocesser är individuella, men att de sker i ett socialt samspel med andra 

(Hansson, 2010, s.38). I de resultat han lyfter fram i sin undersökning, framgår att 

användning av film och massmedia är undervisningsmetoder som väcker intresse hos både 

elever och lärare. Vad gäller just medieinslag, är det i huvudsak tidningsartiklar som tycks 

användas och i vilken mån medieinslag av den typen används i digital form via nätet framgår 

inte, däremot att de används som kunskapskälla och som föremål för källkritiska övningar 

(Hansson, 2010, s.106).   

Som min översikt hat kunnat visa är alltså IKT eller internets påverkan på lärare, 

undervisning eller elever inte något som till dags dato tycks ha ägnats särskilt mycket 

uppmärksamhet inom svensk historiedidaktisk forskning . Snarare är problemområdet 

tämligen obeforskat eller har implicit inrymts i andra undersökningar.  

För historieämnet har internets utbredning och den ständigt ökande mängd material som 

finns tillgängligt via nätet inneburit flera på många sätt helt nya dimensioner. Den 

amerikanske professorn Mills Kelly (2013) sträcker sig så långt som att likna 

teknikutvecklingens påverkan på historieundervisningen vid ett pågående paradigmskifte. 

Han menar att om undervisningsmetoderna tidigare varit ganska oförändrade under 100 år, 

möjliggör de nya medierna förändringar som tidigare inte varit möjliga. (Mills Kelly, 2013: 3 

och 8) Just tillgången till material genom internet har enligt Mills Kelly ställt det traditionella 

förhållandet mellan historielärare och elev på huvudet, eftersom elever idag inte längre är 

beroende av sin lärare för att få tillgång till historiskt material. Visserligen kunde elever även 

tidigare besöka bibliotek och museer, men nu finns exempelvis en enorm mängd historiska 

bilder och digitala arkiv inom ett par knapptryckningars avstånd (Mills Kelly, 2013: 28). 

Intressant att notera är att Mills Kelly inte själv tycks ha forskat på området 

historieundervisning och internet, hans i skrivande stund senaste publikation, Teaching 



8 
 

History in the Digital Age (2013), skulle kanske kunna betecknas som en didaktisk handbok i 

hur internet kan användas i historieundervisningen. Även Terry Haydns (red.) Using New 

Technologies to Enhance Teaching and Learning in History (2013) är upplagd på liknande 

sätt. I densamma bidrar ett antal skribenter med sina uppslag till användningsområden.  

Haydn pekar liksom Mills Kelly på de förändringar av historieundervisningen och 

uppfattningar om historia som möjliggörs genom internet. Han lyfter exempelvis fram den 

historiska resursbank som internet utgör och som gör att undervisningen sträcker sig 

”bortom klassrummet”. Möjligheterna till diskussioner och debatt om historia har också 

förenklats och IKT ses som en möjlighet att öka elevers motivation för historieämnet (Haydn, 

2013: 17 – 19 och 22f.) Haydn pekar också på hur internetanvändningen ställer nya krav på 

historielärare då det blivit ännu viktigare än tidigare att utbilda elever i källkritiskt tänkande 

(Haydn, 2013: 20).  

Hur det i verkligheten ser ut på fältet, dvs. hur gymnasielärare verkligen använder och 

upplever användningen av de nya digitala medierna, är ett i stort sett obeforskat område. 

Därför kan detta examensarbete ses som en pilotstudie på området, med största sannolikhet 

kommer forskningsfältet digitala medier och deras roll i undervisningen i svensk 

gymnasieskola öka i framtiden.  

3.2 IKT och dess påverkan på undervisningen 

När det gäller forskning kring digitaliseringens påverkan på skolan i olika former, såsom 

skillnader mellan politiska visioner uppfattningar hos t.ex. lärare och implementeringen av 

en-till-en system i skolor, finns några publikationer som förtjänar att omnämnas, då de har 

viss relevans för mitt problemområde. Betydelsen av IKT och ny digital teknik är något som 

ganska starkt betonats från politiskt håll i ett flertal länder (till exempel USA, Storbritannien, 

Australien), en ökad användning av denna teknik i utbildningssektorn ses som avgörande för 

att säkra landets ekonomiska framtid (se exempelvis Convery, 2009, s.27). I Sverige har 

Skolverket på regeringens uppdrag genomfört en relativt omfattande kompetenshöjande 

utbildning, kallad PiM (Praktisk It och Mediekompetens) för lärare i syfte att stärka lärares 

digitala kompetens (www.pim.skolveket.se) och under 2017 görs en ny satsning på att stärka 

lärares digitala kompetens, där Skolverket bl.a. tillhandahåller fortbildningsmaterial och 

undervisningsstöd (https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/itiskolan). 

Convery (2009) har studerat implementeringen av IKT och bärbara datorer i Storbritannien 

och menar att det från beslutsfattande håll inte gjorts någon egentlig analys av vad den nya 

tekniken kan bidra till att förbättra. Istället används ofta ett abstrakt språk kring den nya 

tekniken som skapar en irrationell optimism kring vilka konsekvenserna kommer att bli 
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(Convery, 2009, s.30 och 33). Språkbruket, menar Convery, döljer det faktum att inga 

egentliga belägg finns för att tekniken förbättrar lärandet. Det antas helt enkelt att en 

lärandeprocess äger rum hos varje elev/lärande som använder sig av den nya tekniken 

(exemplet som lyfts fram är laptops), men i själva verket är bevisen svaga för att exempelvis 

kritiskt tänkande stimuleras (Convery, 2009, s.32).  

Även Haydn och Barton (2008) lyfter fram det gap som uppenbarligen finns mellan 

politikers visioner och brittiska lärares verklighet, där ett klart motstånd mot att använda 

IKT har funnits. I ett aktivitetsprojekt där ett antal brittiska gymnasielärare i historia och 

matematik ingick studerades lärarnas uppfattningar om IKT-användning i undervisningen 

och hur de skulle kunna samarbeta mer med hjälp av IKT. Förkunskaperna på området var 

blandade men generellt var lärarna kritiska mot vad de uppfattade som ”påbud” uppifrån att 

använda den nya tekniken (Haydn & Barton, 2008: 439 och 441f.) Resultatet efter det 

genomförda projektet visade att lärarna i sig inte var negativa till ny teknik, men att de 

upplevde tidsbristen att sätta sig in i tekniken som det stora problemet. När tid gavs inom 

projektet ökade användningen och lärarna såg lättare pedagogiska och didaktiska möjligheter 

(Haydn & Barton, 2008, s.444f.) 

I Sverige har framför allt det så kallade Falkenbergsprojektet uppmärksammats. Falkenbergs 

kommun startade i augusti 2007 ett treårigt skolutvecklingsprojekt där alla elever och lärare 

på två kommunala grundskolor försågs med en egen laptop. Två forskare fil. dr. Helena 

Hallerström från Lunds universitet och doktoranden Martin Tallvid från Göteborgs knöts till 

projektet i syfte att dokumentera och utvärdera resultaten. Genom att knyta externa forskare 

till projektet ville man dels säkra dess fortlevnad, dels undvika att enbart fokusera på 

kortsiktiga resultat (Tallvid & Hallerström, 2009, s.5). Falkenbergsprojektet har syftat till att 

undersöka ”… vad som händer i klassrummet i samspelet mellan lärare och elev. Målen för 

En-till-En är inriktade på hur man kan förändra och utveckla lärandet och därmed förbättra 

elevernas resultat.”  (Tallvid, 2010, s.23). Studien har genomförts genom att kombinera 

intervjuer, enkäter och deltagande klassrumsobservation och delrapporter har författats 

under projektets gång. Ett kanske inte helt oväntat resultat av projektet är att lärarna 

upplever att deras datoranvändning i undervisningen har ökat. 86 procent av de intervjuade 

lärarna sade sig dagligen använda datorn i undervisningen (Tallvid, 2010, s.19). Både elever 

och lärare upplevde också att införandet av En-till-en hade ökat motivationen för arbetet i 

klassrummet och att organisation och inte minst informationsinhämtning underlättats 

avsevärt. Särskilt tillgången till internet som en alltid tillgänglig informationsbank lyftes fram 

av eleverna som motivationshöjande faktor (Tallvid, 2010, s.20 och s.42f). En ganska livligt 

diskuterad fråga är om införande av En-till-en system bidrar till att höja måluppfyllelsen i 

skolan, dvs. blir elevernas resultat bättre som en effekt av att de har tillgång till en personlig 
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laptop? Här menar Tallvid att det inte går att dra några entydiga slutsatser utifrån 

Falkenbergsprojektet, då det statistiska materialet här är för litet, men att indikationen ändå 

är att måluppfyllelsen ökat. De intervjuade lärarna tycker sig se detta för flera olika elevtyper. 

Tallvid hänvisar också till nyare amerikansk forskning som visat att resultat och 

måluppfyllelse har varit bättre för En-till-en elever då man jämfört med elever som inte haft 

tillgång till systemet (Tallvid, 2010, s.46f). En negativ aspekt av En-till-en som lyfts fram i 

Falkenbergsstudien är datorn som distraherande faktor i klassrummet. Elever gör under 

lektionstid ständigt andra saker på nätet, vilket flera lärare uppfattar som störande och som 

att eleverna inte koncentrerar sig på skolarbetet. Eleverna å sin sida menar att de klarar av 

att göra flera saker samtidigt (Tallvid, 2010, s.44). Man kan här fråga sig om problemet med 

distraherande faktorer är något nytt. Kanske är det bara typen av distraherande faktor, det 

vill säga en internetuppkopplad laptop som är ny? 

Professorn i pedagogik, Tomas Kroksmark, har också intresserat sig för hur skolan förändras 

då En-till-en införs. I antologin ”Den trådlösa pedagogiken” (2013), diskuteras aspekter av 

hur En-till-en förändrat skolan med utgångspunkt i ett forskningsprojekt som genomförts vid 

tio skolor inom Vittrakoncernen. Både lärare och forskare har bidragit till antologin. 

Datainsamlingen har baserats på kvalitativa forskningsintervjuer och resultaten har 

bearbetats gemensamt av forskare/lärare (Kroksmark, 2013, s.14). Kroksmark är kritisk mot 

att digitalisering och internets betydelse inte lyfts fram i någon större utsträckning i frågor 

som rör skolans utveckling. Han talar i stället om en ”digital vändning” som vi idag lever i, 

där stora delar av vår vardag redan präglas av digitala resurser (Kroksmark, 2013, s.26). Här 

används termen ”digitaliserat lärande”, där det centrala är hur lärandet påverkas av en 

oändlig tillgång till kommunikation via internet. Kroksmark lyfter särskilt fram snabbheten 

och tillgängligheten som någon nytt. ”Aldrig tidigare har vi kunnat rådfråga rader av källor 

eller diskutera (kritiskt granska) i realtid med kända och okända människor var vi eller de än 

befinner sig i tid och rum” (s.39). De resultat som Tallvid presenterar i Falkenberg studien 

verifieras till stor del i Krokmarks bok, men Kroksmark är bitvis kritisk till att Tallvid & 

Hallerström inte i tillräcklig utsträckning analyserat hur Falkenbergselevernas resultat har 

förändrats efter införandet av En-till-en (Kroksmark, 2013, s.53f). 

 ”Den trådlösa pedagogiken” och de studier den bygger på, baseras på en 

undersökningsmodell som Kroksmark kallar ”erfarenhetsperspektiv”, där livsvärldar 

undersöks med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. Här är avsikten att undvika 

”…onödiga eller ovidkommande abstraktioner, teoretiseringar…” för att genom subjektivt 

upplevda livsvärldar åskådliggöra ett fenomen där subjekt och objekt är sammanflätade 

(s.80). Kroksmark använder i studiet och analysen av skolans digitalisering termen stretchad 

livsvärld, med vilken han avser den överlappning som sker mellan en analog och en 
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digitaliserad tillvaro, ett tankesätt som tidigare inte varit möjligt (s.56). Erfarenheterna som 

analyseras kommer alltså från denna stretchade livsvärld. En av delstudierna i boken visar att 

En-till-en leder till att undervisningsmetoderna blir mer individualiserade och att läraren får 

rollen av handledare. Lärarna har svårt att i förväg förbereda för vilka problem eller frågor 

eleverna kommer att stöta på. En-till-en gör också att eleverna på samma gång kan vara mer 

anonyma, samtidigt som deras produktion i större utsträckning blir synlig då den sker via 

digital delning (s.59f). Lärarna i studien menar även att själva kunskapsbegreppet förändras i 

och med införandet av En-till-en. Här betonas särskilt internets roll som ständigt närvarande 

och ständigt uppdaterad informationskälla. Internets användning har gjort att det inte längre 

är självklart att eleverna tillägnar sig den kunskap (av Kroksmark betecknad som analog 

kunskapsuppfattning) som läroplanen efterfrågar. Eleverna kan nu på ett ögonblick ta reda 

på ny information, vilket måste hanteras av lärarna på ett nytt sätt (s.63ff). Här ligger 

samtidigt en fara som lärare i olika fokusgrupper enligt Kroksmark gett uttryck för; att ökad 

datoranvändning i form av En-till-en och ständig tillgång till internet bidrar till 

historielöshet. ”Det ligger i datorn som digital resurs att se framåt snarare än bakåt, vilket 

uppfattas som ett problem bland lärarna, särskilt i de ämnen och moment där en idéhistorisk 

förankring är viktig” (s.62). Detta perspektiv eller farhåga, gör att det är relevant och 

intressant att söka undersöka hur just historielärare uppfattar användningen av internet i 

anknytning till sitt eget ämne. 

Jag gjorde också sökningar i databasen DiVA efter studentuppsatser på avancerad nivå för att 

få en uppfattning om i vilken mån studenter intresserad sig för lärares uppfattningar kring 

internet och IKT. Flera exempel finns, varav de flesta undersökt de tidigare skolåren och inte 

gymnasiet. Ett par exempel som kan nämnas är Ericsson (2013) som i en intervjustudie 

undersökt grundskolelärares attityder till IKT och hur de uppfattar begreppet. Ericsson har 

tagit avstamp i ett sociokulturellt perspektiv och söker utifrån detta förklara vilka 

konsekvenser lärares attityder kan få för IKT användningen i undervisningen. Resultatet 

Ericsson presenterar visar att det framför allt är tillgång till teknik, kompetens och 

ansvarsfördelning som respondenterna i undersökningen reflekterar kring. Undersökningen 

visade också att respondenterna delvis uppfattade IKT begreppet på olika sätt och att det 

fanns delade uppfattningar om huruvida det var skolans ansvar att förmedla digital 

kompetens till eleverna (s.21ff). Ericsson menar dock att respondenternas huvudinställning 

var positiv och att flertalet menade att IKT var en viktig resurs i undervisningen. De som 

uttryckte störst skepsis till IKT anförde tidsaspekten som argument, att användning av IKT 

tar tid från annan undervisning. Just lärares attityder till IKT och att använda sig av IKT i 

undervisning är något som undersökts i flera studentuppsatser. Backlund & Graemer (2013) 

har till exempel genomfört en undersökning mycket snarlik Ericsson (2013). Även här är det 

sociokulturella perspektivet utgångspunkten och författarna har använt sig av en 
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fenomenografisk forskningsansats. Respondenterna, samtliga kvinnor, var liksom i Ericssons 

studie grundskollärare, här undervisande i de lägre årskurserna. Backlund & Graemers studie 

visar på liknande resultat som Ericsson. Respondenterna uttrycker en överlag positiv 

inställning till IKT användning i undervisningen, men uttrycker också att de pedagogiska 

tankarna med hur användningen ska se ut måste vara tydliga. Vidare uttrycks skepsis som 

ofta bottnar i vad respondenterna uppfattar som ledning kring IKT samt tekniska brister 

(s.36f). Även Andersson & Andersson (2013) genomförde en mycket snarlik undersökning 

där syftet var att undersöka lärares attityder till IKT i undervisningen och där författarna tog 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Respondenterna var även här 

grundskolelärare som undervisade i de lägre årskurserna. Resultatet som författarna lyfter 

fram går i linje med Ericsson (2013) och Backlund & Graemer (2013). Överlag framträder en 

positiv inställning till användning av IKT i undervisningen, även om respondenterna lyfter 

fram att skillnader i digital kompetens bland kollegor utgör ett hinder (s.30). De lyfter även 

brist på resurser som ett problem. 

 

4. Teoretisk och metodologisk ansats  

Då föreliggande studie avser att undersöka historielärares uppfattningar av hur fenomenet 

internet och internetanvändning påverkar deras yrkesutövning, handlar det om en kvalitativ 

studie som sorteras in i den humanvetenskapliga ideografiska vetenskapstraditionen. Till 

skillnad mot naturvetenskaperna som söker presentera generella kausala teorier gör jag inte 

anspråk på detta, utan presenterar i min studie en möjlig tolkning av verkligheten (se 

exempelvis Hyldegard, 2008, s.31f, för en övergripande definition av natur- respektive 

humanvetenskaplig vetenskapstradition). Här är det fråga om en pilotstudie baserad på 

uppfattningarna hos ett begränsat antal individer, historielärare.  

Epistemologiskt bör vissa klargörande distinktioner här göras. Jag avser med min studie 

belysa upplevelser av ett fenomen och kommer som forskare oundvikligen tvingas göra vissa 

tolkningar av det empiriska materialet. Bryman (2008) använder den övergripande termen 

”interpretivism” för tolkning och förståelse av mänskligt handlande, vilken han kontrasterar 

mot positivismen. Han lyfter fram hermeneutiken och fenomenologin som centrala för detta 

epistemologiska synsätt (s.15f). Särskilt begreppet förståelse framhålls, vilket knyts till 

sociologen Max Weber (Bryman, 2008, s15f). Inom humanvetenskaperna, med syfte att tolka 

och förstå mänskligt agerande, intog tidig hermeneutiken en dominerande position. 

Hermeneutiker söker förstå genom att i huvudsak studera och tolka texter som subjektiva 

uttryck för människors handlande, människan antas ha vilja och intention i sina handlingar 

(Hyldegard, 2008, s.32f).  Delvis besläktad med hermeneutiken och starkt influerad av 



13 
 

Weber utvecklades fenomenologin som en reaktion mot positivismen av bland annat Alfred 

Schulz (1899 – 1959), vars verk fick genomslag i den anglosaxiska världen först på 1960 talet 

(Bryman 2008, s.15f). Centralt inom fenomenologin är frågan hur världen framträder för 

subjektet, och att den upplevda världen kan ta sig olika form för olika betraktare. I kvalitativ 

forskningstradition har fenomenologin spelat en viktig roll. I motsats till 

naturvetenskapernas strävan att efter att förklara en anonym, objektiv värld, oberoende av 

subjektet, hävdar fenomenologin att världen alltid ”har subjektet som referenspunkt” 

(Hyldegard 2008, s. 41). Fenomenologin avser alltså att beskriva hur världen framträder just 

för ”mig”, hur olika ting i världen är riktade mot ”mig”. Detta gör det mindre intressant att ta 

hänsyn till det objektiva, det som kan förklaras utifrån ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt. I stället riktas fokus mot just det subjektivt upplevda fenomenet. 

Fenomenologin utgår från betraktaren och dennes förstapersonsperspektiv (Hyldegard 

2008, s.42f), men fenomenologen sträcker sig längre än till studiet av texter. Till skillnad mot 

hermeneutikern skulle man kanske kunna säga att fenomenologen har en direkt kontakt till 

det studerade objektet. Genom exempelvis intervjuer har forskaren möjlighet att själv styra 

det empiriska materialet.  

Liksom fenomenologin söker även fenomenografin belysa människors uppfattningar av 

tingens beskaffenhet, alltså inte göra anspråk på om något är sant eller falskt eller förhåller 

sig till något på ett visst sätt, utan hur individen uppfattar dessa förhållanden. Så långt delar 

fenomenologin och fenomenografin forskningsobjekt, ”…eftersom båda strävar efter att 

avslöja det mänskliga erfarandets och medvetandets natur.” (Marton & Booth, 2000, s.153f) 

Vidare är ett av de centrala grundantagandena inom såväl fenomenologin som 

fenomenografin, att subjektet och objektet smälter samman eftersom människans kunskaper 

om världen alltid är grundade på erfarande av världen. Kroksmark (2007) menar att 

fenomenologin haft en avgörande betydelse för fenomenografin och att de båda som redan 

nämnts delar en viktig central grundtes, men att fenomenologin är ”en filosofi i 

förstaperson”, medan fenomenografin i högre grad lämpar sig för didaktiska frågor då den är 

en ”empirisk tredjepersonsmetod” (Kroksmark, 2007, s. 17). Till skillnad från fenomenologin, 

intresserar sig vidare fenomenografin för att beskriva variationer i hur människor erfar 

fenomen, framför allt i pedagogiska sammanhang. Dessa uppfattningar tematiseras och 

fenomenografen söker finna de reflekterade och tänkta uppfattningarna och identifierar 

dessa som ett utfallsrum för den undersökta företeelsen (Jmf. Fejes & Thornberg Red, 2015, 

s.163). Fenomenologin däremot inriktar sig mot ”essensen i mänskliga upplevelser”, 

innehållet i upplevelserna reduceras till vissa gemensamma nämnare som antas vara 

oföränderliga och som inte kan bortses från utan att fenomenet mister upplevelsen (Jmf 

Marton & Booth, 2000, s.146, 153 och Fejes & Thornerg Red, 2015, s.132f). Vidare föreligger 
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skillnader mellan fenomenologi och fenomenografi avseende metodval och datainsamlande, 

vilket kortfattat tas upp i nästa stycke.  

Då föreliggande arbete handlar om hur gymnasielärare enligt egen utsaga uppfattar och 

använder sig av internet i sin undervisning finns goda skäl att ta utgångspunkt i den 

fenomenografiska teoribildningen. Jag gör i min undersökning inte anspråk på att lägga fram 

en ”objektiv sanning” av hur lärarna använder sig av internet i sin undervisning, utan söker 

istället belysa och analysera hur de själva beskriver och uppfattar att de gör det. Deras elever 

kan ju mycket väl uppfatta det hela på ett annat sätt. Kroksmark (2007) har formulerat det 

som att 

”Fenomenografin försöker göra full rättvisa åt den levda erfarenheten genom att beskriva de 

pedagogiska problemen så konkret och nära människans vardag som möjligt, dvs. i den konkreta 

verklighet där de pedagogiska och didaktiska problemen står att finna.” (s.20) 

Med en fenomenografisk ansats avser forskaren vidare att åskådliggöra vad bland annat 

Marton (1981) definierar som ”den andra ordningens perspektiv”. Här ligger den avgörande 

distinktionen mot fenomenologin där den senare menar att menar att det inte går att 

separera det som upplevs från upplevelsen i sig själv. Genom att undersöka människors 

upplevelser av något, undersöks även fenomenet i sig, det finns ingen skillnad mellan första 

och andra ordningens perspektiv. Fenomenografin däremot, menar att just upplevelsen i sig 

är det intressanta (Marton, 1981, s.180). Dessa upplevelser som fenomenografen söker dela 

in i kategorier kan närmast ses som en ögonblicksbild, en ”fryst” form av själva upplevelsen 

(Marton, 1981, s.196). Att studera upplevelsen i sig innebär att forskare intar andra 

ordningens perspektiv. 

 

5. Metod och urval 

Min studie utgår inte från någon teoribildning eller tes som jag vill kunna verifiera eller 

förkasta genom analyserandet av ett empiriskt material. I så motto skulle studien kunna 

sägas vara av induktiv karaktär, vilket också är kännetecknande för fenomenografin 

(Kroksmark, 2007, s.6). Att dra några allmängiltiga slutsatser eller att utifrån mitt empiriska 

material kunna presentera en övertygande teoretisk modell, menar jag också är svårt då det 

empiriska materialet är alltför begränsat. I så motto följer min studie inte nödvändigtvis den 

induktiva metoden, vilken ofta är teorigenererande. Därmed finns även en viktig skillnad 

mellan min studie och en typisk studie inom ramen för fenomenologisk metodologi (Jmf 

Fejes & Thornberg, red, 2015, s.135). Vanligt vid fenomenologiska studier är vidare att 

datainsamling sker med både intervjuer och självrapporter, något som inte gjorts i min 
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undersökning (ibid s.136). Jag har heller inte bedrivit min undersökning utifrån det flexibla 

sätt som är karaktäristiskt för grundad teori. Forskare som använder sig av grundad teori 

arbetar med datainsamling och analys parallellt, vilket gör att datainsamlingens karaktär kan 

komma att ändras under processens gång (se exempelvis Fejes & Thornberg, Red, 2015, 

s.44ff).  

Föreliggande undersökning ska ses som en pilotstudie, ett uppslag till fortsatt forskning kring 

frågan om hur lärare uppfattar ett fenomen som påverkar deras yrkesutövning. I föregående 

avsnitt har jag redogjort för och på vilket sätt jag ser det motiverat att luta mig mot 

fenomenografin som övergripande teoriansats och forskningsmetod. Ference Marton, 

fenomenografins grundare, har  huvudsakligen använt och lyft fram fenomenografins styrka 

vid studiet av hur lärande erfars. Forskaren vill med den fenomenografiska metoden hitta 

svar på hur lärande erfars genom att studera och sätta sig in i hur försökspersoner upplever 

ett fenomen i lärandet (Marton & Booth, 2000, s.168). Min studie handlar däremot om 

lärarperspektivet; hur den undervisande uppfattar att ett fenomen som hen bara till viss del 

kan påverka, hur fenomenet inverkar på undervisningen och om effekterna av densamma. 

Likheten ligger i undersökandet av tredjepersonsperspektivet. Som forskare vill jag 

tillsammans med den intervjuade respondenten få denne att reflektera över fenomenet och 

hur denne hanterat ämnesrelaterade frågor och problem i anslutning till detta. Just 

möjligheten till reflektion  reflektionen kring fenomenet är viktigt för den fenomenografiska 

metoden, men här ligger också en av svårigheterna då detta ställer krav på forskaren och på 

hur undersökningen genomförs (Jmf Marton & Booth, 2000, s.169f). 

5.1 Datainsamling 

Jag har använt mig av samtalsintervjuer för datainsamlingen till min undersökning. Metoden 

är vedertagen för kvalitativa undersökningar, exempelvis som i mitt fall, då avsikten är att 

undersöka hur människor själva uppfattar ett visst fenomen (Esaiasson m.fl., 2007, s.285f.). 

För att hålla intervjuerna fokuserade på det område jag vill undersöka, har jag valt att 

använda mig av en halv/semistrukturerad intervjuform. Jag har utgått från 8 frågor (se 

bilaga) som utarbetats i samråd med handledare och som avser spegla såväl 

gymnasielärarens arbete med planering och genomförande av undervisning, som centrala 

delar av just historieämnet. Frågorna har ställts i en viss ordning, men i de fall 

respondenterna i sina svar själva övergått till områden i en annan ordning, har frågornas 

ordning utan problem kunnat ändras under intervjuns gång (Se exempelvis Carlström & 

Carlström Hagman, 2006, s.189 om halvstrukturerad intervju). Styrkan med att använda 

denna intervjuform är att ämnesområdet för intervjun är väl inringat, varje intervju följer ett 

visst ordningsmönster vilket underlättar bearbetningen av materialet, men samtidigt finns 

möjligheten för mig som forskare att ställa följdfrågor och respondenten kan också relativt 
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fritt utveckla synpunkter som kanske inte skulle komma fram i en helstrukturerad 

intervjuform. Frågorna är öppna, inga svarsalternativ har givits, utan varje respondent får 

med egna ord utveckla sitt sina svar. Denna intervjuform svarar ganska väl mot de krav som 

normalt ställs på fenomenografisk metod. Normalt används då ett mindre antal frågor och 

viktigt är att respondenten ges möjlighet att relativt fritt utveckla sina svar och att följdfrågor 

ställs. Således ställs inte respondenten inför givna svarsalternativ (Fejes & Thornberg, Red, 

2015, s.166. Se även Kroksmark, 2007, s.30 och 33). Eftersom mitt syfte varit att undersöka 

och belysa lärarnas egna uppfattningar, har det varit viktigt att ge lärarna gott om utrymme 

att utveckla sina tankar och att leda samtalet framåt. Det har i vissa fall även lett till att 

utgångsfrågorna ”överlappat” varandra och att lärarna ibland även rört sig in på sidospår.  

5.2 Urval och etiska överväganden 

Mitt urval av intervjuade historielärare måste betecknas som ett strategiskt urval. Eftersom 

undersökningen är kvalitativ till sin karaktär, skulle ett stort antal intervjuer bli i princip 

omöjliga att bearbeta inom ramen för den här undersökningen. Den fenomenografiska 

ansatsen betyder också att respondenten ska kunna berätta om sina upplevelser, varför 

denna typ av kvalitativ intervju är relativt tidskrävande. Jag hävdar inte att mina resultat är 

generaliserbara för alla svenska gymnasielärare i historia som grupp. Dock ger resultaten en 

viktig inblick i hur åtminstone en del historielärare resonerar. Den nationella gymnasiekurs i 

historia som ingår i studieplanen för flest gymnasieprogram är kursen Historia 1b. Jag 

avgränsade därför mitt urval till lärare som undervisar i denna kurs. Via e-post kontaktades 

alla historielärare på de kommunala gymnasieskolorna i en mellanstor stad i Mälardalen där 

jag presenterade mig själv och syftet med min undersökning. Totalt svarade 8 lärare från 3 

olika skolor och samtliga var positiva till att delta. Lärarna fördelade sig 4 + 3 + 1 för de olika 

skolorna.  

Beträffande forskningsetiska principer har jag vid genomförandet av min studie och vid 

intervjuerna tagit hänsyn till de vetenskapsetiska principer och regler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som utarbetats av Vetenskapsrådet 2002 (Jmf. Carlström & 

Carlström Hagman, 2006, s.171ff). Centrala punkter att tänka på här är det så kallade 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes i samband med att jag kontaktade potentiella respondenter 

via e-post, likaså samtyckeskravet vilket jag även tog upp i samband med själva 

intervjusituationen. Respondenterna fick själva bestämma plats och tid för intervjuerna, vilka 

genomfördes i arbetsrum, tomma klassrum eller kollegierum. Samtliga intervjuer spelades in 

och respondenterna har i materialet betecknats som lärare 1 till 8. Eftersom undersökningen 

är av respondentkaraktär och inte informantkaraktär, har jag valt att anonymisera respektive 

lärare (Se Esaiasson m.fl., 2007, s.258f. för skillnaden i informant- och respondentintervju). 
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Samtliga respondenter informerades även om att intervjuerna spelades in, vilket 

respondenterna gav sitt samtycke till och de informerades om att de inte skulle nämnas vid 

namn i undersökningen. Härigenom menar jag att konfidentialitetskravet har uppfyllts. 

Syftet med att låta respondenterna själva bestämma tid och plats för intervjuerna var också 

att vinna deras förtroende och därigenom få en så god reliabilitet som möjligt för 

undersökningen. Eftersom syftet för min studie är att belysa uppfattningar är det av största 

vikt att respondenterna känner förtroendet att på ett öppet sätt dela med sig av sina tankar 

och uppfattningar om det undersökta fenomenenet, i mitt fall internets roll i 

historieundervisningen.  

5.3 Databearbetning 

Vedertaget för fenomenografiska intervjuer är just att spela in intervjuerna i sin helhet och 

att därefter transkribera dessa (Fejes & Thornberg, 2015, s.166). Alla intervjuer jag 

genomförde har transkriberats och i arbetet med transkriberingen har jag försökt att så långt 

det varit möjligt återge frågor ordagrant och exakt gällande alla uttryck, vilket inneburit att 

även ofullständiga meningar, hummanden osv. har transkriberats. Det betydde också att jag 

fick lyssna till vissa passager i intervjuerna ett flertal gånger för att kunna göra en noggrann 

och exakt transkribering. Hela det utskrivna, transkriberade intervjumaterialet kom till sist 

att omfatta 22 sidor. Vid analysen av det bearbetade materialet har jag gjort en viss 

strukturering av innehållet i syfte att enklare kunna skaffa mig en överblick av innehållet. 

Detta tas upp i nästa stycke.   

5.4 Reliabilitet och validitet 

Framför allt när det gäller kvantitativa undersökningar är frågan om validitet, reliabilitet och 

generaliseringsbarhet mycket viktig för forskaren att kunna besvara på ett övertygande sätt. 

Även inom kvalitativa undersökningar är det naturligtvis viktigt att förhålla sig till detta, då 

det till syven och sist handlar om huruvida forskaren undersökt det som avsetts och om 

undersökningen därmed verkligen ger svar på rätt frågeställning. Just frågan om validitet är 

också en av de svårare att hantera för den kvalitativa forskaren. Esaiasson m.fl. (2007) gör en 

distinktion mellan begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Beträffande det förstnämnda 

handlar det om huruvida forskaren använder ett träffsäkert mätinstrument för att verkligen 

mäta det som forskaren avser mäta. Finns frågetecken kring detta, kommer även resultaten 

systematiskt påverkas på ett sätt som gör att studien kan ifrågasättas (Esaiasson m.fl., 2007, 

s.63ff). Resultatvaliditeten i sin tur uppnås genom att kombinera god begreppsvaliditet och 

hög reliabilitet. Vanligt är att bristande reliabilitet beror på olika typer av fel i 

datainsamlingen, vilket då påverkar bearbetningen av det empiriska materialet. Det handlar 

alltså om noggrannhet vid datainsamlingen (Esaiasson m.fl., 2007, s.70). Relaterar jag min 
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undersökning till dessa resonemang, hävdar jag att min undersökning uppfyller kraven för 

god resultatvaliditet. Metoden för datainsamling bedömer jag som den mest lämpliga för att 

fånga en grupp respondenters upplevelser. Den genomförda databearbetningen menar jag 

också svarar upp mot kraven på hög reliabilitet.   

Även Bryman (2008) menar att det finns olika sätt att hantera frågan om reliabilitet och 

validitet inom kvalitativa undersökningar, beroende på vilken typ av kvalitativ undersökning 

det är frågan om (Bryman, 2008, s.376). Så skiljer Bryman exempelvis mellan extern och 

intern reliabilitet, där i det första fallet reliabiliteten anses avhängig av i vilken mån samma 

undersökning skulle kunna återupprepas. Inre reliabilitet å andra sidan handlar om i vilken 

mån forskarens observationer kan matchas mot den använda teorin. Beträffande 

generaliseringsbarheten utgör denna i princip alltid ett problem för kvalitativa 

undersökningar, då dessa i regel bygger på ett begränsat antal fall.  

När det gäller min studie, där jag med syftet att fånga upplevelser valt en fenomenografisk 

ansats, låter sig knappast samma undersökning upprepas en gång till. Jag avser att i 

intervjuerna fånga respondenternas upplevelser som de är ”just då”. Skulle intervjuerna 

återupprepas, kan ju upplevelserna, eller hur respondenterna uttrycker dessa, mycket väl ha 

ändrats på vissa punkter. Däremot kan samma typ av studie överföras till en annan kontext, 

gällande ett annat fenomen. Jag avser heller inte att specifikt pröva en viss teori, varför inre 

reliabilitet såsom Bryman definierar denna inte riktigt kan diskuteras här. Bryman talar dock 

om ett alternativt sätt att hantera frågan om reliabilitet och validitet för kvalitativa studier, 

där forskaren genom fyra variabler ska bedöma undersökningens trovärdighet. Genom dessa 

fyra variabler variabler (tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera) nås en motsvarighet till reliabilitet och validitet.  Beträffande tillförlitligheten 

kan densamma vara svår att bedöma då ju respondenterna skulle kunna fara med osanning, 

överdriva eller undanhålla information, samt säga det som de tror att intervjuaren hoppas få 

höra. I mitt fall har jag dock inte haft någon anledning att tro att så skulle vara fallet. Jag har 

också noga försökt undvika att på något som helst sätt under intervjun, förespegla 

respondenterna att jag förväntar mig en viss typ av utsagor.  

Avseende överförbarheten, bör denna typ av fenomenografisk intervjustudie kunna tillämpas 

på liknande kontexter, sålunda bedömer jag detta krav som uppfyllt. Pålitlighet innebär att 

tolkningarna och bearbetningarna av intervjuerna ska vara så pålitliga som möjligt. Här finns 

flera faktorer som kan påverka pålitligheten i en kvalitativ studie. Inte minst är frågan om 

forskarens egna föreställningar och förförståelse av ett fenomen något som kan påverka vilka 

tolkningar som görs. I min studie gör jag dock inte primärt tolkningar på det sättet, det är 

heller inte avsikten med en fenomenografisk studie. Dock gör jag viss strukturering och 

kategorisering av mitt datamaterial, en annan forskare skulle kunna valt en alternativ 
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strukturering. I så motto ryms här en grad av tolkning. Att styrka och konfirmera mina 

resultat anser jag mig under hela forskningsprocessen ha gjort, genom att följa en god 

forskningsplan och noga dokumentera arbetet under processens gång.  

 

6. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras genom att jag i denna i denna del redogör för 

huvuddragen i respektive lärares tankar och reflektioner kring de ställda frågorna. 

Resultatgenomgången är disponerad så att jag för respektive respondent belyser vad 

respondenten upplever i en viss ordningsföljd. Denna ordningsföljd bygger på de kategorier 

som sedan används för att presentera undersökningens utfallsrum i nästa del. Jag har 

grupperat in de olika frågorna i följande ”kategorier”: 

Hur läraren uppfattar sin internetanvändning idag och över tid 

För- och nackdelar 

Källkritik och historiemedvetande 

Fristående synpunkter 

Själva resultatanalysen genomförs i efterföljande delen , där undersökningens utfallsrum, 

belyser de variationer som framträder i de olika intervjusvaren. Detta görs med utgångspunkt 

i fenomenografin. Fenomenografins avsikt är att belysa vad Marton (1981) kallar ”den andra 

ordningens perspektiv”.  

Lärare 1 

Lärare 1 använder sig i huvudsak av internet för att dels leta kartor och dels för att skaffa sig 

en snabb över blick över områden som ska behandlas på lektioner. I intervjun betonar dock 

lärare 1 att hen inte använder sig av internet för att seriöst fortbilda sig, då betonas vikten av 

att använda litteratur. Gällande användning av internet som ett lektionsinslag ges exemplet 

historierevisionism, där lärare 1 låtit sina elever titta på artiklar via nätet, eleverna får ibland 

även länktips. Lärare 1 har alltså sökt artiklar kring temat på nätet som eleverna sedan läst 

och jämfört under lektionstid. Något annat lektionsinslag där internet används nämner inte 

Lärare 1. Beträffande användningen över tid uttrycker Lärare 1 att detta är svårt att bedöma, 

men att en ökning troligen skett med tanke på att alltmer material görs tillgängligt på nätet 

och att filmmaterial som tidigare lånades in via AV central nu streamas via nätet. 
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Lärare 1 ger uttryck för ett antal nackdelar med att användningen av internet har ökat. Hen 

ser en tydlig tendens till att nätet används ganska okritiskt, något som gäller för både elever 

och lärare. 

 ”… man märker både bland elever och lärare det är att googlandet och snurrandet på nätet 

tenderar ju faktiskt till att, ähh, till att, vad ska man säga, det blir huvudsak det. Jag tycker att fler 

och fler vänder sig bort från litteratur som ändå är i pressad form finns kvar och tryckt och så där 

va och det är nån som står bakom det här och som har satt sig in och forskat om nånting.” 

När elever använder sig av internet tenderar många att hänvisa till i princip vilken 

internetkälla som helst, trots att de kan ha jobbat en del med källkritik tidigare. Den stora 

fördelen som Lärare 1 lyfter fram med internet är snabbheten och lättheten att kunna sätta 

sig in i ett nytt område, eller att skaffa sig en mer mångsidig bild. Det går snabbare och 

lättare att idag skaffa sig denna bild, då man via nätet exempelvis har tillgång till andras 

recensioner, tidigare var detta mer tidskrävande då man var hänvisad till bibliotek. 

Lärare 1 brukar lyfta fram problemen med att använda sig av internet som historisk 

kunskapskälla fr.a. genom att betona vikten av att främst använda sig av litteratur, här 

betonar Lärare 1 högre studienivåer där man använder sig av litteraturlistor som baseras på 

forskning. Dock tycker sig inte Lärare 1 nå fram så bra som hen önskar till eleverna med detta 

synsätt.  

Lärare 1 tror också att gymnasieelevers historiemedvetande påverkas av deras 

internetanvändning, både på ett positivt och ett negativt sätt. En elev som exempelvis ägnar 

sig åt historiska spel, typ strategispel på nätet kan få en bättre förståelse för historiska 

krigsförlopp m.m. Samtidigt finns en fara att eleverna påverkas av uppgifter och påståenden 

som är uppenbart felaktiga, just mot bakgrund av att Lärare 1 ser en okritisk hållning hos 

eleverna.  

Lärare 2 

Till skillnad mot Lärare 1 uppger Lärare 2 att hen i högre grad använder internet som ett 

lektionsinslag än för lektionsplanering. När det gäller lektionsplanering är det fr.a. för att läsa 

in sig på vissa undervisningsmoment och hitta en annan synvinkel på ett material;  

”Det står ju väldigt lite om vissa händelser i våra historieböcker, så det är för min egen del och sen 

är det också för att få lite tips på hur jag kan undervisa på ett bättre sätt.” 

Beträffande användningen av internet som ett lektionsinslag uppger Lärare 2 att hen 

exempelvis visar Youtube clip och dokumentärer i syfte att göra undervisningen mer 

interaktiv. Andra lektionsinslag där internet används är moment kring källkritik, samt 
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interaktiva kartor som visas via nätet. Lärare 2 upplever också tydligt att 

internetanvändningen i anslutning till historieundervisningen ökat över tid, hen menar att 

detta både beror på att det egna självförtroendet att använda sig av internet blivit bättre, 

samt att mängden användbart material på internet blivit större. Lärare 2 tror också att 

användningen kommer fortsätta öka i framtiden, då hen tror att läroböckerna så småningom 

kommer att ersättas av interaktiva läromedel.  

Det som Lärare 2 uppfattar som den huvudsakliga fördelen speglar tydligt den egna 

användningen av nätet i klassrummet, då Lärare 2 tror att eleverna kan bli mer motiverade 

och lättare tar till sig och förstår historieundervisningen då läraren använder sig av 

bildmaterial eller film. Den huvudsakliga nackdel som lyfts fram är att internetmaterial lätt 

blir tidskrävande, detta eftersom eleverna inte har förmåga att bedöma vilka källor som är 

bra eller inte, då måste alltså läraren titta på detta (Detta blir något motsägelsefullt i Lärare 

2s utsago, då Lärare 2 å ena sidan lyfter fram sin egen användning av film och kartmaterial 

från nätet i undervisningen, å andra sidan pratar om att eleverna inte kan avgöra kvalitén på 

källorna de använder. Min anm.) 

Lärare 2 säger sig behandla källkritik och internet i sin undervisning, i regel i anslutning till 

något eleverna självständigt ska skriva, exempelvis en historisk rapport. Hen tar även hjälp 

av skolans bibliotekarie när det gäller att gå igenom källkritik. I intervjuns avslutning lägger 

Lärare 2 även till att hens uppfattning är att eleverna är ganska duktiga på att se om en källa 

är pålitlig eller inte (Detta motsäger dock vad Lärare 2 säger tidigare i intervjun. Min anm.) 

Liksom Lärare 1 tror också Lärare 2 att elevernas historiemedvetande påverkas av deras 

internetanvändning. Lärare 2 tror att eleverna kan bli mer nyfikna på historia pga. att de rör 

sig mycket ute på nätet, det kan göra att de söker mer information och bildar sig en 

uppfattning genom nätet. 

Lärare 3 

Lärare 3 använder sig av internet både till lektionsplanering och som inslag i sin 

historieundervisning, dock är det för Lärare 3 ganska nytt att använda sig av nätet i 

undervisningen då de elever som Lärare 3 tidigare undervisat inte haft tillgång till datorer i 

klassrummet. När det gäller lektionsplanering handlar det ofta om att först bilda sig en 

uppfattning om vad som finns på nätet kring det aktuella undervisningsområdet, för att 

därigenom kunna vägleda eleverna exempelvis genom att ge dem tips på lämpliga sidor. 

Internet används av läraren även som ett lektionsinslag, de exempel som ges är att eleverna 

får länktips inför en uppgift de jobbar med som ett sätt att ”få igång dem”, att strömma ned 

film via nätet, samt när källkritik behandlas i historieundervisningen. Lärare 3 uppger sig 
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behandla källkritik bl.a. genom lärarledd lektionsgenomgång då olika internetsidor används 

för att belysa källkritiska problem.  

Över tid uppger Lärare 3 att dennes användning av internet i anslutning till 

historieundervisningen har ökat och det huvudsakliga skälet till det uppges vara just att 

eleverna på aktuellt gymnasieprogram först under innevarande år, fått tillgång till egna 

bärbara datorer. Lärare 3 tycker också att det idag finns mer användbart material på nätet, 

vilket också kan påverka i vilken utsträckning denne använder internet. 

En av de stora fördelarna Lärare 3 ser med internet i anslutning till historieundervisningen är 

tidsvinster, eleverna kan sitta i klassrummet och söka material under handledning av lärare, 

tidigare var eleverna tvungna att gå till biblioteket. Här ser samtidigt Lärare 3 några av 

nackdelarna med internet. Eleverna behöver handledning i att söka material, här är det då 

alltså en fördel att använda sig av internet i klassrummet, då läraren kan ge dem verktyg för 

att bli bättre informationssökare. Eleverna köper enligt Lärare 3 lätt en sida som har en 

tilltalande layout om de inte först tränats till källkritiskt tänkande. En annan nackdel är den 

distraktionsfaktor nätet utgör, elever går gärna in på andra sidor som t.ex. facebook och 

andra sociala medier.  

Lärare 3 tror inte att elevers historiemedvetande påverkas av deras internetanvändning, fr.a. 

eftersom de flesta elever enligt Lärare 3 inte är särskilt historiemedvetna överhuvudtaget. 

Förutom möjligen Förintelsen som elever ofta kommer ihåg från grundskolan  

”…så tycker jag ju inte att dom har direkt koll på … men däremot så märker man ju att dom behöver 

ha mer vägledning på nätet vad gäller historia så att säga.” 

Lärare 4 

Lärare 4 använder nästan alltid internet vid lektionsplanering och ofta som ett pedagogiskt 

inslag i klassrummet. Det handlar ofta om att finna användbart material och att planera för 

lektionsinslag där eleverna sedan använder internet i undervisningen, exempelvis 

filmmaterial och källkritiska övningar. Lärare 4 nämner specifikt temat förintelseförnekare, 

då läraren anser att det finns bra material på nätet som eleverna får granska. Lärare 4 menar 

att användning av internet i anslutning till historieundervisningen definitivt har ökat, vilket 

beror på att mer och mer användbart och trovärdigt material finns tillgängligt via nätet. Här 

upplever Lärare 4 också den största fördelen; tillgången till material i form av 

förstahandskällor och dokument. Nackdelar är distraktionsfaktorn, Lärare 4 försöker 

undvika att låta eleverna sitta och jobba med egna datorer i klassrummet, då läraren upplever 

att eleverna lätt går in på andra sidor som inte berör undervisningstemat.  
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Lärare 4 uppger sig beröra specifika källkritiska problem med att använda internet som källa 

för historisk kunskap. Detta bruka fr.a. beröras i ett temaområde/delkurs som handlar om 

förintelsen och förintelseförnekare. Här får eleverna granska källor på nätet efter de 

källkritiska principerna, internet är då en stor tillgång, enligt Lärare 4.  Beträffande elevers 

historiemedvetande tror Lärare 4 att elevers historiemedvetande påverkas betydligt av deras 

internetanvändning och detta i en negativ utsträckning. Lärare 4 refererar här till Lisa 

Bjurvald (svensk journalist som haft uppdrag för bl.a. Expo, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter, min anmärkning) som enligt Lärare 4:s uppgift menar att internet bidrar till att 

skapa en bubbla där många bara umgås och tar del av information från likasinnade. Felaktig 

eller tveksam kunskap befästs därigenom. Lärare 4 tycker sig även märka en sämre källkritisk 

medvetenhet hos eleverna, ofta finns en tendens hos elever att behandla alla källor som lika 

mycket värda, vilket enligt Lärare 4 lätt leder till felaktiga slutsatser.  

Lärare 5 

Lärare 5 menar att det är svårt att riktigt säga huruvida denne använder internet i huvudsak 

till för lektionsplanering eller som inslag i undervisningen, eftersom det ofta hänger ihop. Det 

vanliga är att Lärare 5 använder sig av internet för att finna material som sedan kan 

användas i klassrummet, men att det är sällan eleverna ombeds att själva använda sig av 

internet på ett mer självständigt sätt. Lärare 5 exemplifierar med bildmaterial, material från 

uppslagsverk, film och dokumentärer via nätet och dagsaktuella händelser med historisk 

förklaring. Här får eleverna vägledning om vilket material de ska arbeta med från nätet, 

Lärare 5 använder exempelvis delvis digitala läromedel och länkar även mycket material via 

lär-plattformen Its learning som används i Eskilstunas kommunala gymnasieskolor. Lärare 5 

menar också att dennes användning över tid ökat oerhört mycket under senare år. Däremot 

bedömer hen inte att ökningen kommer att fortsätta, möjligen i stället minska. I intervjun 

hänvisar Lärare 5 till att man har en allmän ambition på skolan i fråga att styra bort eleverna 

från att läsa på nätet och få dem att i stället använda sig mer av böcker, mycket mot bakgrund 

av alla siffror som visar att läskunnigheten bland elever försämrats under senare år.  

Fördelarna som Lärare 5 ser med att använda internet i anslutning till 

historieundervisningen är fr.a. den enorma resursbank som internet innebär, här nämner 

Lärare 5 samtidigt också den huvudsakliga nackdelen; den stora opålitligheten som finns hos 

många internetbaserade källor. Eleverna har enligt Lärare 5 en övertro på internet men är 

inte tillräckligt kritiska.  

Beträffande källkritik berör Lärare 5 detta flera gånger indirekt och återkommer också i 

slutet av intervjun till detta. Här uttrycker Lärare 5 uppfattningen att elever idag är mer 

källkritiska än tidigare, något hen tycker sig kunna se exempelvis när det gäller vilka källor 
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elever hänvisar till i arbeten och uppgifter de lämnar in. Lärare 5 brukar även själv beröra 

källkritik specifikt för internet som källa för historisk kunskap, exempelvis genom att låta 

eleverna googla på olika begrepp, jämföra resultaten och diskutera detta ur ett källkritiskt 

perspektiv. På frågan om elevers historiemedvetande påverkas tror Lärare 5 inte att detta 

generellt är fallet. Däremot menar Lärare 5 att elever som är specialintresserade av något 

historiskt område, kan tänkas bli färgade då de säkert går in på speciella internetsidor, forum 

m.m. Tidigare hade motsvarande elever en hyllmeter specialbeställd litteratur kring detta 

område. Lärare 5 betonar dock att svaret här inte känns särskilt välmotiverat.  

 

Lärare 6. 

Lärare 6 betonar inledningsvis i intervjun utan att någon explicit fråga ställts, att denne inte 

”… ser det här med nätet och IT som nån viktig avgörande fråga, jag tycker ofta att det är lite 

för mycket fokus på det. Jag ser det mera som ett redskap bland alla andra.” (Intervju, lärare 

6) Exempel på hur Lärare 6 använder sig av internet i sin undervisning är strömmad film 

eller att eleverna exempelvis får söka material i någon historisk databas. Huruvida Lärare 6 

använder sig av internet för lektionsplanering är aningen oklart, hen verkar själv osäker i 

vilken utsträckning, hänvisar här till att hen som erfaren lärare har en stor mängd material 

och att internet ibland kan användas för att exempelvis inhämta faktauppgifter vid 

lektionsplanering. Läraren reflekterar inte över att just internet här är någon i sig viktig 

resurs.  

Beträffande användningen över tid, menar Lärare 6 att det skett en ökning som hänger 

samman med den allmänna trenden i samhället där användningen av internet ökat. Om den 

egna användningen kommer fortsätta att öka antas också bero på utvecklingen i stort. 

Avseende för- och nackdelar, nämner Lärare 6 lättillgängligheten som fördel, medan det fr.a. 

är källkritiska aspekter som lyfts fram som nackdelar, Lärare 6 menar här att det kan vara 

svårare för elever att vara källkritiska på nätet. Hen menar inte att det beror på att eleverna i 

sig inte behärskar källkritiska principer om läraren gått igenom dessa, men att det är svårare 

att vara källkritisk på nätet per se.  

Lärare 7. 

Lärare 7 uttrycker mycket snabbt och utan tvekan att hen enbart använder internet för 

lektionsplanering. Ofta för att dubbelkolla detaljer som inte går att hitta i läroboken och som 

hen som lärare är osäker på. I undervisningen uppger sig Lärare 7 inte använda sig av 

internet överhuvudtaget. Dock säger läraren att eleverna senare i kursen kommer att få göra 

ett fördjupningsarbete och i samband med detta kommer kunna söka information utanför 
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läroboken, t.ex. via internet. Vidare uppger Lärare 7 att internetanvändningen i anslutning 

till historieämnet minskat betydligt över tid. Skälet uppges vara att  

”…jag har kontroll över vad eleverna har för information som dom jobbar med och det är viktigt att 

ha kontroll över vad eleverna har för information som dom jobbar med….” 

Lärare 7 upplever att eleverna behöver en tydlig styrning och att internet då inte är något 

hjälpmedel. Däremot kan även Lärare 7 se fördelar med internet, främst den stora 

informationsmängden som finns tillgänglig via internet. Lärare 7 uttrycker också att vissa 

elever med specialintressen förmodligen kan lära sig mer idag tack vare internet med en 

mängd olika forum, än tidigare då de enligt lärarens uppfattning hänvisades till ett bibliotek. 

Läraren uttrycker även att det finns en risk med detta, då eleverna får ”vanföreställningar” 

och sätter sin tilltro till icke vetenskapliga påståenden. Källkritik specifikt kopplat till internet 

är något Lärare 7 har för avsikt att behandla senare i form av en elevuppsats. 

Lärare 8. 

Lärare 8 uppger sig oftast använda internet som ett undervisningsinslag, men ibland även för 

planering och då för att leta stoff. Både stoff för egen inläsning, samt även som digital resurs i 

undervisningen i form av filmklipp eller citat som visas för eleverna. Lärare 8 uppger att 

internetanvändningen ökat över tid och uttrycker stor säkerhet kring det.  

Det stora stoffurvalet och möjligheten att hitta mer än tidigare ”…när jag var hänvisad till 75 

böcker i biblioteket” uppfattas som en fördel. Beträffande nackdelar lyfter Lärare 8 fram brister 

i den tekniska infrastrukturen som nackdelar. Nätet i sig uppfattar inte Lärare 8 som en 

nackdel, då hen inte uppger sig arbeta på ett sådant sätt att ”…eleverna googlar sig fram i 

djungeln…”.  

Lärare 8 uppger sig beröra källkritik kopplat till internet i sin undervisning. Senare under 

intervjun ger dock Lärare 8 uttryck för uppfattningen att gymnasieelever idag blivit bättre på 

att tänka källkritiskt, då detta berörs i flera ämnen. Att just internet skulle bidragit till detta, 

tror dock inte Lärare 8. Lärare 8 tror heller inte att elevers historiemedvetande påverkas av 

internet, möjligen av populärkultur. Elevernas historiska uppfattningar har inte med internet 

att göra, menar Lärare 8.  

 

6. Resultatanalys och utfallsrum 

Resultatanalysen görs här med utgångspunkt i fenomenografin. Avsikten är att belysa vad 

Marton (1981) kallar ”den andra ordningens perspektiv”, alltså uppfattningarna i sig. Vid en 

noggrann och upprepad läsning och analys av de utskrivna intervjuerna framträder ett flertal 
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variationer av hur de intervjuade historielärarna uppfattar olika aspekter av internet knutet 

till historieundervisningen.  Jag diskuterar här dessa variationer under de nedan uppställda 

kategorierna. Kategorierna är valda utifrån intervjufrågorna och i syfte att bringa viss 

organisation och läsarvänlighet i analysen och de variationer som framträder inom respektive 

kategori är vad som inom fenomenografin definieras som utfallsrum (beträffande termen 

utfallsrum, jmf Marton & Booth, 2000, s 177). Det är alltså de kvalitativt skilda variationerna 

i lärarnas uppfattningar inom respektive kategori som med fenomenografins hjälp studeras. 

Där så är möjligt kommer även kopplingar göras till annan forskning.  

 

Hur läraren uppfattar sin internetanvändning idag och över tid 

I lärarnas reflektioner kring hur de själva uppfattar sin internetanvändning framträder bilden 

av att internet är något de använder utan att själva riktigt detaljerat kunna uttrycka hur. 

Användandet av internet knutet till undervisning och planering av undervisning uttrycker å 

ena sidan samtliga intervjuade lärare explicit som något i det närmaste självklart. Å andra 

sidan uttrycker flera lärare även ambivalens kring användningen av internet, vissa uttryck 

och upplevelser ter sig även mer eller mindre motsägelsefulla. Ett exempel här är när Lärare 1 

å ena sidan uttrycker att hen använder internet för  ”… mycket, mycket sökande och få en allmän 

inläsning själv och liksom rota runt så här.” 

 I nästa mening säger dock Lärare 1 att: 

”Däremot använder jag ju inte internet nåt sånt där seriöst för att, annars fortbildar man sig ju inte 

för då är det litteratur som jag använder mig av, men en allmän belysning av området va.” 

Läraren tycks alltså uppleva att internet visserligen är mycket användbart, men samtidigt 

bara användbart som sökmotor eller för en snabb överblick. Läraren uttrycker, utan att själv 

reflektera kring det, en ambivalens kring internet och dess värde. Det framkommer även 

senare i intervjun, då Lärare 1 återigen ger uttryck för hur internet har förenklat för både 

lärare och elever genom lätt tillgängligheten på material och artiklar:  

”Fördelen tycker jag ändå är att man kan ju relativt snabbt sätta sig in i ett område liksom och få en 

jävla mångsidig bild av nånting genom att egentligen googla runt va. Det tycker jag är helt 

fantastiskt med nätet.” 

Återigen finns en intressant ambivalens här, eftersom Lärare 1 även ger uttryck för oro kring 

just denna fördel:  
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”Alltså, en klar nackdel tycker jag, det tycker jag man märker både bland elever och lärare det är att 

googlandet och snurrandet på nätet liksom tenderar ju faktiskt till att äh, vad ska man säga, det blir 

huvudsak det.” 

Den här ambivalensen kring hur internet och digitala medier ska användas är knappast ett 

svenskt fenomen. Mills Kelly (2013) hänvisar exempelvis till en undersökning gjord av 

R.Townsend för American Historical Association som visar att collage och universitetslärare 

uttryckte stor skepsis till värdet av att använda digitala medier i undervisningen. Däremot 

svarade 70 procent av respondenterna i undersökningen att de själva använde sig av online 

resurser (Mills Kelly, 2013, s.102f). 

Lärare 2 ger inte alls uttryck för samma ambivalens kring användningen av internet. Hen 

uttrycker utan tvekan att internet har blivit ett komplement till litteraturen, inte minst ett 

komplement till läroböckerna. Läraren uttrycker att hen använder internet för att ”förkovra 

mig mer i stoffet”, hen problematiserar alltså inte detta såsom Lärare 1.  

Genomgående syns en tydlig variation i hur lärarna uttrycker sitt internetanvändande, där 

vissa är mycket specifika i sina exempel på uppgifter de ger eleverna och internetsidor och 

typ av internetsidor de använder. Det gäller exempelvis Lärare 4 och kanske i synnerhet 

Lärare 5, som ger flera konkreta exempel knutna till internet, utan att detta specifikt 

efterfrågas i intervjun. Således framträder avsevärda skillnader i mängden exempel och 

tydligheten i exempel som de intervjuade lärarna lyfter fram. Det är ett glidande spektrum 

från ambivalens, till tydligt angivande av exakta lektionsmoment och specifika exempel på 

internetsidor. Lärare 6 avviker en smula från alla övriga genom att i intervjuns inledning 

uttrycka en skepsis till hela frågan om internets eventuella påverkan/inflytande på 

undervisningen:  

”Ja, jag kan ju börja med att säga så här och det blir väl kanske lite genomgående för, äh, möjligen 

alla frågor att jag är inte så där att ja ser det här med nätet och IT som nån viktig avgörande fråga, 

jag tycker ofta att det är lite för mycket fokus på det. Jag ser det mera som ett redskap bland alla 

andra.” 

Det tycks alltså vara så att internet som fenomen i anslutning till historieundervisningen är 

något som uppfattas på flera olika sätt av historielärarna. Gemensam nämnare är att alla 

uppger sig beröras av internet och använder sig av det, men graden av reflektion kring hur 

varierar, liksom även typen av argument och motsägelser i de argument som lyfts fram. Mills 

Kelly´s (2013) uppfattning att den pågående teknikutvecklingen och med den internets roll, 

innebär ett paradigmskifte, kan möjligen få visst stöd i mitt empiriska material. Mina 

respondenter har ett flertal uppfattningar om internet och hur det kan tänkas påverka 

undervisningen, samtidigt är uppfattningarna knappast samstämmiga, och ibland 
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motsägelsefulla hos en och samma respondent. Detta kan tolkas som att respondenterna 

befinner sig mitt i en större förändringsprocess, internet som medium har påverkat och 

förändrat, men processen är ännu högst pågående. Det kan alltså mycket väl vara fråga om 

ett pågående paradigmskifte.  

Gällande internetanvändningen över tid syns färre variationer. Gemensamt för alla utom en 

av lärarna (Lärare 7) är att de upplever att användningen ökat, däremot varierar utsagorna 

kring varför användningen ökat. Två lärare uttrycker att ökningen kan kopplas till den ökade 

tillgången på material på nätet. Två andra lärare menar att ökningen beror på den allmänna 

ökade användningen av internet i samhället i stort. Ytterligare två lärare som menar att 

användningen ökat av andra skäl; egen säkerhet som lärare och att eleverna fått tillgång till 

egna datorer. Endast en lärare säger att användningen istället minskat. Ett summerat utfall 

blir alltså att den övervägande majoriteten upplever att internetanvändningen i anslutning 

till historieundervisningen ökat, medan tre variationer framträder i uppfattningen om varför 

användningen ökat.  

För- och nackdelar 

Avseende internets fördelar är variationerna mellan lärarnas uppfattningar ganska små. 

Tillgång till material och information är vad de flesta lyfter fram före snabbhet och 

tidsvinsten med internet. Man kontrasterar detta mot att gå till det fysiska skolbiblioteket för 

att söka information och källor, vilket både tenderar att tar längre tid och bjuda på ett mindre 

antal källor än vad internet som resursbank gör. Lärare 2 uppfattar som enda lärare att 

användning av internet i historieundervisningen kan fungera motivationshöjande och att 

detta kan göra att eleverna lättare tar till sig historisk kunskap. Ingen av de övriga lärarna ger 

explicit uttryck för denna uppfattning. Även Lärare 3 avviker i viss mån, då det är den enda 

av lärarna som explicit uttrycker att det är en fördel i sig att eleverna lär sig 

informationssökning i sig via internet. Läraren ser alltså en koppling mellan just 

historieämnet och historieundervisningen och träning till digital informationssökning. De 

flesta respondenterna i min uppfattning delar alltså inte uppfattningen som respondenterna i 

Ericssons (2013) och Backlund & Graemers (2013) gav uttryck för, nämligen att användandet 

av IKT i undervisningen bidrar till att höja elevernas motivation. Tallvid (2010) visade i sin 

undersökning att de aktuella eleverna i Falkenberg, uttryckte att tillgången till internet som 

resursbank var motivationshöjande (s.20). En skillnad är att mina respondenter alla 

undervisar på gymnasiet, möjligen kan detta påverka deras inställning till frågan om vad som 

är motivationshöjande för eleverna. Dessutom reflekterade mina respondenter endast kring 

internet, inte IKT i stort. Jag nöjer mig här med att konstatera att min studie inte kan sägas 
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ge stöd till de övriga undersökningar jag refererat avseende frågan om internet som 

motivationshöjande faktor.  

Vid en första analys av intervjumaterialet ter sig lärarnas uppfattningar av hur de upplever 

nackdelarna med internet kopplat till historieundervisningen först ganska samstämmiga. I  

Falkenbergsstudien hänvisar Tallvid (2010) till att många skolor i USA stängt av tillgången 

till internet för att lärarna upplevt att eleverna lätt distraheras av sina datorer genom att ägna 

sig år annat än det undervisningsrelaterade. Bland lärarna i Falkenberg upplevde några att 

datorn distraherade eleverna från undervisningen (Tallvid, 2010, s.52). I mitt 

intervjumaterial uttrycker två lärare (Lärare 3 och 4) att de upplever att eleverna distraheras 

av bland annat sociala medier. 

Lärarna upplever att eleverna saknar förmåga att hantera mycket av all information som 

finns på internet och att en övertro till internet florerar. Flera lärare uttrycker en ambivalens 

kring internet som stor resursbank (fördel), men med problemet att denna resursbank är 

opålitlig och svårhanterad. Detta uttrycks både explicit och implicit. Efter ett flertal 

genomgångar av det empiriska intervjumaterialet framträder dock alltmer en komplex bild 

kring vad lärarna egentligen ser som nackdelar med internet. Kanske fångas detta särskilt väl 

i en reflektion av Lärare 7: 

”Ja, att internet har en egen natur om man kan säga så, det är nästan ett eget väsen, en egen kultur 

där en viss typ av tankar och en viss typ av språk passar bättre än andra, det beror på hur man 

uttrycker sig, om du uttrycker dig i väldigt korta satser eller om du kan lätt bläddra fram fotnoter 

och såna saker, det blir som en hel, det har en egen natur och det kommer även forma ämnet som 

filtreras i detta historia, det är annorlunda att läsa historia i en tryckt bok än att göra det på nätet 

äh det förändrar ju  ämnet på så vis, både tillgängligheten och sättet att arbeta på och hur man 

bläddrar hur långt man kan gå åt olika håll och var man hamnar nånstans.” 

Flest funderingar och reflektioner har lärarna kring källkritiskt tänkande och internet (vilket 

berörs i nästa stycke), här kan man tolka in upplevda nackdelar. Två av lärarna upplever som 

nämnts ovan också att elever lätt distraheras av internet, i form av t.ex. sociala medier och att 

detta kan påverka undervisningen negativt.  

Uppfattningar om källkritik och historiemedvetande 

Källkritik får sägas vara något centralt inom historieämnet. I ämnesplanen för Historia 1b 

som läses på samtliga teoretiska gymnasieprogram, står exempelvis skrivet att 

undervisningen i kursen ska behandla ”Kritisk granskning, tolkning och användning av olika 

slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.” (Ur ämnesplanen för Historia 

1b, www.skolverket.se). I den reviderade ämnesplanen för Historia 1b som kommer att gälla 

http://www.skolverket.se/
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från den första juni 2018, skriver Skolverket att kursen Historia 1 b ska behandla ”Tolkning 

och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.” (www.skolverket.se).  

Hur upplever då mina respondenter just internet och internetanvändning i 

historieundervisningen kopplat till källkritik? Två huvudvariationer framträder i 

intervjumaterialet. Dels uppfattningen att man berör specifika källkritiska problem med att 

använda internet som källa för historisk kunskap. 6 av lärarna uppfattar att de gör detta och 

anger olika exempel på lektionsinslag kring detta. Två av lärarna däremot (Lärare 1 och 8) 

uppfattar inte att de gör det. Lärare 1 uttrycker att hen implicit behandlar problemet genom 

att hänvisa eleverna till att använda litteratur. Samtidigt upplever sig Lärare 1 inte nå fram 

till eleverna med detta så bra som hen önskar. Lärare 8 uppger sig behandla källkritik i sin 

undervisning, men inte specifika källkritiska problem med just internet.  

Summerat är variationen alltså liten. Den dominerande uppfattningen är att man explicit 

behandlar källkritiska problem knutna till internet i historieundervisningen, medan en tydlig 

minoritet inte upplever sig göra det.  Ingen av respondenterna ger dock uttryck för att 

källkritik kopplat till internet och digitala medier är något som berörts kollegialt i någon 

större utsträckning på till exempel gemensamma ämneskonferenser.  

När det gäller lärarnas uppfattningar om huruvida elevers historiemedvetande påverkas av 

internetanvändning finns först en tydlig variation i två grupper, där den ena uttrycker att så 

är fallet och den andra uttrycker motsatt uppfattning. Efter ett flertal genomgångar av 

respondenternas reflektioner kring frågan, får jag dock uppfattningen att begreppet 

”historiemedvetande” i sig kan tänkas uppfattas på olika sätt av lärarna själva. Den grupp 

som uttrycker uppfattningen att elevers historiemedvetande påverkas, ger olika reflektioner 

kring detta, där en del ganska vaga exempel förekommer. Exempelvis att elever genom 

historiska onlinespel kan få mer korrekta uppfattningar och bilder kring t.ex. historiska slag 

och styrkeförhållanden (Lärare 1) och att eleverna genom bilder de ser på internet får en 

emotionell koppling som ökar deras historiemedvetande (Lärare 2). Lärare 4 tycks uppfatta 

det på liknande sätt, men ser det negativt. Hen menar att eleverna får vissa historiska bilder 

och uppfattningar befästa genom att endast vända sig till sådana internetsidor som styrker 

deras uppfattning. Läraren upplever att elever tenderar att glömma bort källkritiken och 

istället ”…behandla alla källor som lika mycket värda…” (intervju, Lärare 4). Ett par av lärarna 

uttrycker att historiemedvetandet hos eleverna nog kan påverkas, men de har ingen tydlig 

uppfattning kring hur. En osäkerhet märks här kring huruvida det går att separera just 

internet från det övriga medielandskapet. 

Två av respondenterna uttrycker en tydlig uppfattning om att elevers historiemedvetande 

inte påverkas av internetanvändning. Dels upplever de inte elever som historiemedvetna 

http://www.skolverket.se/
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överhuvudtaget, dels upplever de inte att internet i sig påverkar historiemedvetandet. Just 

frågan om historiemedvetande  och hur detta begrepp tolkas av gymnasieelever och 

gymnasielärare är i sig värt fortsatta undersökningar, åtminstone är detta en bild som 

framträder ur föreliggande material. Det kan mycket väl vara så att uppfattningarna om 

själva begreppet ”historiemedvetande” går isär, detta ger inte min undersökning svar på.  

 

Slutsatser och avslutande diskussion 

Syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka hur en grupp gymnasielärare i historia 

uppfattar att internet påverkar deras undervisning i historia. För att så långt det är möjligt 

fånga lärarnas reflektioner och subjektiva upplevelser av fenomenet valde jag att använda 

mig av den fenomenografiska metodologin. I undersökningens utfallsrum belystes 

respondenternas upplevelser och hur vissa av dessa upplevelser även korrelerar mot andra 

forskningsresultat. Utfallsrummet i sin tur speglar den övergripande frågeställningen för 

detta examensarbete och med stöd av detta är det här lämpligt att dra vissa slutsatser som 

besvarar undersökningens frågeställning.  

Användningen av internet kopplat till historieundervisningen upplevs ganska ambivalent av 

respondenterna. Medan några av respondenterna upplever en tydlig distinktion i huruvida de 

använder sig av internet för lektionsplanering eller som ett lektionsinslag, uttrycker andra 

något av en ambivalens kring detta. Internet tycks upplevas som ett självklart medium å ena 

sidan, men hur och på vilket sätt det är användbart och påverkar undervisning eller elevers 

historieuppfattning uppfattas av respondenterna på olika sätt. Jag ville också ta reda på vilka 

för- och nackdelar lärarna upplevde med internet kopplat till historieundervisningen. Flera 

pekade på tidsvinst och internet som materialbank som positivt. De positiva uppfattningarna 

blandades dock med skepticism och direkt negativa kommentarer. Delvis verifierar detta vad 

annan forskning kunnat visa, delvis framträder här en annan bild. Både Ericsson (2013), 

Backlund & Graemer (2013) och Tallvid (2010) visade att lärare överlag uttryckte en positiv 

uppfattning om IKT kopplat till undervisningen, även om skepsis fanns kring vissa delar. 

Ingen av dessa undersökte dock uppfattningar kring internet i sig och samtliga dessa 

undersökningar berörde grundskolan. Mina respondenters uppfattningar tycks i viss mån 

färgade av hur de uppfattar sina elevers möjligheter att handskas med internet och hur de 

uppfattar att de själva bäst uppnår en god måluppfyllelse i sin historieundervisning.  

Internet har blivit ett slags extern faktor som tidigare inte funnits, ”nästan ett eget väsen” 

som en av respondenterna uttryckte det. Denna uppfattning går i linje med vad Mills Kelly 

uttrycker i Teaching History in the Digital Age, och som jag pekade på i del 3. Mills-Kelly 
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jämför i sin bok den påverkan som Internet har inneburit med ett paradigmskifte inom 

historieundervisningen. I min undersökning upplever alla respondenter att de som lärare har 

att förhålla sig till internet, men just här syns ambivalensen, upplevelserna spretar kring hur 

man ska förhålla sig till internet. Beträffande internetanvändningen över tid så upplevde 

samtliga respondenter utom en att användningen ökat. Samtidigt är detta resultat kanske 

föga förvånande, då digitaliseringen av skolan är något som alltmer intensifieras, vilket jag 

också tog upp i min inledning.  

En intressant aspekt som framträder i det empiriska materialet och som kan kopplas till en 

central del inom historieundervisningen är internet kopplat till behandlingen av källkritik. 

Även om Skolverket presenterade den reviderade kursplanen i Historia 1b som innehåller 

skrivningar om digitalt material, har det under ett antal år varit uppenbart både vilken 

resursbank internet utgör, men också vilka problem denna resursbank kan medföra. Nygren 

(2009) urskiljer fyra olika undervisningsstrategier hos sina respondenter, där källkritik 

sorteras in som en del i eklektisk historia, den källkritik som kortfattat berörs gäller dock 

övningar med traditionella analoga källor och visst arkivmaterial (s.76 och 90). Möjligen är 

det så att det först under de senaste åren, exempelvis med myntande av begrepp som ”fake 

news”, diskussionen källkritik, internet och digitala medier på allvar tagit fart. Detta har 

historieämnet i högsta grad att förhålla sig till och det skulle kanske kunna hänföras till 

diskussionen om paradigmskifte för historieundervisningen som redan berörts. Internet 

innebär som redan sagts, en enorm resursbank, här finns exempelvis en enorm mängd 

primärkällor som alla, även svenska gymnasieelever lätt når. Kroksmark (2013) pekar på att 

detta innebär ett ”digitaliserat lärande”, en historisk källa torde för många elever vara 

detsamma som något ”på nätet”. Detta ställer delvis nya krav på hur historielärare behandlar 

källkritik kopplat till historieämnet. Mot bakgrund av detta är att inte alla respondenter i min 

undersökning uppger sig behandla källkritik kopplat till internet. Här behöver historielärare 

gemensamt diskutera undervisningsstrategier och erfarenheter på området, i annat fall 

riskerar vi att ett antal elever själva väljer vilka källor från internet de förlitar sig på och 

bygger sin historieuppfattning kring.  

Den fenomenografiska metodansatsen avsåg att blottlägga variationer i upplevelser, vilket 

också synbart är resultatet av denna undersökning. Den ambivalens som respondenterna gett 

uttryck för i intervjuerna väcker samtidigt nya frågor. Upplever exempelvis gymnasieelever 

digitalisering och internet i undervisningssituationen som resurs eller hinder för sitt lärande? 

Här finns som jag visat undersökningar som rör svenska grundskoleelever, men inte 

gymnasieelever. Upplever eleverna att deras bild av historia, deras historiemedvetande 

påverkas genom internet? Jag har visat hur några historielärare uppfattar det, men bilden 

blir ofullständig om inte elevernas egna uppfattningar undersöks. Dagens elever som vuxit 
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upp i en digital miljö och med internet, kan mycket väl ha helt andra uppfattningar om 

historiemedvetande och om vad som påverkar deras historiemedvetande, än vad många av 

dagens historielärare tänker om detta.  

När jag arbetat med denna undersökning och inte minst efter att ha genomfört 

resultatanalysen, får jag bilden av att internet som medium fortfarande är så pass nytt att de 

nu verksamma lärarna ”trevar sig fram” beträffande relationen historieundervisning och 

internet. Visserligen har internet funnits ett antal år, men i skolsammanhang och 

undervisningssammanhang har trots allt utvecklingen accelererats, inte minst sedan den 

tekniska infrastrukturen med trådlös uppkoppling och bärbara elevdatorer gjort internet 

ständigt närvarande.  Det skulle i så fall som jag tidigare berört, visa att paradigmskiftet som 

Mills-Kelly talar om, är pågående. Hur kommer historielärare om säg 20 – 30 år se på 

relationen historieundervisning och internet? Det kan i högsta grad vara motiverat att 

återupprepa min undersökning i framtiden i syfte att finna svar på detta.  

Det finns alltså ett spektrum av frågor rörande ämnet historia och olika aspekter av 

digitalisering som ännu är tämligen obeforskade. Det kan dock konstateras att internet som 

medium kommer fortsätta att påverka både skolan i stort och historieämnet och 

undervisningen i historia.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Följande intervjufrågor användes, där den första frågan var avsedd att fungera som en 

”enklare” inledningsfråga för att så att säga starta intervjun. Där respondenternas svar på de 

olika frågorna kom att överlappa flera frågor har jag i möjligaste mån sökt separera 

svarsinnehållet vid transkriberingen av intervjuerna. 

 

1. Bedömer du att du använder dig av internet i huvudsak vid lektionsplanering eller 

som ett inslag eller pedagogiskt hjälpmedel i din undervisning i klassrummet? 

 

2. På vilka sätt använder du internet vid lektionsplanering? 

 

3. Hur använder du internet i historieundervisningen i klassrummet? 

 

4. Bedömer du att din användning av internet i anslutning till historieundervisningen 

har ökat, minskat eller varit konstant under de senaste 10 åren (eller om du jobbat 

kortare tid, under den tid du jobbat som historielärare)? 

 

5. Vilka huvudsakliga för- och nackdelar ser du med att använda internet i 

historieundervisningen? 

 

6. Berör du i din undervisning specifika källkritiska problem med att använda internet 

som källa för historisk kunskap? 

 

7. Tror du att gymnasieelevers historiemedvetande påverkas av deras 

internetanvändning? 

 

 

8. Något du vill tillägga kring området, exempelvis någon specifik erfarenhet du gjort 

som historielärare då du använt dig av internet i anslutning till din 

historieundervisning? 

 

 

 

 


