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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällslärares erfarenheter av 

digitaliseringens effekter på gymnasielevers lärande. Studien utgick från en kvalitativ metod. 

Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med 

samhällskunskapslärare. Resultatet visar att samhällskunskapslärare kunde identifiera ett antal 

positiva och negativa digitala effekter av gymnasieelevers lärande. Studiens slutsatser visar att 

det finns ett behov av fortsatt forskning i ämnet, framförallt kring gymnasieelevers 

uppfattning om digitaliseringen och digitaliseringens negativa effekter.  

Nyckelord: Digitalisering, samhällskunskapslärare, medborgarfostran, fusk, källkritik, smalare 

kunskapsbild, ny mediestruktur och gränslinjer.  
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1 INLEDNING 

Nedan introduceras läsaren för studiens ämne. Vidare presenteras definitioner och bakgrund, 

vilket ämnar ge läsaren en förståelse för studien. Därefter presenteras studiens 

problemformulering och frågeställning, samt studiens syfte och mål.   

1.1 Introduktion  

Digitaliseringen av skolväsendet har vuxit sig starkare genom åren och har blivit ett väldigt 

aktuellt ämne för alla i samhället. Digitaliseringen kan användas på många olika sätt, allt från 

datorer till surfplattor har introducerats i dem svenska klassrummen. Vilket också betyder att 

den digitala kompetensen blir viktig för både elever och lärare.  

Under hösten 2019 har SVT visat en programserie, vid namn Din hjärna med överläkaren och 

psykiatrikern Anders Hansen. Programserien bestod av fem olika delar med fokus på bland 

annat hur hjärnan påverkas av digitaliseringen. I ett av programmen får tittarna följa en familj 

som provar en skärmfrivecka, vilket resulterar i att familjen får mer tid till varandra och blir 

mindre stressade (SVT, 2019). Hansen (2019) har också skrivit en bok där han 

uppmärksammar att människans digitala livsstil, med oavbruten uppkoppling, börjar få 

drastiska konsekvenser för vår hjärna. Med ständiga uppdateringar på sociala medier gör att 

människor nästan aldrig kopplar ned, vilket också har blivit ett problem för skolungdomar. 

Allt från falsk informationsspridning till distraherade appar påverkar inlärningen för eleverna. 

Hansen (2019) konstaterar att det finns en rad utmaningar med den nya tekniken.  

Ett hållbart digitaliserat Sverige är visionen för den svenska regeringen (Regeringskansliet, 

2019). Den hållbara digitaliseringen ska bidra till bland annat social och miljömässig hållbar 

utveckling. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att 

uppnå ett hållbart digitaliserat Sverige och bäst i världen har regeringskansliet satt fem 

delmål. Målen handlar om digital- trygghet, kompetens, innovation, ledning och infrastruktur. 

Målen förklarar huruvida digitaliseringen ska bidra till samhällsutvecklingen i det svenska 

samhället (Regeringskansliet, 2019).  

Författarens intresse för digitaliseringen har väckts under sin lärarutbildning, då många lärare 

väljer att arbeta med det digitala på olika sätt. Det verkar inte finnas några rätt eller fel i 

dagens läge.  
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1.2 Definitioner  

➢ Digitalisering – Enligt Nationalencyklopedin innebär digitaliseringen att: “[...] den 

tekniska utrustningen och användarna ständigt lämnar digitala spår efter sig, vilket ger 

enorma mängder data.” (Nationalencyklopedin, u.å.). Digitaliseringen gör det möjligt 

för medborgare att ta del av information på olika plattformar. Digitaliseringen 

påverkar människans vardag och digitaliseringen gör det möjligt att ta del av musik, 

nyheter och film, som sker med appar. Digitaliseringen bidrar till att fler kan snabbt nå 

ut till en publik.  

➢ Digitala verktyg – Det kan handla alltifrån datorer, program till tekniska enheter, 

surfplattor, appar eller mobiltelefoner.  

➢ Fake News – Fake News är ett fenomen som har blivit mer accepterat i samhället där 

alla media räknas som bra media. Det är främst falsk information som sprids på 

internet. Det kan handla om att privatpersoner skriver något i centrala plattformar som 

alla kan läsa. Det gör det svårare att veta vad som är fakta eller falsk information. Det 

som skrivs kan sedan delas och fler människor tar del av den falska informationen.  

➢ ’Multi-taska’ – Människor som tror sig kunna göra flera olika saker samtidigt och 

behålla sitt fullständiga fokus på de olika sakerna.  

➢ Sociala medier – Facebook, Snapchat och Instagram är exempel på några sociala 

medier som många brukar idag. De som har utvecklat sociala medier har studerat 

människans belöningssystem och kommit fram till att människans hjärna älskar osäkra 

utfall och överraskningar. Överraskningsmomenten gör att människan tar upp mobilen 

i tid och otid. Hansen menar att: “[...] apparna på ett så effektivt sätt som möjligt slår 

rakt in i hjärnans belöningssystem och blir maximalt beroendeframkallande.” 

(2019:56). 

➢ Dopamin – Det är en signalsubstans i människans centrala nervsystem. Dopaminerna 

talar om vad som är viktigt. Mobilen frisätter dopaminet eftersom mobilen är något 

våra hjärnor är intresserade av.  
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1.3 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer författaren presentera bakgrund och tidigare forskning som är 

relevant för studien.  

1.3.1 Skolverket och digitaliseringen  

Samhället blir allt mer digitaliserat, därför beslutade regeringen att göra förändringar i 

ämnesplaner, läroplaner och examensmål. 1 juli 2018 började förändringarna att gälla och 

begreppet digitalisering och digitala verktyg fick större plats i ämnesplaner, läroplaner och 

examensmål än tidigare. För ämnet samhällskunskap ska eleverna exempelvis ges möjlighet 

till att utveckla kunskaper om huruvida samhället blir påverkat av digitaliseringen (Lgy11, 

2018). Det kan exempelvis handla om: “Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. 

“(Lgy11, 2018:2). Skolverket (2019) har också gett ut kommentarmaterial och 

diskussionsunderlag till de reviderade styrdokumenten. Det finns mycket stöd att ta del av och 

ett antal kurser och utbildningar för den lärare som vill utveckla den digitala kompetensen 

(Skolverket, 2019).   

Enligt Skolverket (2019) handlar digitaliseringen mycket om att förändra arbetssättet och 

förhållningssättet så att alla kan dra nytta av digitaliseringens fördelar. Digitaliseringen gör att 

lärare får andra möjligheter till att kunna levandegöra undervisningen och att elever får chans 

att visa sina förmågor på nya sätt. Skolverket anser att det är viktigt att lärare arbetar medvetet 

och genomtänkt med digitaliseringen för att förbättra undervisningen men också att minska 

risken med att försvåra inlärningen med digitaliseringen (Skolverket, 2019).   

I skolan har digitaliseringen blivit ett prioriterat område och Skolverket (2019) hävdar att: 

“[...] regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolväsendets digitalisering. 

“(Skolverket, 2019). Det har genomförts en uppföljning som visar att varje skola behöver en 

utvecklad pedagogisk och teknisk support för att digitaliseringen ska fungera i 

undervisningen. Dessutom ska alla nationella prov år 2022 digitaliseras och Skolverket menar 

att: “Genom att digitalisera de nationella proven skapar vi effektiva, användarvänliga och 

rättssäkra prov [...] “(Skolverket, 2019). Projektet är ett av det största IT-projektet inom 

utbildningsområdet i Sverige (Skolverket, 2019).  

1.3.2 Fusk  

Fusk är ett återkommande problem i skolans värld. I Svenska Dagbladet skriver Frida 

Sundkvist (2017) att Uppdrag Granskning har skickat ut ett antal enkäter till elever och 

därefter fått över 300 svar. I svaren framkommer det bland annat att elever fuskar på 
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nationella proven. Det handlar allt ifrån att småprata tyst till att titta på varandras papper. Det 

framkom också att det finns elever som fuskar genom att sprida bilder av facit i sociala 

medier. Nationella proven skrivs samma dag för alla elever i hela Sverige, men vid olika 

tidpunkter. Det gör att vissa elever har möjlighet att besöka hemsidor på nätet där svaren 

redan finns. Fusket är utbrett i klasserna och det finns en del lärare som hjälper elever att 

fuska. Sundkvist (2017) hävdar att det finns lärare som öppnar nationella proven i förtid och 

tar del av materialet. Därefter går det igenom liknande frågor på provet, det är dock inte 

tillåtet enligt reglerna. 

Göran Fransson (2012:45), professor i didaktik vid Högskolan i Gävle, för ett resonemang 

kring huruvida lärare kan arbeta för att motverka fusk bland elever. Det kan vara svårt för 

lärare att skilja mellan fusk och innovativa sätt att lösa olika uppgifter, men Fransson menar 

att: “[...] fusk handlar om medvetna strategier för att göra något som inte är tillåtet. “(2012: 

46). Samtidigt som fusk också kan handla om okunskap, att någon exempelvis inte är 

medveten om vad det är för regler eller vet var gränsen går. Fusk kan betraktas olika i olika 

sammanhang. Fransson menar att: “Det som inom utbildningsvärlden skulle kunna betraktas 

som fusk, kan i helt andra sammanhang vara mer eller mindre legitima sätt att överta fraser, 

tankar och tolkningar. “(2012:47).  

Fransson poängterar att frågor om fusk inte är lätta att besvara. Men Fransson ger ett antal råd 

som lärare kan förhålla sig till för att förstå fusk och plagiat för att sedan motverka det. Först 

och främst är råden avsedda för högskolestudenter, men fusk är något som förekommer på 

både högskola men också lägre utbildningsnivåer. Fransson hävdar att en vanlig orsak till att 

fusk förekommer är att det råder otydligheter i kurskraven om vad som är tillåtet och inte 

(2012:47). Att skriva tillsammans på uppgifter kan leda till att elever plagierar varandra. Att 

motverka fusk är viktigt och lärare behöver göra elever medvetna om vilka följder det kan bli 

om de väljer att ta genvägar (Fransson, 2012:51). Det får elever, som planerar att fuska, att 

fundera på vilka eventuella vinster respektive förluster det finns. Vid fusk hävdar Fransson att 

formella påföljder som exempelvis en formell varning är en förekommande disciplinåtgärd. 

Ett annat sätt för att motverka fusk är att betona lärandet (Fransson, 2012:53). Lärare behöver 

specifikt betona vilka mål och syften som tillkommer med lärandet. Därför kan tydliggörandet 

av uppgifter och förväntningar vara av vikt för både lärare och elever. Fransson menar att: 

“Otydligheter kring vilka krav som gäller kan skapa osäkerhet och göra att studenter tvingas 

finna egna vägar till att tolka, förstå och genomföra uppgifter i lärandeprocesser “(2012:55).  
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1.3.3 Gränslinjer försvinner alltmer  

Tidigare har det varit enklare att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Det beror på att 

människor inte varit uppkopplade på samma sätt som tidigare. Redan 2007 började gamla 

gränser försvinna eller suddas ut mer. Det har blivit svårare att upprätthålla gränser mellan 

exempelvis skolarbete och privatliv när människan ständigt är uppkopplad via mobil eller 

dator. Forskaren Hylén (2007:56) skriver att det är framförallt fyra gränslinjer som blir allt 

svårare att upprätthålla. De är gränsen mellan:  

➢ Innehåll och verktyg 

➢ Användare och producent 

➢ Klassrum och omgivande samhälle  

➢ Vad som uppfattas som tekniska prylar och inte 

Innehåll och verktyg 

Förut har det gått att skilja mellan läroböcker som innehåller stoff och de verktyg som 

används för att arbeta med stoffet. Exempelvis läroböcker till språkundervisningen respektive 

lexikon. Men nu kan en digital enhet innehålla både läroböcker, stoff, interaktiva övningar, 

möjlighet till kommunikation eller skriva egna texter som sedan kan kommenteras av andra 

användare. Gränsen mellan vad som är det faktiska innehållet och vad som är verktyget har 

suddats ut (Hylén, 2007:56). 

Användare och producent 

Tidigare var det enklare att skilja mellan producenten av ett läromedel och användaren eller 

konsumenten. Men med ett alltmer fokus på elevaktiva arbetssätt kan lärare och elever 

använda en lärarresurs samtidigt som de bearbetar och förbättrar den. Det har talats om att 

elever och lärare möts på ett mer intimare sätt och använder diskussionsforum för att förenkla 

arbetssättet, vilket har gjort det svårare att dra gränsen mellan användare och producent 

(Hylén, 2007:56). 

Klassrum och omgivande samhälle  

Ett mobilt lärande, med andra ord, att vara uppkopplad överallt och hela tiden bryter ned 

gränserna som finns. I förskolan kan skogen flytta in i klassrummet. Klassrum kan också 

infinna sig vid andra platser, exempelvis vid studiebesök. Men med det digitala gör att det är 

svårare att dra gränsen för vad som är vad, om man då inte besöker fysiska platser. Med ett 

mobilt lärande kan elever göra sina läxor på valfri plats och lyssna på lärarens förklaringar 
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och undervisning var som helst. Med det digitala kan lärare spela in viktiga delar för 

undervisningen och tillgänggöra det till eleverna under läsåret. Det är något som blir allt mer 

vanligt (Hylén, 2007:57). 

Vad som uppfattas som tekniska prylar och inte 

Det finns ett antal lärare som ser det mänskliga mötet som en central del av lärargärningen. 

Det finns lärare som föredrar en nära relation till elever, föräldrar och kollegor och inte 

genom digitala plattformar. Men tekniken har gjort att digitala plattformar fått större fokus i 

skolans miljöer. Det digitala inlemmas i våra dagliga liv och vi kommer snart inte uppfatta det 

som något underligt eller distanserande att kommunicera genom exempelvis chattar eller 

videokonferenser. Med personlig utformning, ökade möjligheter och bättre representation av 

röster och bilder kommer vi människor fortsätta flytta gränserna för vad vi uppfattar som 

teknik och inte, inom ramen för skolarbetet (Hylén, 2007:57). 

Sammanfattningsvis konstaterar Hylén (2007:58) att med den nya tekniken blir det allt 

svårare för människor att dra gränslinjer, framförallt de fyra gränslinjerna. Att gränslinjerna 

försvinner alltmer leder till negativa konsekvenser och hjärnan får ständigt arbeta. Människan 

får det allt svårare att koppla av vid den ständiga uppkopplingen människan är beroende av 

(Hylén, 2007:58).  

1.3.4 Koncentration och fokusering 

Människans hjärna har en förmåga att parallellt hantera diverse processer. Men det finns ett 

specifikt område där den mentala bandbredden är begränsad, det området är vårt fokus 

(Hansen, 2019:63). Människan kan endast fokusera på en sak i taget, även om de tror sig 

kunna ’multi-taska’. Vid ’multi-tasking’ försämras koncentrationen och i själva verket flyttar 

vi fokus mellan olika uppgifter. Hansen menar att: “[...] flytta fokus går visserligen på någon 

tiondels sekund, men problemet är att hjärnan dröjer kvar vid det du just gjorde. “(2019:63). 

Hjärnan har en ställtid, den exakta tiden för ställtiden går inte att säga, men Hansen (2019:63) 

hävdar att kan ta åtskilliga minuter innan hjärnan kan fokusera hundraprocentigt på en uppgift 

igen efter ett byte av fokus. Det finns somliga som är duktiga på att göra flera saker samtidigt, 

men de är inte många (Hansen, 2019:63). 

1.3.5 Sociala medier och hjärnans belöningssystem  

Sociala medier skapar ett sug efter att ta upp mobilen och se ifall det har kommit upp någon 

viktig uppdatering som kan “gillas” i flödet (Hansen, 2019:54). Enligt Hansen (2019:58) 
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söker hjärnan efter ny information och att det är lätt att svepas med av den digitala karusellen. 

Att höra mobilen plinga till av ett sms gör att människan får ett starkt sug efter att ta upp 

mobilen och se vad det kan vara för något som plingat till. När du ändå har mobilen uppe kan 

du kasta ett öga på dina sociala medier och se ifall någon lagt ut något intressant (Hansen, 

2019:58).  

1.3.6 Den digitala lockelsen  

Den digitala lockelsen verkar finnas på ett omedvetet plan som hjärnan är medveten om 

(Hansen, 2019:67). Genom den digitala lockelsen blir resultatet att koncentrationen inte är där 

den skulle varit. Det bästa hade varit att hjärnan hade ignorerat det och fokuserat på det 

viktiga, men det är inte alltid så enkelt eftersom mobilen frigör dopaminet (Hansen, 2019:67). 

Hansen (2019:67) hävdar att människans hjärna behöver arbeta ordentligt för att ignorera en 

aktiv tanke. Att lägga mobilen framför sig och upp och ned kan medföra till mindre 

distraktion eller ingen alls, men det kan vara svårt att stå emot impulserna. Kan det vara så 

enkelt att bara stänga av mobilens ljud och sedan stoppa ned telefonen i fickan? Hansen 

(2019:67) konstaterar att det kan vara så enkelt men att mobilen ändå drar till sig människors 

uppmärksamhet.  

Hansen (2019:67) nämner ett par japanska forskare som lät några försökspersoner lösa en 

koncentrationskrävande uppgift. Uppgiften handlade om att de så snabbt som möjligt skulle 

hitta ett antal gömda tecken på en dataskärm. Hälften av försökspersonerna hade en mobil 

liggandes vid skärmen men som de inte fick ta upp. De andra försökspersonerna hade endast 

ett anteckningsblock framför sig. Resultatet visade att de med anteckningsblocket löste 

uppgiften bäst. De försökspersonerna med mobilen visade att deras koncentration låg för de 

mesta på mobilen och inte på uppgiften (Hansen, 2019:67) 

1.3.7 Debatt om digitaliseringen i media 

Media har rapporterat om att det finns forskare som är tveksamma till den digitalisering som 

pågår i samhället och speciellt i skolan. Hjärnforskaren Torkel Klingberg har i Svenska 

Dagbladet skrivit en debattartikel om digitaliseringens baksida. I debattartikeln hävdar 

Klingberg att: “Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till patienter utan att först ha 

prövat det i forskningsstudier. Men när det kommer till barns lärande introducerar vi ny 

teknik utan att veta att den inte skadar. “(Svenska Dagbladet, 2019). Klingberg anser att ingen 

har någon aning om vad digitaliseringen får för konsekvenser och tycker att 
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försiktighetsprincipen bör användas innan digitala verktyg appliceras mer i undervisningen 

(SvD, 2019).  

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och internetforskare vid Umeå universitet, tycker 

tvärtom och menar att: “[...] vi kan inte applicera försiktighetsprincipen rakt av. “(Dunkels, 

2019). Dunkels hävdar att försiktighetsprincipen används främst inom läkemedelsbranschen 

för att undvika katastrofer, men digitaliseringen är ingen produkt på det sättet. Vi kan kräva 

att få mobiltelefonerna eller datorerna testade innan den lanseras, men inget mer än så. Att 

basera försiktighetsprincipen på hemsidor eller liknande är inte möjligt. Elever behöver lära 

sig att hantera digitaliseringen i tidig ålder. Därför är det viktigt att skolan lär ut den digitala 

kompetensen. Det är något eleverna behöver i ett digitaliserat samhälle (Dunkels, 2019).  

1.3.8 Teknisk utrustning i och utanför klassrummet 

Klingberg (SvD, 2019) påtalar att forskare, på Vermont University i USA, har undersökt vad 

studenter egentligen gör på sina datorer under ett antal föreläsningar. Det visade sig att 42 

procent av tiden använde studenterna datorn till något annat. Det handlade främst om sociala 

medier. Klingberg påpekar att studenterna var högt motiverade studenter som frivilligt valt 

utbildningen och betalt höga avgifter för att kunna gå på universitetet. Skillnaden mellan 

universitetsstudenter och exempelvis gymnasieelever blir stor, eftersom gymnasieelever kan 

tänkas använda datorerna till annat än undervisningen (SvD, 2019).  

Men enligt Klingberg (SvD, 2019) är det inte bara datorerna som studenter blir distraherade 

av. Det handlar också om mobiltelefonerna. Klingberg hävdar att han inte är förvånad över 

den typ av distraktion och menar att det finns ett antal andra studier som gjorts gällande denna 

fråga där det har bevisats att mobiltelefoner har en negativ effekt. Att läsa texter på internet är 

mer krävande för att det finns fler distraktioner. Det kan handla om annonser eller länkar med 

ett intressant innehåll som blir lockande för användaren. Det gör också att läsaren minns den 

digitala texten sämre. Det handlar främst om koppling mellan långtidsminne och platsminne. 

Klingberg menar att: “Den starka kopplingen mellan plats och minne används i 

minnestekniker såsom loci-metoden, vilket innebär att man associerar orden till en plats i ett 

rum eller längs med en känd väg.” (SvD, 2019). En fysisk bok kan istället ge oss fysiska och 

spatiella associationer till det lästa och inga distraktioner finns i den fysiska texten. Med den 

fysiska boken minns vi storleken, omslaget och tjockleken (SvD, 2019). 

Forskning om smarttelefonen i och utanför klassrummet har ökat kraftigt de senaste åren.  

Asplund, Olin-Scheller och Tanners (2018) genomförde en studie om smarttelefonens roll i 
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klassrummet och hur de påverkar undervisningen. Efter att Asplund et al. (2018) studerat 

undervisningen i klassrummet på sex gymnasieskolor visade det sig att smarttelefonerna tar 

upp väldigt mycket tid från eleverna, utan att lärarna är medvetna om det. Lärarna påtalar att 

det är ett problem som de försöker lösa. De vill få elever att använda mobiltelefonerna mindre 

under lektionstid, men att det är svårt när mobilen finns i elevernas närhet och de blir 

distraherade. Asplund et al. (2018) drar slutsatsen att det är tydligt att mobiltelefonerna tar 

upp onödig tid för undervisningen och att det till viss del försvårar skolans och lärarnas roll 

när digitaliseringen har vuxit genom åren och fått ett stort genomslag i samhället.  

En annan studie inom samma ämne är Hanssons och Jobes (2014) undersökning om hur 

mobilteknologin utvecklar, formar och förändrar formellt lärande utanför skolmiljön och 

klassrummet. Kortfattat i en artikel beskriver Hansson och Jobe att 30 kenyanska elitlöpare 

fick en smarttelefon och gratis internet under ett år. Det visade sig att smarttelefonerna 

förbättrade löparnas träning, tävlingprestanda och skapade affärsmöjligheter för samtliga 

deltagare (Hansson och Jobe, 2014).  

Hansson och Jobe nämner forskarna Clough, Jones, McAndrew och Scanlons (Clough et al., 

2008, i Hansson och Jobe, 2014:6) idé om en inlärningsprocess. Det handlar om en kontroll 

av inlärningsprocessen och att ha fokus på själva syftet med lärandet. Ett informellt lärande 

kan delas upp i avsiktliga och oavsiktliga mål, och har i sig de mål och processer som 

definieras av eleven. Det formella lärandet har uttryckligen uttryckt mål som definierar 

processen (Clough et al., 2008, i Hansson och Jobe, 2014:6).  

Ett informellt lärande har en icke föreskriven process och målen är ospecificerade. Icke-

formellt lärande ligger mellan formellt och informellt lärande. Icke-formellt lärande 

involverar människor som frivilligt och avsiktligt planerar lärande, utanför en formell 

institution, för att utvecklas väsentlig kompetens. Informellt lärande är något som sker 

dagligen och i forskningsprojektet är den typ av lärande som är inblandad på tröskeln mellan 

icke-formellt och informellt lärande (Clough et al., 2008, i Hansson och Jobe,2014:6). 

1.3.9 En ny mediestruktur i samhället 

Ulla Carlsson (2019:11), professor i bland annat yttrandefrihet och medieutveckling vid 

Göteborgs Universitet, skriver att samhället står i förändring, men att vissa politiska principer 

kvarstår och förblir sanna. Det är bland annat yttrandefrihet som är en nödvändig förutsättning 

för en god demokrati. Utan god hälsa och utbildning kan inte medborgare utöva sina 

rättigheter, men alla världens länder har inte de fördelarna. I många fall kan fattigdom, social 



 

10 

orättvisa eller brist på tillgång på information och kunskap vara en av orsakerna. Men det 

handlar också om att länderna saknar internet eller att internetanslutningen kan vara aktivt 

begränsad. I en del länder kan också internetanvändningen övervakas av högre styren 

(Carlsson, 2019:11). Carlsson (2019:11) påstår att forskare som studerat samhällsutveckling 

har konstaterat att vikten av gott styre, värdet av ärliga kompetenta institutioner, ömsesidigt 

förtroende bland medborgarna och en yttrandefrihet som inkluderar medias oberoende och 

mångfald är viktigt för en demokrati. Förutsättningarna för demokrati och social förändring är 

att sträva efter jämställdhet och social rättvisa (Carlsson, 2019:11). Media har länge setts som 

förvaltare och skiljedomare för yttrandefrihet (Carlsson, 2019:11). Medier antas ge tillgång 

till information, förmedla vardagen, hålla det kraftfulla ansvariga och tillhandahålla 

plattformar för öppna och faktiskt informerade diskussioner och dialoger. Media och digitala 

plattformar har skapat ett offentligt utrymme för det demokratiska samtalet. Det ger 

medborgare möjligheten att aktivt delta i det demokratiska samtalet, på deras villkor. Med den 

nya tekniken erbjuds medborgare också större volym och variation av innehåll och tjänster 

som involverar och engagerar fler människor till att delta i det demokratiska samhället. 

Carlsson (2019:11) konstaterar att den nuvarande mediemiljön, speciellt inom sociala medier, 

har bidragit till att fler öppnat dörrarna för åsikter och mål, som annars inte skulle bli allmänt 

kända (Carlsson, 2019:11).  

Framväxten av nya medier och informationsteknologier har väckt diskussioner om hur de 

interagerar med och påverkar allmänheten (Carlsson, 2019:12). I synnerhet är det främst unga 

människor det handlar om. Redan under 1930-talet fanns det kritiker som ansåg att det fanns 

ett behov av kunskap om media. Utbildning i kritiskt tänkande var som svar på spridningen av 

populära filmer på bio, eller de samtal som influerades i tevens inträde i människors hem på 

1970-talet. Främst har samtalen handlat om ett behov av att skydda barn och ungdomar 

(Carlsson, 2019:12) 

Med dagens digitalisering finns det fortfarande ett behov av att utrusta och stärka barn och 

ungdomar genom utbildning i ett kritisk tänkande (Carlsson, 2019:12). Mängden plattformar 

och tjänster på internet har öppnat enorma möjligheter, men också förhoppningar om ökat 

engagemang och demokratiskt deltagande hos medborgarna. Samtidigt som det också gett 

upphov till ett dilemma. Den ökande kommersialiseringen och medieformerna har förändrat 

kommunikationssystem med avseende på både tid och rum och förändrat mönster för socialt 

beteende. Med andra ord, en ny medieekologi, nämligen hur medborgarnas vardagsliv 

påverkas av interaktionen mellan informations- och kommunikationsteknik och media i 



 

11 

kulturella, sociala och politiska system. Sådana förändringar mellan medborgare och media 

har blivit en pågående process i den digitala mediemiljön. Förändringarna, som Carlsson 

medger, sker inom socioekonomiska ordningar som också är i rörelse. Förändrade politiska, 

sociala och ekonomiska landskap, kännetecknade av växande ojämlikhet och polarisering, 

betyder på många ställen att institutioner står inför utmaningar när de inte kan besvara 

medborgarnas behov (Carlsson, 2019:12).  

Svårigheterna i det moderna samhället kräver skickliga, utbildade och kritiska medborgare 

inom många olika områden om demokrati, yttrandefrihet och sociala framsteg. Enligt 

Carlsson (2019:12) ska de också upprätthållas och utvecklas. Det krävs kunskap för att kunna 

behärska och hänföra sig till media och kommunikationskulturen. Carlsson (2019:12) hävdar 

att medie- och informationsläskunnighet (MIL) tar sin plats tillsammans med andra saker som 

människor behöver för att vara aktiva medborgare. Det kan handla om kunskaper om 

huruvida politiska beslut fattas eller om nationell och internationell säkerhet. Ett demokratisk 

lärande behöver bli en del av vardagen och många observatörer menar att MIL är en 

nyckelresurs och en medborgares rätt. Resursen innebär livslångt lärande, både i klassrummet 

och utanför (Carlsson, 2019:12). 

1.4 Problemformulering och frågeställning 

Teknikutvecklingen har ökat kraftigt i samhället. Digitaliseringen är på många olika sätt 

positiv eftersom du kan exempelvis, genomföra utbildningar på distans. Det är i grund och 

botten väldigt positivt men det finns två sidor av myntet. Det finns forskare som varnar för 

digitaliseringen och menar att ingen vet vad tekniken gör med människan (SvD, 2019). Med 

datorer kan du anteckna på lektioner eller liknande men de kan också göra att du lägger ditt 

fokus på något annat än undervisningen. Forskare har bevisat att elever blir distraherade av 

datorerna men det verkar inte bara vara datorerna eleverna störs av. Mobiltelefonerna är också 

en distraktion som eleverna inte kan hålla sig borta från (SvD, 2019).  

Gränsen mellan skolarbete och privatliv blir allt svårare eftersom sociala medier håller på att 

ta över mänsklighetens liv. Ständiga uppdateringar gör att hjärnans dopaminer triggar 

människans belöningssystem och vi vill bara ha mer och mer. Människan verkar aldrig bli 

nöjd och det börjar bli ett stort problem (Hansen, 2019:63). Avsaknaden av förhållningsätt 

och strategier för huruvida lärare ska motverka det i skolans miljö gör det svårt för lärare att 

hantera det. I nuläget verkar det inte finnas några rätt eller fel huruvida lärare ska motverka 

elevers ständiga behov av uppdateringar på sociala medier.  
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Med tekniken ställs det krav på nya kompetenser hos både myndigheter och medborgarna 

(Carlsson, 2019). Det medför att anställdas arbetssätt behöver ändras och anpassas efter 

digitaliseringen. Alltifrån desperata åtgärder vid examinationer blir allt vanligare och digitalt 

fusk verkar förekomma alltmer. Att motverka digitalt fusk kan vara svårt när inte lärare 

besitter den kunskapen, därför blir det att mer aktuellt att utbilda och rusta medborgarna kring 

digitaliseringens följder. 

Att undersöka ett antal samhällskunskapslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter av 

gymnasieelevers lärande är därför relevant. Föreliggande studie avser belysa följande 

övergripande forskningsfråga: Hur påverkas gymnasielevers lärande av digitaliseringens 

effekter, utifrån ett antal samhällskunskapslärares erfarenheter?  

1.5 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällskunskapslärares erfarenheter av 

digitaliseringen effekter på gymnasielevers lärande. 

Målet med denna studie är också att belysa och öka medvetenheten om hur digitaliseringen 

kan påverka gymnasieelevers lärande.  
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2 TEORETISKA REFERENSRAMAR 

Nedan redogörs övergripande för de teoretiska referensramar som valts för studien: Gränsteori och 

Medborgarfostran.  

2.1 Gränsteori  

Att dra gränsen mellan arbete och privatliv har blivit svårare med all den digitalisering 

människan har tillgång till. Gunnar Aronsson (2018:13), professor i arbets- och 

organisationspsykologi vid Stockholms Universitetet, hävdar att gränsteori fokuserar huruvida 

människan åtskiljer, formar och upprätthåller gränserna mellan arbetet och privatlivet. 

Likvärdiga sociala kanaler och verktyg används både i privat- och arbetslivet, vilket har lett 

till att gränsen har blivit allt mer diffus (Aronsson, 2018:13).  

Under 2000-talet framkom ny aktualitet, med informationstekniken och smarttelefonen. 

Aronsson menar att: “[...] den smarta telefonen - försvagar gränserna mellan olika sfärer, och i 

takt med en existerande gräns inte längre tas för givna utan är under ständig utmaning och 

prövning [...]” (2018:13). I längden fungerar det inte att människan arbetar i en gränslös 

miljö. Varken människan eller någon verksamhet skulle fungera utan gränser. Därför har 

behovet av gränsmarkeringar vuxit sig större och att avgränsa var något börjar och slutar har 

blivit mer betydande för både arbetsliv och privatliv (Aronsson, 2018:13).   

Clark (2000:750) är en teoretiker som hävdar att gränsteorin definierar gränserna mellan 

arbetsliv och privatliv för människan. Syftet är att uppnå balans och finna någon form av 

tillfredsställelse mellan arbete och privatliv. Det centrala i teorin är idén om att arbete och 

privatliv utgör olika domäner eller områden som berör varandra. Det ställs olika förväntningar 

men också olika krav på individen att anpassa sig efter dem (Clark, 2000:750). Det kan också 

skilja sig mellan individer, Clark menar att: “For some individuals, the transition is slight, for 

example, between two adjacent countries that share the same language, currency, and 

customs.” (2000:751). Medan för andra är kontrasten mellan arbete och privatliv mycket 

större och kräver en större övergång (Clark, 2000:751).  

Clark (2000) betonar att gränserna kan kännetecknas av tre olika delar. Den första delen berör 

den fysiska gränsen, där det fysiska rummet drar gränsen för arbete eller hemmet. Den andra 

delen fokuserar på tiden, när privatlivet påbörjas och avslutas gentemot arbetstiden påbörjas 

och avslutas. Den sista delen berör den psykiska avgränsningen, där diverse känslor kan spela 

roll beroende på vilken domän individen befinner sig i (Clark, 2000).  
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2.2 Medborgarfostran 

Digitaliseringen har vuxit sig in i samhällets struktur, vilket innebär att det ställs nya krav på 

kompetenser hos medborgarna (Andersson, 2013:260). Att använda digitala medier i 

undervisning kan vara svårt för vissa. Men också att tillämpa dem didaktiskt kan vara en ännu 

större utmaning (Andersson, 2013:260).  

W. Lance Bennetts är en politisk forskare vars teori om medborgarfostran menar att det sker 

ett medborgarskifte med vikt på hur själva medborgarskapet tillämpas i utbildningssyfte. Det 

finns ett antal utbildningsaktörer såsom politiker, lärare och beslutsfattare som behöver 

förändra fostransuppdraget och göra det mer lämpligt för nya generationens förutsättningar att 

lära. I Bennetts (2008:12) teori är han tydlig med att digitala medier är det mest centrala och 

betydande aspekten när det gäller den nya generationens förutsättningar till att lära. Att ge 

chans till ungdomar att kunna utveckla sin digitala kompetens blir viktigt och hur de kan 

nyttja de digitala resurserna som samhällsmedborgare är också nödvändigt (Bennetts, 

2008:10).  

Enligt Bennetts (2008:13) har den nya tekniken och samhällsutveckling bidragit till 

förändringar mellan kollektiv och individ. Identitetsskapande sker utifrån de intressen 

individen har, som till exempel politisk uppfattning, klass eller religion. Det har bidragit till 

en tydlig förändring i ett flertal postindustriella samhällen där två identitetstyper har vuxit 

fram, från dutiful citizen (DC) till actualizing citizen (AC). Traditionella uppförande står inte 

i fokus för ungdomarna och Bennetts (2008:14) påstår att de kollektiva förväntningarna blir 

bristande för medborgarskapet (DC). Med ett allt mer digitaliserat samhälle ger individen 

möjlighet till nya uppväxtvillkor för medborgarskapet. Aktivism och andra drivande frågor 

står i större fokus och individen sätter sina personliga värden högre, än tidigare (AC) 

(Bennetts, 2008:14).  

Generationsskiftet har bidragit till två medborgaridentiteter. Från att ungdomar inte vill 

omfattas av de traditionella idéerna till att individen får ett eget ansvar över sig själv och 

bestämmer över sin identitet. Bennetts (2008:16) hävdar att det är oftast inget som diskuteras 

när det gäller just medborgarförberedande utbildning, varken på någon politisk eller 

samhällelig nivå. Bennetts betraktar det som ett problem som ett antal länder har. Det finns en 

risk att undervisningen, som baseras på äldre generationer, inte fostrar ungdomar till 

engagerade samhällsmedborgare, utan tvärt om. Bennetts (2008:12) poängterar att det är 

viktigt att unga individer bjuds in till att delta i ett demokratiskt samhälle, därav digitalisering 
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och kommunicerande media. Digitaliseringen har fått en större och betydande roll för 

samhällsmedborgare, samtidigt som elevernas sociala identitetsprocesser inte får glömmas 

bort (Bennetts, 2008:12).   
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3 METOD 

Nedan presenteras och motiveras studiens tillvägagångssätt. Följande avsnitt är uppdelat i 

diverse rubriker för att underlätta läsningen. 

3.1 Datainsamlingsmetod  

För att besvara studiens forskningsfråga och syfte genomfördes kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med samhällskunskapslärare. Det centrala för denna studie är respondenternas 

deltagande och erfarenheter kring digitaliseringens effekter av gymnasielevers lärande. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att: “Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen 

från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. “(2014:17).  

För studien valdes ingen hypotesformulering eller teori innan intervjuerna, därför 

genomfördes samtliga intervjuer med en analytisk induktion (Bryman, 2011:511). 

3.2 Intervjuguide  

Inför intervjuerna hade en intervjuguide skapats med olika teman (Se bilaga B). 

Intervjuguiden följer en röd tråd genom varje tema och frågornas ordningsföljd kunde variera 

utan att resultatet förändrades. Frågorna som gjordes till varje tema var av mycket berättande 

karaktär, eftersom författaren ville att respondenterna berättade sina erfarenheter och tankar 

kring varje tema. Vid skapandet av frågorna försökte författaren undvika att använda sig av 

ledande frågor. Enligt Bryman (2011:252) är ledande frågor något forskare bör se upp för 

eftersom ledande frågor gör det möjligt att föra in respondenten i en viss riktning i sitt svar. 

Dock har följdfrågor som Vad menar du nu? och Kan du utveckla hur du menar mer exakt? 

används för att uppnå så djupt empiriskt material från respondenterna som möjligt. 

3.3 Urval 

Forskningens syfte och frågeställning reglerade urvalet för studien (Bryman, 2011:393). Det 

målstyrda urvalet användes för att författaren ville själv välja ut de respondenterna som var 

relevanta för studiens syfte och forskningsfråga (Bryman, 2011:393).  

Alla respondenter arbetade som samhällskunskapslärare och hade över 10 års erfarenhet av 

yrket. Med tanke på att denna studie sträcker sig över tio veckor valdes en svensk kommun 

där författaren bor och därefter en närliggande gymnasieskola.  
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Ambitionen var att genomföra sex till åtta intervjuer om cirka 30 minuter. Författaren valde 

att låta den teoretiska mättnaden avgöra hur många intervjuer som krävdes, totalt 

genomfördes sex intervjuer. Enligt Bryman (2018:511) innebär teoretisk mättnad att ingen ny 

insamling av data redovisas och att den insamlade empirin är tillräcklig.  

3.4 Begränsningar  

Arbetet har begränsats till en gymnasieskola och ett fåtal samhällskunskapslärares 

erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasieelevers lärande på grund av 

tidsaspekten.  

3.5 Etiska överväganden 

Studien har från start följt Vetenskapsrådets (2017:49) etiska och moraliska riktlinjer. De 

forskningsetiska principer författaren tagit i beaktande var samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet. Användningen av huvudkraven var för att 

författaren ville ta hänsyn till respondenternas integritet. I det (Se bilaga A) fick 

respondenterna ta del av de etiska principerna författaren tagit hänsyn till. 

3.6 Procedur  

Eftersom studiens syfte var att undersöka samhällskunskapslärares erfarenheter av 

digitaliseringen effekter på gymnasieelevers lärande valde författaren att kontakta en 

närliggande gymnasieskola i den kommun författaren bor i. Därefter kontaktade författaren ett 

antal samhällskunskapslärare som arbetade på gymnasieskolan och tillfrågade dem ifall de var 

intresserade av att medverka i studien. Efter att alla samhällskunskapslärare tackat ja till 

studien presenterades missivbrevet (Se bilaga A) för samtliga och tid, plats och datum 

bestämdes för de semistrukturerade intervjuerna. Varje respondent fick själv bestämma var, 

när och den plats de ville träffas på.  

Respondenterna fick inte ta del av intervjuguiden (Se bilaga B) innan själva intervjun för att 

inte kunna förbereda sig på frågorna i förväg eller prata ihop sig med någon annan 

samhällskunskapslärare.  

Författaren genomförde totalt sex intervjuer och intervjuerna ägde rum i ett grupprum på 

gymnasieskolan som valts ut för studien. Tidsomfånget för varje intervju varierade och var 

mellan 20 minuter upp till 40 minuter. 
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Bryman hävdar att: “Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna 

säger och hur de säger det.” (2011:428). Av den anledningen valde författaren att spela in 

intervjuerna via ljudupptagning eftersom det är viktigt att vara uppmärksam på det som sägs 

och kunna följa upp intressanta synpunkter. Under själva processen kunde författaren ha sitt 

fulla fokus och uppmärksamhet på intervjun.  

3.7 Transkribering 

Varje intervju transkriberades i ett dokument som förvarades på en dator med lösenord. 

Transkriberingarna gjordes direkt efter att intervjuerna blivit genomförda i skolans lokaler, 

närmare bestämt ett grupprum. Alla intervjuer var utspridda över en vecka och 

transkriberingen skedde efter varje enskild intervju. Det gjorde att materialet kunde analyseras 

under tidens gång och genom att transkribera efter varje intervju kunde författaren göra vissa 

ändringar och anpassningar till nästkommande intervju, om så behövdes. Transkriberingen 

blev på totalt 53 sidor. 

3.8 Databearbetning och analys  

Vid analyseringen av den insamlade empirin valdes en tematisk analys, i enlighet med 

Brymans (2018:707-708) sex steg. Alltså analyserades materialet under arbetets gång. Se 

stegen och analysexemplet nedan. 

1. Författaren läser in materialet som transkriberats och får en tydlig bild av helheten. 

Det gör att författaren bekantar sig med den insamlade datan. 

2. Det är nu kodningen inleds och med de teman som författaren valt ut kommer att 

belysas. 

3. Kodningen kommer att delas in i olika huvudkategorier, citat och underkategorier, för 

att minska de antal koder som författaren funnit. 

4. Författaren kommer bedöma kategoriernas värde och ge namn till huvudkategorierna 

och sedan koppla dessa till den teoretiska utgångspunkten, om så är möjligt. 

5. Det är nu samband och kopplingar mellan de olika kategorierna och den teoretiska 

utgångspunkten görs, det presenteras i resultatdiskussionen. 

6. I det sista steget innebär att författaren säkerställa samtliga kategorier och ser om 

kategorierna är relevanta och försvarbara. Författaren kommer dra slutsatser, med 

hjälp av de olika teman och koppla det till forskningslitteraturen, plus 

frågeställningarna och syftet. 
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Citat Underkategori  Huvudkategori 

Många gånger har jag 

upplevt att tillgängligheten 

har ökat för både eleverna 

och lärarna (Respondent 1). 

 

 

  Tillgänglighet 

 

 

 

 

Positiva följder med 

digitaliseringen 

Digitaliseringen har gjort 

att gymnasielever engagerar 

sig mer i samhället 

(Respondent 4). 

 

Deltagande i 

samhällslivet 

Figur 1 Analysexempel  

 

3.9 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som används inom kvalitativ forskning. 

Begreppet tillförlitlighet används, inom kvalitativ forskning, för att kunna göra en utvärdering 

av forskningens kvalité. Enligt Bryman (2011:354) består tillförlitlighet av fyra olika 

delkriterier, därav trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och konfirmera. De fyra 

delkriterier har författaren valt att följa under studiens gång för att stärka forskningens 

tillförlitlighet. Författaren ville säkerställa att den insamlade empirin och analysen 

genomfördes korrekt. 

Begreppet trovärdighet speglar intern validitet. Det handlar om huruvida trovärdiga och 

sannolika resultaten är (Bryman, 2011:52). Utifrån den insamlade empirin har författaren, 

ensam, genomfört en bedömning utifrån en intern validitet. Överförbarhet speglar extern 

validitet. Det handlar om att kunna tillämpa slutsatser i det undersökta fallet, till övriga 

undersökningar inom populationen. Bryman beskriver extern validitet och menar att: “Denna 

form av validitet väcker frågan om huruvida resultatet från en undersökning kan generaliseras 

utöver den specifika undersökningskontexten.” (2011:51). Med både det målstyrda urvalet 

och den mängd insamlad empiri blir det svårt för forskningen att generaliseras (Esaiasson et 

al, 2017:158). Det ger dock en inblick huruvida det kan se ut. Genom att undersöka fler 

gymnasieskolor och intervjua fler samhällskunskapslärare, där resultatet hade till stor del 

blivit detsamma, hade generaliserbarheten blivit större. Då hade graden av 

generaliserbarheten varit större och tilltron till resultatet hade ökat.  
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Pålitlighet speglar extern reliabilitet och handlar om att forskningens alla delar ska bestå av en 

central aspekt. Andra forskare ska alltså kunna replikera studien. Det sista delkriteriet är 

styrka och konfirmera och handlar om att forskarens egna åsikter inte ska påverka några delar. 

Forskningen ska vara objektiv och i föreliggande studie har författaren haft ambitionen att 

förhålla sig objektiv. 

Studiens validitet grundas på att forskare avser mäta det som avses mätas. Men det handlar 

också om mätningarnas relevans. Esaiasson et al. (2017:57) hävdar att studies teoretiska 

definitioner behöver stämma överens med de operationella indikationerna för att forskare ska 

kunna dra pålitliga slutsatser. I föreliggande studie har arbetets syfte och frågeställning blivit 

besvarad och författaren har kunnat dra pålitliga slutsatser.  

Det är av relevans att undersöka ämnet eftersom digitaliseringen har fått en större plats i 

samhället och lett till att människor, mer eller mindre, är beroende av digitala verktyg.  

Genom den givna intervjuguiden har studiens validitets säkerställts och guiden har utformats 

utifrån studiens forskningsfrågor och syfte. Det är inte endast studiens forskningsfrågor eller 

syfte som bidragit till utformningen av guiden, både den tidigare forskningen och den 

teoretiska referensramarna har bidragit till skapandet av guiden.  
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4 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från den insamlade empirin i relation till studiens 

forskningsfråga. Resultatet presenteras med hjälp av en tabell med fyra huvudkategorier och 

13 underkategorier. Resultatet presenteras under varje kategori.  

 

Hur påverkas gymnasieelevers lärande av digitaliseringens effekter, utifrån ett antal 

samhällskunskapslärares erfarenheter? 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

 

Effekter av undervisningens digitalisering 

för gymnasieelevers lärande 

Fusk 

Källkritik 

Smalare kunskapsbild 

Mer bevakning 

 

Positiva följder med digitaliseringen 

Tillgänglighet 

Deltagande i samhällslivet 

 

 

Negativa följder med digitaliseringen 

Tappar fokus 

Sociala medier 

Tvingad till digitalisering 

 

 

Samhällskunskapslärares allmänna 

upplevelser i en digitaliserad skola 

Eget ansvar för klassrummet 

Svaga elever 

Stöd och regler från skolledningen 

Konservativa elever 

Figur 2 Huvudkategorier och underkategorier  
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4.1 Effekter av undervisningens digitalisering för gymnasieelevers 

lärande  

Alla respondenter hävdar att digitala medel och andra digitala resurser mer eller mindre stör 

gymnasieelevers lärande. Hur mycket digitaliseringen stör gymnasieelevers lärande varierade, 

enligt det empiriska materialet. I den insamlade empirin kunde fyra teman identifieras i den 

första kategorin: 1) Fusk, 2) Källkritik, 3) Smalare kunskapsbild och 4) Mer bevakning. 

4.1.1 Fusk  

Av resultatet framkommer det att fusk är något som har ökat med digitaliseringen. Med 

digitaliseringen har digitalt fusk börjat förekomma och blivit ett större problem. Fusk 

förekommer på både nationella prov men också vanliga examinationer. Alla respondenter är 

överens om att fusk är en negativ effekt som påverkar gymnasieelevers lärande. 

Respondenterna ser väldigt allvarligt på det och menar att det är svårt att hantera digitalt fusk. 

Det finns elever som tar sig runt de olika plattformarna eleverna skriver prov i. Ofta använder 

sig lärare av plattformen exam.net, där elever kan skriva prov i ett säkerhetsprogram. I 

säkerhetsprogrammet ska elever, egentligen, inte kunna fuska eller befinna sig på andra sidor 

än provet. Men det finns ett antal elever som har kunnat komma förbi systemet ändå. Lärare 

har upptäckt att elever låter exempelvis någon annan kompis skriva provet åt dem istället, då 

befinner sig kompisen på en annan plats och kan eftersöka dem kunskaper som behövs på 

provet. Alla respondenter anser att det är en stor utmaning eftersom elever hittar nya sätt att 

fuska på, speciellt när det förekommer digitalt fusk. Det har också lett till att respondenterna 

valt att gå tillbaka i tiden och skriver vanliga prov istället för att använda digitala verktyg. En 

respondent beskriver strategier för hur hen ska kunna försäkra sig om att det är just den eleven 

som skriver provet:  

Jag vill vara säker på elevernas kunskapsnivå, och därför väljer jag att ofta låta 

eleverna skriva prov för hand (Respondent 1). 

En annan respondent beskriver att elever ofta tar med sig flera mobiltelefoner under 

examinationer:  

Eleverna har ofta två eller tre mobiltelefoner med sig på prov. För att sedan lägga 

fram en mobil men har fortfarande en eller två mobiltelefoner på sig under provet. 

Därför har jag låtit eleverna skriva prov för hand, vilket alla inte uppskattar. De 

elever som sköter sig och inte fuskar blir tyvärr drabbade (Respondent 4). 

Det är ett återkommande problem och allt från skolledningen till lärare diskuterar huruvida 

lärare ska försöka motverka fusk bland gymnasieelever. En respondent nämner att de kan 
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behöva byta plattform för att det digitala fusket ska minska, så att eleverna inte kringgår 

programmen de använder sig av. Respondenten understryker att hen inte tror eleverna är onda 

på något vis eller vill förstöra för andra. Att få bra betyg är viktigt för många och därför 

använder de sig av desperata åtgärder.  

Det är nästan som doping i idrott, vi ligger alltid steget efter (Respondent 5).    

4.1.2 Källkritik 

Flera respondenter nämner att källkritik blivit ett problem för gymnasieelevers lärande. 

Digitaliseringen har underlättat spridningen av falsk information. Det största problemet med 

källkritik, enligt flera respondenter, är Fake News. Att elever inte besitter kunskap till att 

kunna tolka information och kunna veta vad som är sant eller inte är något respondenterna är 

överens om. En respondent påstår att eleverna inte besitter de kunskaper som kan tänkas 

behövas för att sålla bort sann respektive falsk information. 

Alla respondenter är överens om att det är viktigt att lära eleverna vara kritiska mot 

information på internet. De flesta respondenterna har också upplevt att elever föredrar att 

snabbt inhämta information, men att dem inte är källkritiska i ett sådant läge. Det krävs 

erfarenhet och kunskap för att kunna vara kritisk mot den information som finns på internet, 

anser en av respondenterna. Samma respondent påstår att det finns människor som finner 

vinning i att publicera deras åsikter, även om de inte är sanna. Vilket inte är bra för dem som 

inte kan sålla bort vad som är sant respektive falsk information.  

En annan respondent menar att en del elever fastnar i filterbubblor. Elever har gjort sökningar 

där resultatet leder till att deras flöden blir anpassad efter sökningarna. När elever därefter ska 

arbeta digitalt kan de bli störda av filterbubblorna och lätt fastna i bubblor istället för 

skolarbetet. En respondent beskriver sin uppfattning om filterbubblan som följande: 

Det är en sak om det är reklam, men när det blir politiska filterbubblor kan elever 

bli radikaliserad åt ett eller annat håll. Det är då viktigt att lärare går in och 

verkligen talar om källkritik så att inga missförstånd bildas. Det anser jag är ett 

större problem än själva distraktionen i sig (Respondent 5).  

4.1.3 Smalare kunskapsbild  

Med digitaliseringen och dess snabbhet har många respondenter upplevt att elever föredrar 

snabba svar, vilket också leder till att eleverna får och har fått en smalare kunskapsbild. 
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Respondent 6 beskrev en lektion hen hade haft tidigare under veckan där eleverna skulle 

besvara ett antal instuderingsfrågor under en lektion. Många elever sökte upp svaret snabbt på 

nätet, istället för att leta i läroboken. Respondenten menar att det gör att många elever drar 

ibland felaktiga slutsatser för att de väljer nätet framför läroboken. Många elever orkar inte 

leta upp svaret i läroboken. Respondenten upplever att eleverna ser det också som en 

möjlighet till att kunna finna en snabb utväg för att sedan kunna lägga sin tid på annat, som 

exempelvis sina sociala medier. En respondent beskriver en negativ effekt: 

När de väljer att snabbt söka upp svaret får de inte ta del av informationen på ett 

nyanserat sätt, eller ur olika perspektiv (Respondent 6).  

Respondent 6 är tydlig med att det är en negativ effekt, men att elever också kan möta 

information på internet som de inte fått reda på annars. En ytterligare respondent uppger att 

eleverna får och har fått en smalare kunskapsbild när elever väljer att kringgå materialet som 

redan finns. Respondenten upplever att många elever väljer att smalna av det material som 

finns och devalvera det. Respondent 5 tror sig ha en förklaring till det:   

Tittar man på sociala medier som exempelvis Twitter, ser man att digitaliseringen 

har bidragit till att man krymper texterna. Det finns oftast en begränsning vid 

antal ord och tecken. I vissa appar och medier får det inte vara för mycket ord, 

vilket har lett till att elever ofta fortsätter skriva på det sättet. (Respondent 5).  

Alla respondenter är bekymrade över att en del elever väljer att finna snabba utvägar. 

Respondent 3 beskrev sin bekymmerhet som följande:  

Värdet av informationen blir lite devalverat och informationen blir så 

lättillgänglig. Tidigare hade lärare en viktig roll som informationsbärare, vilket vi 

fortfarande är, men att rollen blir inte lika viktig när informationen finns 

lättillgänglig på internet (Respondent 3).   

Respondent 3 beskrev också den risk som finns med den lättillgängliga informationen:   

Det finns en risk att det kommer finnas Google i människors glasögon eller att vi 

kommer kunna skriva in en fråga och sedan får ett automatiskt svar (Respondent 

3).  

Samtidigt tror respondenten att lärarens roll som kunskapsförmedlare aldrig kommer att 

försvinna, men att den blir väldigt utmanande. Respondenten anser också att:  

Ju mer informerad man är, desto mindre risk för fördomar eller andra 

missuppfattningar i samhället (Respondent 3).   
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4.1.4 Mer bevakning  

Respondenterna upplever att de digitala verktygen har lett till att många lärare behöver bevaka 

fler elever än tidigare. Det är en negativ effekt av digitaliserad undervisning. Respondenterna 

menar att lärare behöver vara mer uppmärksammade när eleverna arbetar digitalt. Det beror 

på att allt fler elever gärna vill smita undan lektionen och gömma sig bakom skärmen. När 

elever gömmer sig bakom skärmarna lär de sig mindre. Både respondent 4 och 5 är tydliga 

med att det inte gäller alla elever men att de duktiga eleverna oftast klarar sig alltid i alla 

lägen. De kan klara vilken pedagogik som helst, men att svagare elever har det inte lika enkelt 

och att de behöver mer bevakning.  

Respondent 5 poängterar att det inte handlar om att vissa elever är duktigare 

intelligensmässigt. Det handlar om att de duktigare eleverna klarar av att fokusera och lyssna. 

Även om de duktiga eleverna också kan tappa fokus så kan de samtidigt lyssna och hänga 

med. Respondent 5 beskriver hur det ofta kan se ut på hens lektioner:  

Jag har ett antal elever som verkar totalt borta under lektionerna, men som har 

fullständig kontroll ändå (Respondent 5).  

4.2 Positiva följder med digitaliseringen   

Respondenterna identifierade ett antal positiva följder med digitaliseringen. Författaren kunde 

identifiera två teman av positiva följder med digitaliseringen. 1) Tillgänglighet och 2) 

Deltagande i samhällslivet.   

4.2.1 Tillgänglighet  

Digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet för både elever och lärare. 

Respondenterna menar att den tillgänglighet som finns idag var inget som fanns förr och ser 

det som en positiv följd med digitaliseringen. Förr var det flera lärare på en och samma dator 

som de skulle samsas om. Ofta fick lärare ta elever till en så kallad datasal, vilket gjorde att 

datoranvändningen inte var lika snabb som idag. Idag kan elever få tag på material hemifrån 

eller vilken tid på dygnet som helst. Alla respondenter är tydliga med att digitaliseringens 

tillgänglighet har underlättat för både elever och lärare. En respondent beskriver hur 

digitaliseringen har gjort att fler elever kan studera tillsammans och att lärare snabbt kan 

hjälpa elever utanför skolans dörrar: 

På min fritid och utanför skolans väggar får jag ofta sms eller meddelanden på 

Facebook av elever som ställer frågor om skolarbetet. Det gör skillnad för elevers 

lärande. Digitaliseringen har bidragit till att fler studerar tillsammans, då det är 

många elever som inte har någon frihet att röra sig efter skolan och måste åka 
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hem direkt efter skolan. Men tack vare digitaliseringen kan eleverna, som måste 

åka hem efter skolan, studera med sina klasskompisar utan problem (Respondent 

2). 

Det finns en lärplattform alla respondenter och elever använder sig av. Den plattformen 

utvecklas med jämna mellanrum och alla respondenter ser väldigt positivt på den. Respondent 

2 förklarar att digitaliseringen handlar mycket om att tillgängliggöra material för eleverna, 

men att det också är elevernas ansvar att använda sig av materialet. Det finns exempelvis 

inläsningstjänst som eleverna kan använda sig av och som respondent 2 ofta rekommenderar 

till eleverna.  

Att material finns mer lättillgängligt för både elever och lärare är mycket positivt, menar alla 

respondenter. Men en av respondenterna ser också en utmaning med tillgängligheten och att 

faktiskt förlita sig på internet och uppkopplingen. Respondent 3 beskrev att material finns 

tillgängligt, så länge det inte är något strul med nätverket. Om nätverket slutar fungera 

försvinner tillgängligheten, även om det kanske varar för en kortare stund. Respondenten hade 

tidigare erfarenheter av att nätverk strular och att det ligger nere. Det är flera respondenter 

som beskriver nätverksstrul och respondent 5 menar att när det uppstår problem med 

nätverket brukar eleverna koppla upp sig från sina mobiltelefoner och ändå kunna arbeta 

digitalt. Respondent 5 beskriver att det ibland är positivt att eleverna har mobiltelefonerna 

med sig:   

Jag ser mobiltelefonen som en liten dator som eleverna kan använda till 

lektionerna ibland. Telefonen blir som en mottagare. Det finns plus och minus hela 

tiden med mobiltelefonerna (Respondent 5). 

 

Att det inte finns något material tillgängligt är något respondenterna inte upplevt att eleverna 

har klagat på. Respondenterna försöker lägga upp så mycket material som möjligt på 

lärplattformen. En av respondenterna belyser att:  

Jag använder ingenting som inte återfinns i digitala medel eller på vår 

lärplattform. Förutom den naturliga diskussionen som föds, vilket kan vara svårt 

att lägga upp online (Respondent 6). 

Den tillgänglighet som respondenterna lyfter fram gör det också möjligt för eleverna att 

kunna välja inlärningssätt. Respondent 1 menar att alla elever lär sig olika och att en del 

tycker om att lyssna, skriva eller titta på bilder. Med den tillgänglighet och digitalisering har 

eleverna möjlighet att göra det som passar bäst för den själv.  
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Däremot är det en av respondenterna som upplever att i nya och tillkommande ämnen, i 

läroplanen, har större bekymmer med tillgängligheten. I de ämnen som funnits ett tag har det 

funnits möjlighet till att kunna samla på sig material under årens gång för att göra det 

tillgängligt för eleverna. Men i de nya ämnena finns det inte samma material som kan göras 

tillgänglig för eleverna.  

4.2.2 Deltagande i samhällslivet 

I ett samhälle är du ansvarig att ta reda på vissa saker, hävdar respondent 2. Digitaliseringen 

har underlättat deltagandet i samhället men att det handlar också om eget ansvar. 

Digitaliseringen ställer vissa krav på medborgarna. Det gör att lärare har ett ansvar att 

applicera det i undervisningen, menar respondent 2. I digitaliseringen finns det ett eget ansvar 

och respondent 2 påstår att:  

Det är precis som när jag lägger ut material eller information på vår lärplattform, 

eleverna behöver aktivt titta på det. Redan där måste eleverna ta ett ansvar. 

Eleverna är ansvariga att ta reda på saker. Det är lite så i en demokrati, du är 

skyldig att vara uppdaterad om vad du ska rösta på eller vilka förslag som ges i 

riksdagen och därför är det bra att eleverna lär sig det redan på gymnasiet 

(Respondent 2). 

För att göra elever mer intresserade av samhällslivet menar respondent 6 att hen har påbörjat 

ett nytt projekt som hen tror gör att eleverna blir mer intresserade till ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Varje lektion har hen en nyhetsuppdatering för att därefter kunna koppla 

kunskapskraven i läroplanen till uppdaterade nyheter och saker som händer i samhället. 

Respondent 6 anser att det också handlar om att säkra upp elevernas källgranskande öga. I 

projektet får eleverna ta del av olika perspektiv och informationen kan bli applicerad på ett 

annat sätt.  

De flesta respondenter har upplevt att digitaliseringen har bidragit till att fler elever är 

medvetna om vad som pågår i samhället. Respondent 6 ger ett exempel på när en 

klass diskuterade om massmedia och en elev räcker upp handen och säger att:  

Bara så att ni vet så brinner det i centrala Eskilstuna (Respondent 6).  

Respondent 6 hävdar att det är ett tecken på att elever är uppdaterade kring vad som pågår i 

samhället, tack vare digitaliseringen.  
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Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att göra elever medvetna och kunna 

värdera kunskap i ett aktivt deltagande i samhällslivet. Respondent 4 anser att det är viktigt att 

elever är informerade om hur de ska gå tillväga för att i framtiden kunna se vad som är bra 

respektive dåliga källor.  

Enligt respondent 1 är det viktigt att elever ska kunna värdera kunskap. Hen upplever att 

många tonåringar saknar kunskap i att kunna värdera den information de möter, för att kunna 

bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Av den anledningen menar hen att det är viktigt 

att hen bidrar med den delen och lär eleverna grunderna till det. Det kan exempelvis handla 

om att någon blir anklagad för våldtäkt, fastän det visade sig att personen i fråga är oskyldig. 

Respondent 1 påstår att det är digitaliseringens baksida.  

4.3 Negativa följder med digitaliseringen 

Respondenterna upplevde ett antal negativa följder med digitaliseringen. Författaren kunde 

finna tre olika underkategorier och de var: 1) Tappar fokus, 2) Sociala medier och 3) Tvingad 

till digitalisering. 

4.3.1 Tappar fokus 

Dagligen ser respondenterna att elever tappar fokus på lektionerna och anser att det är en 

negativ följd med digitaliseringen. Det är främst mobiltelefonerna som gör att eleverna tappar 

fokus. Respondent 4 hävdar att eleverna ofta snöar in sig och fokuserar endast på 

mobiltelefonen. Det bidrar också till att eleverna inte riktigt hänger med på lektionen hela 

tiden. Det är endast de fokuserade och disciplinerade som klarar av att hänga med hela vägen. 

Respondent 4 beskriver en lektion där de tittade på film: 

 Många elever var väldigt intresserade av den medan andra satt med 

mobiltelefonerna eller pratade med varandra. Nästan alla elever tappade fokus 

under filmens gång men det var bara vissa elever som klarade av att både förstå 

vad filmen handlade om och samtidigt sitta med mobiltelefonen. Det var vissa 

elever som inte hade någon aning om vad filmen handlade om (Respondent 4).  

Respondent 1 upplever att elever ofta säger att `det där har vi inte pratat om`, fastän dem 

pratade om det några minuter tidigare. Det var något alla respondenter upplevde att elever 

säger. Det handlar främst om att elever inte har fullt fokus på undervisningen.  

4.3.2 Sociala medier  

En återkommande negativ följd är mobiltelefonerna och dess sociala medier. Eleverna har 

svårt att veta när det är dags att lägga ifrån sig mobiltelefonen. Respondenterna upplever att 
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sociala medier tar upp väldigt mycket onödig tid från eleverna. Att elever har svårt att dra 

gränsen mellan skolarbete och privatlivet är väldigt tydligt. Alla respondenter upplever att 

eleverna har svårt att låta bli mobiltelefonerna eller datorn när deras fokus ska vara på 

undervisningen. Många elever vill gärna anteckna på datorn under genomgångar, vilket alla 

respondenter har tillåtit, men att det inte alltid fungerar. Många gånger har det visat sig att 

eleverna egentligen gjort något annat under genomgången och inte alls antecknat. Det är ett 

problem många respondenter upplevt. Både datorn och mobiltelefonerna väcker intresse och 

blir ett distraherande moment. Det kan handla om att det ligger en flik i bakgrunden, som inte 

bör vara där egentligen, men som eleven inte kan låta bli. En respondent beskriver det som 

följande:  

Jag tror att många elever inte kan hålla sig borta från sociala medier, spel eller 

liknande. Vilket också leder till att de elever som inte är disciplinerade hakar på 

och följer strömmen (Respondent 5). 

En annan respondent är inne på liknande spår och påstår följande: 

När elever inte kan hålla sig bort från sociala medier är det viktigt att man som 

lärare agerar. Agerar man inte som lärare kan eleverna tro att det är ett 

accepterat beteende och tro att det är okej att sitta med mobiltelefonen eller spela 

spel på datorn (Respondent 1). 

Vidare beskriver en respondent att förr kunde det vara ett större problem med att elever satt 

och pratade med varandra och störda andra elever under lektionerna. Nu sitter eleverna, tyst, 

och tittar i sina mobiler eller datorer. Det gör att omgivningen blir mindre störda, jämfört med 

förr. Men det är fortfarande inte bra, hävdar respondent 3.  

Respondent 2 beskrev att det idag inte finns någon riktig gränsdragning mellan att arbeta 

digitalt och att inte arbeta digitalt. Digitaliseringen är alltid en del i det människan gör. Det 

har börjat tillhöra normerna i samhället, att du jämt ska vara uppkopplad och kunna 

exempelvis besvara meddelanden snabbt. Respondenten påstår också att det hör också till 

vanligheten att även vuxna har svårt att dra gränsen till vad som är privatliv och arbete. Vid 

olika möten eller liknande upplever respondenten att fler vuxna har svårt att låta bli 

mobiltelefonen.  

4.3.3 Tvingad till digitalisering  

Varje respondent uttrycker att de hade kunnat klara sig utan digitaliseringen och arbeta utan 

de digitala resurserna. Men de är tydliga med att digitaliseringen underlättar arbetet men att 

det inte är ett måste. Dock är varje lärare ålagda av skolledningen till att använda 
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digitaliseringen, vilket också gör att eleverna också blir ålagda till det användningen av det 

digitala. Respondent 6 beskriver att skolan gör elever beroende av tekniken:  

Jag känner att vi lärare och hela skolvärlden gör eleverna beroende av tekniken. 

Digitaliseringen blir allt mer central eftersom vi tvingar våra elever till att se det 

som en grund (Respondent 6). 

Respondent 6 är också tydlig med att det finns en utmaning med att vi tvingar elever till 

digitaliseringen. Alla lärare måste se till att alla elever behärskar de digitala medlen som 

finns. Hen menar att alla elever inte behärskar datorer, även om lärare oftast vill tro att elever 

är födda med ett chip i huvudet, men så är inte fallet. Oftast är datorer eller digitala program 

inget främmande för eleverna, men att gå runt att tro att alla behärskar digitaliseringen är fel 

påstår respondent 6. 

4.4 Samhällskunskapslärares allmänna upplevelser i en digitaliserad 

skola 

I den sista huvudkategorin kunde författaren identifiera fyra olika underkategorier. 

Underkategorierna är: 1) Eget ansvar över klassrummet, 2) Svaga elever, 3) Stöd och regler 

från skolledningen och 4) Konservativa elever.  

4.4.1 Eget ansvar över klassrummet 

Respondenterna upplever att det är en själv som har ansvar över sitt klassrum. Deras allmänna 

uppfattning grundar sig på att det är lärare som har en tydlig planering och bestämmer vad 

elever ska göra under lektionstid. Om digitala verktyg stör elever eller undervisningen är det 

läraren som ska agera och påverka situationen. I dagsläget finns det inga regler uppifrån som 

säger vad lärare ska göra när digitala verktyg stör undervisningen. Av den anledningen 

upplever respondenterna att ansvaret ligger hos dem.  

En respondent påpekar att det hade varit enklare om lärare fick regler uppifrån, från 

exempelvis skolledningen, och att de inför ett förbud mot, exempelvis, mobiltelefoner i 

klassrummet. Det hade underlättat för lärare och många gånger hade lärare kunnat undvika 

diskussioner om just mobiltelefonerna i klassrummet. Samtidigt som en respondent påpekar 

att det kan vara svårt att få reglerna att sätta sig, för både lärare och elever. Respondenten 

uttrycker att det är svårt att få en gammal hund att sitta och att det samma gäller för lärare och 

elever.  

Flera av respondenterna tycker inte att lärare ska rycka ifrån mobiltelefonerna från elever 

eftersom eleverna ska lära sig att ta eget ansvar. Om mobiltelefonerna kommer bort blir det 
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lärarens ansvar att ersätta den och det är något respondenterna menar att de inte har lust med. 

Två respondenter beskriver sin allmänna uppfattning i en digitaliserad skola som följande:  

Jag tror inte att man kan förbjuda mobiltelefonerna helt och hållet. 

Digitaliseringen är här för att stanna och det kan vara svårt att ta bort dem helt. 

Man får helt enkelt acceptera att mobiltelefonerna är här (Respondent 3). 

Digitaliseringens effekter av gymnasieelevers lärande är ett problem och det ser 

olika ut i varje klass. Jag har exempelvis en klass som jag samlar in 

mobiltelefonerna hos, innan vi startar lektionen. Samtidigt är de flesta elever så 

pass ärliga och artiga att de talar om att de behöver ha mobiltelefonen under 

lektionen för att de exempelvis väntar ett viktigt samtal eller liknande (Respondent 

1). 

4.4.2 Svaga elever  

Ett flertal respondenter upplever att digitaliseringen har underlättat för många svaga elever. 

De digitala verktygen har många gånger hjälpt svaga elever att ta sig vidare i 

inlärningsprocessen. En av respondenterna påpekar ett problem som brukar förekomma bland 

svaga elever: 

Idag finns många språksvaga elever som kan missuppfatta väldigt mycket. Det 

handlar främst om frågor på prov eller andra examinationer. Det finns vissa svaga 

elever vågar inte fråga och tro sig veta allt, vilket leder till att de svarar fel på 

frågan eftersom de missförstått den (Respondent 4). 

Samma respondent beskriver sin allmänna uppfattning om fördelar med en digitaliserad skola 

för svaga elever:  

Fördelen med digitaliseringen är att de språksvaga eleverna har möjlighet att 

kunna översätta ord eller meningar med översättningsprogram som finns att tillgå 

på nätet. En annan fördel med en digitaliserad skola är att man kan hjälpa 

eleverna mycket snabbare än tidigare – via internet (Respondent 4).   

Det är fler respondenter som hävdar att många elever använder sig av översättningsprogram. 

Men att i den plattformen eleverna skriver prov i, exam.net, inte har något 

översättningsprogram inlagt. Det bidrar till att under prov eller liknande har eleverna inte 

tillgång till den översättning de vanligtvis har tillgång till. Det beror på att eleverna inte får 

använda sina mobiltelefoner under prov. En av respondenterna tycker att det hade varit bra 

om det gick att översätta ord på plattformen exam.net. Det hade varit en stor möjlighet för de 

elever som är språksvaga och faktiskt kunna göra ifrån sig bra.  
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4.4.3 Stöd och regler från skolledningen  

Alla respondenter upplever stödet från skolledningen som väldigt bra. Samtidigt anser en 

respondent att stödet har förbättrats drastiskt, jämfört med ett antal år sedan. Respondenten 

menar att:  

Förut ansåg skolledningen att allt med digitaliseringen var bra och att man som 

lärare fick ha överseende med effekterna. Det var bara bra om eleverna använde 

mobiltelefonerna och datorerna så mycket som möjligt. Det såg skolledningen som 

väldigt positivt. Då uppfattade jag att stödet från skolledningen inte var så bra och 

vi fick inte mycket stöd för att komma till rätta med de distraherade effekterna. Då 

var jag ganska besviken på skolledningen. Men idag är skolledningen mer 

fokuserad på de distraherade effekterna och utvecklingen har gått till det bättre 

(Respondent 3). 

En annan respondent upplever att skolledningen är för på och att det blir för mycket ibland. 

Ibland är skolledningen mer intresserad av digitaliseringen än de flesta lärare. Väldigt ofta har 

vi workshops för att utvecklas, vilket respondenten ser positivt, men att skolledningen 

behöver ta det lugnare och sakta ned med det digitala. En ytterligare respondent upplever att 

skolledningen är väldigt drivande och nämner ett så kallat D-lyft, som skolan arbetat med 

under två års tid. D-lyftet, även kallad digitaliseringslyftet, är ett projekt om just 

digitaliseringen. Projektet går ut på att lära sig nya saker inom digitaliseringen men också 

andra saker.  

Vidare är det en respondent som menar att det tidigare har funnits tydliga och strikta regler, 

från skolledningen, för huruvida lärare ska hantera elever som använder sin dator eller 

mobiltelefon på felaktigt sätt. Tidigare har eleverna blivit fråntagna datorn eller 

mobiltelefonen och därefter har läraren ringt upp föräldrarna. Men respondenten påstår att det 

har förändrats. Idag finns det inte några regler kvar och hen vet inte varför. 

4.4.4 Konservativa elever 

När det kommer till elevernas uppfattning upplever två av respondenterna att elever föredrar 

det konservativa. De vill inte alltid ha det digitalt. Elever föredrar gärna att kunna hålla i en 

fysisk bok och vill många gånger skriva för hand. Något som respondenterna också upplever 

är att eleverna uppskattar när lärare har genomgångar på tavlan. Powerpoint, antyder 

respondent 5, var något hen använde mycket förr, men som hen har minskat på. Det beror på 

att hen upplever att eleverna inte lyssnar lika bra när hen använder det. Respondent 5 

uppfattar det som att:  
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Eleverna tittar på texten och försöker skriva ned det som står, istället för att lyssna 

på vad jag säger. Även om jag säger att jag ska lägga ut PowerPointen på vår 

lärplattform så skriver eleverna ändå ned anteckningar, och lyssnar mindre. Men 

det kan också variera från klass till klass (Respondent 5). 

De flesta av respondenterna väljer gärna att kombinera det konservativa med digitaliseringen. 

Att använda både en skolbok men också digitala resurser. En av respondenterna är tydlig med 

att hen inte är en av dem lärare som kan undervisa med exempelvis PowerPoint. Respondent 2 

upplever den digitala undervisningen mer som en resurs och ett verktyg för att kunna visa 

bilder, förstärka vissa saker men också att underbygga undervisningen i klassrummet. 

Respondenten upplever också att eleverna föredrar det konservativa och användningen av 

PowerPoint fungerar endast för ett fåtal elever. Det är inte alla elever som tar till sig det som 

står i PowerPointen. Det kan också vara svårt för lärare att veta hur de ska utforma en 

PowerPoint så att det gynnar elevers lärande. Respondent 2 beskriver huruvida hen ser på det 

digitala verktyget PowerPoint:  

Det är för formstyrt för mig, det går för mycket från A till B, vilket jag har svårt att 

hantera och eleverna bad mig faktiskt att sluta använda det. Eleverna är mer åt det 

konservativa hållet. Det är inte värt tidsåtgången när jag är bättre på andra saker. 

Det är inget självändamål. Det är bra om man är duktig på det. Jag har lärt mig 

att de digitala resurserna inte är så viktiga för min undervisning (Respondent 2). 

Respondent 3 uppfattar också att eleverna är mer åt det konservativa hållet och föredrar tavlan 

före PowerPoint. Respondenten själv anser också att de digitala resurserna inte heller är så 

viktiga för hens undervisning.  

Till skillnad från respondent 2 och 3 anser respondent 1 att de digitala resurserna är 

jätteviktiga för hens undervisning. Respondent 1 vill inte vara utan de digitala verktygen och 

menar att:  

Innan digitaliseringen var, de elever som var sjuka, beroende av att du hade en 

kompis som skrev ned det som sades på lektionerna och sedan tog hem materialet 

till dig. Men idag kommer man åt allting själv. Dels för de elever som kanske är 

sjuka och missar mina lektioner, dels för de elever som tävlar på elitnivå och som 

också missar mina lektioner. Jag upplever att eleverna föredrar digitaliseringen 

framför det konservativa, med tanke på att de kan ta igen så mycket om de varit 

borta (Respondent 1). 
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5 DISKUSSION  

I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras med den tidigare forskningen, 

bakgrund och den teoretiska referensramen. Avsnittet kommer möjliggöra svar på studiens 

syfte och frågeställning. Diskussionen är uppdelade efter Resultatdiskussion, Metoddiskussion 

och Fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Av den insamlade empirin framgår det att samtliga lärare upplever att digitaliseringen bidragit 

med ett antal effekter som påverkar gymnasieelevers lärande. En av effekterna är bland annat 

fusket bland gymnasieelever. Det faktum att fusk inte är något främmade i skolans värld kan 

både Skolverket och respondenterna bekräfta. Men att de digitala fusken verkar öka allt mer 

är oroväckande.  

Skolverket har en förhoppning om att fusket ska minska vid alla nationella prov när dem 

digitaliseras år 2022 (Skolverket, 2019). Införandet av digitaliserade nationella prov beror 

givetvis inte endast på fusket, utan också flexibiliteten och effektiviteten för lärares arbete 

(Skolverket, 2019). Det är positivt att Skolverket väljer att digitalisera nationella proven, men 

vad händer när elever kringgår det systemet? En nackdel med att digitalisera nationella proven 

är om texterna kommer vara på nätet. I nuläget får alla elever ett texthäfte, på de nationella 

proven, men troligtvis kommer texterna att befinns sig digitalt vid införandet. Det är inte 

positivt för elevers lärande och Klingberg (SvD, 2019) var tydlig med att läsare minns digital 

text sämre, än den fysiska. Om införandet av digitala nationella prov kommer gynna 

gymnasieelevers lärande är osäkert.  

Som en av respondenterna nämnde så ligger lärare oftast alltid steget efter när det gäller det 

digitala fusket. Det finns redan ett antal elever som kringgått de säkerhetsprogram som finns 

idag. Med tanke på teknologins framgång kommer de kanske kringgå kommande 

säkerhetsprogram också. Med den nya mediemiljön gör det också lättare för unga personer att 

sprida information och gör att fler kan ta till sig de hemligheter som krävs för att kunna fuska 

när säkerhetsprogram används (Carlsson, 2019:11). Det faktum att det inte är någon som vet 

hur framtiden kommer att se ut eller om elever kommer kunna kringgå säkerhetsprogrammen 

gör att det finns ett behov av att finna strategier för att motverka de digitala fusken.  

Det är tydligt i Uppdrag Gransknings undersökning (Sundkvist, 2017) att det finns lärare som 

inte vill motverka fusk. Det finns ett antal lärare som vill hjälpa elever att fuska. Det är också 
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väldigt oroväckande och bekymrande. Att hjälpa elever med att fuska bidrar inte med något 

positivt. Dessutom riskerar lärarna sin lärarlegitimation. Men med införandet av digitala 

nationella prov kanske fuskandet upphör (Skolverket, 2019).  

Att motverka fusk är en återkommande fråga för lärare. Det kan relateras till Fransson 

(2012:54) som angav ett antal råd för att motverka fusket på högskolan. Franssons (2012:54) 

råd kan vara väldigt användbara i gymnasiet också, eftersom liknande fusk förekommer på 

lägre utbildningsnivåer. Respondenterna bekräftade att det förekommer fusk på gymnasiet 

och om gymnasielärare skulle ta till sig dem råd kanske fusket skulle minska. Skulle 

gymnasielärare vara tydliga om vilka konsekvenser fusk innebär, så kanske fusket skulle 

minska eller minimeras (Fransson, 2012:51). Utifrån den insamlade empirin visar 

respondenterna att de försöker finna nya strategier för att motverka fusk, exempelvis genom 

att skriva prov för hand.  

Enligt författarens tolkning bör flera gymnasielärare diskutera kring de digitala fusken och 

finna ett sätt, tillsammans, för att motverka det digitala fusket. Med den nya mediemiljön kan 

också fler lärare ta del av andra åsikter och idéer för att motverka fusk (Carlsson, 2019:11). 

Sociala medier gör det möjligt för lärare att mötas på en plattform och diskutera de problem 

de upplever med, exempelvis digitaliseringen. Vid diskussioner på olika plattformar kan 

lärare komma fram till lösningar på problemen. 

Det är tydligt att respondenterna, i nuläget, arbetar för att motverka fusk. Men eftersom de 

digitala fusken tycks bli ett större problem för varje dag som går, verkar det finnas ett större 

behov av att finna en gemensam lösning. Därför kan diskussioner via sociala medier vara 

nödvändigt (Carlsson, 2019:11).  

Att det kommer finnas elever som tar med sig flera mobiltelefoner under examinationer kan 

vara ett problem som kan bli svårt att lösa. Lärare kan givetvis ha koll på eleverna under 

examinationerna, men de kan inte styra vad elever väljer att ta med sig. Att använda sig av 

metalldetektorer kan vara ett alternativ, men det kommer ta upp för mycket tid från själva 

examinationsmomentet. Dessutom kostar det att köpa in metalldetektorerna, av den 

anledningen är det inget bra alternativ, eftersom pengarna behövs läggas på något vettigare 

och viktigare, som exempelvis lärarresurser.  

De elever som väljer att fuska på gymnasiet, kommer troligtvis bibehålla samma beteende på 

högskolan, ifall de söker sig vidare. Därför är det då viktigt att även lärare på högskolan tar 

till sig de råd Fransson (2012:51) ger.  
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Vad digitaliseringen har för faktiska konsekvenser verkar inte någon veta. Detta finner 

författaren stöd i Klingbergs (SvD, 2019) resonemang om att ingen vet vad tekniken har för 

konsekvenser för elevers lärande. Respondenterna bekräftar att de upplever en smalare 

kunskapsbild hos vissa elever. Vad det har för implikationer för samhället, lärare och elever är 

otydligt. Det som kan hända är att elever som inte utbildar sig och tar sig vidare efter skolan 

blir hemmasittare. Det kanske finns medborgare som upplever att de saknar vissa kunskaper 

som krävs för att kunna delta i samhällslivet och därför ger de upp för att det inte finns någon 

snabb utväg. Respondenterna konstaterar att det är digitaliseringen som har bidragit till den 

snabba utvägen. Med bristande kunskapsluckor kan elever känna sig otillräckliga och den 

psykiska ohälsan kan smyga sig på. Elever kanske känner att de inte klarar av vissa saker och 

därför ge upp. 

Idag finns det inte mycket tidigare forskning som visar att distraktioner och simultanutförande 

har en negativ inverkan på människans inlärning och koncentrationsförmåga (SvD, 2019). 

Men det finns en studie som visar att studenter på, Vermont University i USA, blir 

distraherade av sina datorer under föreläsningar (SvD, 2019). Klingberg (SvD, 2019) 

poängterar att studenter vid Vermont University i USA har betalat höga avgifter för att gå på 

universitetet. Skillnaden mellan universitetsstudenter och exempelvis gymnasieelever blir 

stor, eftersom gymnasieelever kan tänkas använda datorerna till annat än undervisningen 

(SvD, 2019). Att gymnasieelever använder datorerna till annat än undervisningen är något 

respondenternas svar bekräftar. Respondenterna finner datorn som distraherande och får 

många gånger säga till eleverna att lägga ned locket. Det är tydligt att det är en negativ effekt 

av digitaliseringen på gymnasieelevers lärande.  

I resultatet framgår det också att elever har svårt att låta bli mobiltelefonerna och tar ofta upp 

den under lektionstid för att se om det har kommit någon spännande uppdatering. Detta går att 

relatera till Hansens (2019:63) forskning om att sociala medier triggar människans 

belöningssystem. Det kan vara en förklaring till varför elever känner att de måste använda 

mobiltelefonen i tid och otid. Den digitala lockelsen blir för stor för elever och de verkar inte 

kunna hantera det (Hansen, 2019:67).  

Elever och unga människor kanske är så pass beroende av mobiltelefonerna att de inte kan 

låta bli den, även om de befinner sig på en viktig föreläsning. Att elever lägger sitt fokus på 

något annat än föreläsningen handlar främst om att sociala medier eller andra hemsidor har 

lockat eleverna till att besöka de sidorna, istället för att lyssna på föreläsningen. Likaså finner 
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författaren likheter med en annan studie (Asplund et al., 2018), där elever använder 

mobiltelefoner under föreläsningar. Även Klingberg (SvD, 2019) påpekar att andra forskare 

har undersökt liknande och menar att elever spenderar mycket av tiden till andra saker, såsom 

mobiltelefonerna, än att lägga fokus på föreläsningen de befinner sig på.  

Att få tydliga bestämmelser för vad som gäller vid både mobiltelefoner vore bra. I resultatet 

framgår det att det idag inte finns några tydliga direktiv från skolledningen för huruvida lärare 

ska hantera mobiltelefonerna, men att mobiltelefoner stör elevers lärande är tydligt. Vilket 

andra studier också visar (Asplund et al. 2018). I Asplund et al. (2018) studie menar de att 

mobiltelefonerna stör lektionstid och att de är distraherande för elevens lärande. Enligt 

Asplund et al. (2018) är lärarna medvetna om problemet och försöker komma fram till 

lösningar för att ordna det. Det framkommer dock inte hur lärarna försöker lösa problemet. 

Det finns en rad likheter med Asplund et al. (2018) studie och den insamlade empirin. Det 

som skiljer sig är att den insamlade empirin visar att lärare försöker finna nya strategier för att 

motverka de distraherade effekter som en mobiltelefon medför. Men att de behöver mer stöd 

från skolledningen.  

Av intervjuerna framgår det att tidigare har det funnits tydliga och strikta regler för huruvida 

lärare ska hantera elever som använder mobiltelefonen eller datorn på ett felaktigt sätt, men 

att det har tagits bort. De distraherade effekterna verkar ha blivit en ond cirkel eftersom det 

inte finns några direkta förbud eller konsekvenser för elever som använder mobiltelefoner 

eller datorn till något annat än undervisningen. Enligt författarens tolkning av respondenternas 

svar, kan tydliga regler behöva komma från skolledningen för att det ska fungera i praktiken. 

Det faktum att Franssons (2012:51) strategier kan vara användbara i ett sådant läge. Om ett 

mobilförbud ska införas behöver det komma uppifrån och alla lärare ska följa reglerna på 

samma villkor. Ingen lärare ska kringgå reglerna, oavsett hur mycket hen vill det eller ej. Det 

måste vara lika för alla om det ska fungera i praktiken.  

Som tidigare forskning visar står samhället i förändring och en ny mediestruktur håller på att 

växa fram. Internet har öppnat enorma möjligheter för medborgarnas engagemang och 

demokratisk deltagande (Carlsson 2019:11). Att en ny mediestruktur håller på att växa fram 

stämmer överens med resultatet. Dagens gymnasieelever har en annan tillgänglighet än 

tidigare. Möjligheten att få en fråga besvarad går snabbare än tidigare. Tillgängligheten och 

har å ena sidan varit positivt för gymnasieelevers lärande, exempelvis kan elever studera 

tillsammans men ändå befinna sig på olika platser. Det har blivit möjligt med digitaliseringens 
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tillgänglighet. Att få tillgång till material var du än befinner sig gör det möjligt till lärande var 

som helst i världen, inte bara i klassrummet. Å andra sidan har tillgängligheten och 

digitaliseringen underlättat spridningen av falsk information och Fake News.  

Den falska informationen verkar ha blivit mer accepterat och normaliserat i samhället. 

Resultatet visar att alla respondenter är överens om att eleverna, idag, inte besitter kunskap till 

att kunna tolka information och vet vad som är sant eller inte. Därför har lärarna en viktig roll 

i att lära eleverna till att vara kritiska mot informationen de möter på internet. Eftersom det 

digitaliserade samhället har gett individer möjlighet till nya uppväxtvillkor (Bennetts, 

2008:14).  

De nya uppväxtvillkoren verkar vara något Skolverket tagit till sig och gjort förändringar i 

ämnesplaner, läroplaner, examensmål (Skolverket 2018). Med en reviderad läroplan (Lgy11, 

2018) blir det ett större fokus på digitaliseringen och dess påverkan på samhället. Att falsk 

information finns på nätet är inte bra, samtidigt kan lärare göra något bra av det. Den falska 

informationen kan användas i undervisningssyfte för att visa vad som är en bra respektive 

dålig källa. Det skulle göra eleverna mer medvetna och, troligtvis, ha en positiv inverkan på 

deras lärande. Som resultatet visar har en av lärarna tagit till sig detta och låter eleverna 

använda sitt källkritiska öga ibland. Det är tydligt att flera lärare behöver införa detta i sin 

undervisning, eftersom många av respondenterna var bekymrade över den falska 

informationen som cirkulerar på internet.  

Vad som kan tolkas av den insamlade empirin är att ungdomar, både vill och inte vill, 

omfattas av de traditionella idéerna (Bennetts, 2008:14). Eleverna verkar själva vilja 

bestämma över sin tid och sig själv under lektionerna (Bennetts, 2008:16). De verkar vilja 

inkludera digitaliseringen till en nivå som de inte klarar av. Utifrån respondenternas svar vill 

eleverna ta eget ansvar över hur de ska hantera digitaliseringen, men resultatet visar tydligt att 

de inte klarar av att både vara uppmärksammad under lektionen och sina sociala medier. Med 

den nya läroplanen (Lgy11, 2018) kanske det är möjligt för elever att applicera det egna 

ansvaret på ett sådant sätt, eftersom ett allt mer digitaliserat samhälle ger individer möjlighet 

till nya uppväxtvillkor (Bennetts, 2008:14).  

Den ökade kommersialiseringen och medieformerna har förändrat mönster för socialt 

beteende (Carlsson, 2012:12). En av respondenterna har uppmärksammat det och påstår att 

människor jämt ska vara uppkopplade i dagens samhälle. Respondenten påpekar att det har 

börjat tillhöra normerna i samhället. Det bekräftar Bennetts (2008:14) teori om att de nya 
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uppväxtvillkoren för medborgarskapet förekommer. Precis som en av respondenterna menar 

så var det inte på samma sätt förr. Idag behöver människor besvara meddelande snabbt för att 

många gånger bli accepterade i sin omgivning. Det förekommer också att många individer 

sätter sina personliga värden högre (Bennetts, 2008:14). En anledning till det kan vara att 

sociala medier också har blivit en stor del av många medborgares liv, inklusive 

gymnasieelever. Många gånger kanske gymnasieleverna upplever att de sociala medierna är 

viktigare än lektionen, även om det är tvärtom.  

Med det förändrade sociala beteendet har människor mer eller mindre tvingats till 

digitaliseringen. Detta kan även härledas till Hansens (2019:54) forskning om att sociala 

medier triggar människans belöningssystem. Sociala medier skapar ett sug efter att ta upp 

mobilen och se ifall någon viktig uppdatering tillkommit. Det kan vara en förklaring till den 

insamlade empirin och svaret på att elever blir distraherade av sina mobiltelefoner och 

datorer.  

Alla respondenter menar att sociala medier har blivit ett problem och att eleverna har svårt att 

dra gränsen mellan skolarbete och privatliv. Detta var något Hylén (2007:56) redan 2007 

konstaterade och såg att gränslinjerna blev allt svårare att upprätthålla. Gränsen mellan 

klassrummet och omgivande samhälle blev allt svårare. Att skilja mellan producenten av ett 

läromedel och konsumenten var enklare förr (Hylén, 2007:56). Eftersom Hylén såg att 

gränslinjerna höll på att suddas ut redan 2007 kan man tänka hur mycket gränslinjerna har 

suddats ut idag. Det kan också vara en förklaring till att elever är så pass beroende av sina 

digitala verktyg. De vet inte när de ska sluta använda dem.  

Resultatet går även att härleda till studiens teoretiska referensram om gränsteorin. Vad som 

går att tolka av resultatet verkar det vara svårt för elever att finna den balans Clark (2000:750) 

nämner. Det kan först och främst bero på elevernas ålder. Gymnasieelever är väldigt unga och 

har inte hunnit uppleva och lära sig mycket. För det andra kan det bero på att eleverna inte 

besitter den kunskap som krävs för att de ska kunna dra gränsen mellan privatliv och skolan.  

Det är dock omöjligt att veta hur gränsdragningen kommer att utvecklas i framtiden och i 

praktiken, men resultatet visar att det har blivit allt svårare för gymnasieelever att dra gränsen 

mellan arbets- och privatliv. Värt att uppmärksamma nämnde en av respondenterna att hen 

upplevt att även vuxna har svårt att dra gränsen mellan arbets- och privatliv. Det går att tyda 

av resultatet att det inte bara är endast ungdomar som har problem med att dra gränsen mellan 
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arbete och privatliv. Det verkar vara ett problem för många och kanske blir ett ännu större 

problem om några år.  

Utifrån den insamlade empirin ges uppfattningen om att eleverna tror sig ha förmågan att 

parallellt hantera diverse processer, men att de inte klarar av det. Hansen (2019:63) antydde 

att människan endast kan fokusera på en sak i taget, även om de tror sig kunna ’multi-taska’ 

och fokusera på flera saker samtidigt. Men som Hansen (2019:63) konstaterade flyttar 

människan fokus mellan olika uppgifter, och vid ’multi-tasking’ försämras koncentrationen.  

Enligt författarens tolkning av respondenternas svar, tror lärare att elever försöker ’multi-

taska’, men att de inte har kunskapen till att kunna klara av det. Istället har det lett till att 

lärare måste bevaka eleverna mer, så att de faktiskt behåller fokuset på undervisningen och 

inte på saker som händer på datorn eller mobiltelefonen. Samtidigt var alla respondenterna 

överens om att det fanns elever som klarade av att både lyssna och titta ner i mobiltelefonen, 

men att det inte är många elever som klarar av det.  

Att vissa elever behöver mer bevakning gör att lärare får mindre tid till undervisningen. Det 

går åt onödig tid till att hålla koll på vad eleverna gör på sina datorer och elevernas möjlighet 

till lärande blir bristande. Flera respondenter försöker undvika diskussioner om bland annat 

mobiltelefonerna i klassrummet, just för att det går åt så mycket tid och missade 

undervisningstimmar. Återigen visar resultatet att det tydligt krävs regler uppifrån om 

undervisningstimmarna ska gå till rätt saker.  

Forskare som studerat samhällsutveckling har länge sett media som en förvaltare och 

skiljedomare för yttrandefrihet (Carlsson, 2019:11). Det offentliga utrymmet för det 

demokratiska samhället har kunnat äga rum. Den nya tekniken har erbjudit medborgare större 

volymer och variation av innehåll som engagerar medborgare i det demokratiska samhället 

(Carlsson, 2019:11). De större volymerna och variationen av innehåll som finns är inte alltid 

bra eftersom det sprids falsk information på internet. Många unga kan tolka informationen fel, 

vilket inte är bra. Vilket även respondenterna bekräftar att många gymnasieelever gör. Det är 

till elevernas nackdel och deras lärande blir lidande.  

Det finns både för- och nackdelar med att den nya tekniken erbjuder medborgare möjlighet att 

yttra sina åsikter på internet. Som resultatet visar har en av respondenterna medgett att elever 

ofta hamnar i filterbubblor. Respondenten hävdar att det kan vara farligt för elever att fastna i 

de politiska filterbubblorna. Att dras åt ett eller annat håll kan vara riskabelt. Missförstånd och 

förutfattade meningar kan bildas. Från resultatet kan det tolkas som att lärare oftast inte kan 
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förhindra möten med olika filterbubblor, även om elever befinner sig i skolan. Lärare kan 

påverka användningen av digitala verktyg men inte filterbubblorna i sig. Eftersom lärare inte 

kan påverka vad elever väljer att söka efter på internet på fritiden. Men när elever befinner sig 

i skolan kan lärare försöka fostra dem till goda samhällsmedborgare och förklara innebörden 

av dessa filterbubblor och tala om att vara källkritisk mot information på internet.  

Precis som Andersson (2013:260) menade ställs det nya krav på kompetenser hos 

medborgarna i ett digitaliserat samhälle. Mötandet av filterbubblor kan vara utmanande och 

av den anledningen är det viktigt att medborgarna besitter kunskaper för att kunna hantera 

dem på bästa sätt. Även Carlsson (2019:12) hävdar att samhället kräver utbildade, kritiska och 

skickliga medborgare inom olika områden. En lösning på problemet menar Carlsson 

(2019:12) är det demokratiska lärandet, och att medie- och informationsläskunnighet (MIL) är 

en nyckelresurs. Genom den reviderade läroplanen (Lgy11, 2018) har Skolverket (2018) gjort 

det möjligt för lärare att tillämpa digitaliseringen mer i undervisningen, även om Andersson 

(2013:260) påpekar att det kan vara svårt för vissa att tillämpa de digitala medlen 

didaktiskt. Av resultatet kan det tolkas som att det finns lärare som har svårt att tillämpa och 

hantera digitaliseringen i undervisningen. Speciellt när eleverna dras åt två olika håll, vissa 

föredrar det konservativa medan andra vill hålla i fysiska böcker.  

Att bjuda in ungdomar till att delta i ett demokratiskt samhälle är viktigt, men Bennetts 

(2008:18) är skeptiskt till att den äldre generationens undervisning inte fostrar ungdomar till 

engagerade samhällsmedborgare. Men ser man till den nya läroplanen (Lgy11, 2018) är den 

äldre generationen av lärare idag tvungna till att fostra ungdomar till engagerade 

samhällsmedborgare. De är tvungna att inkludera digitaliseringen i undervisningen, och 

eftersom ungdomar oftast har tillgång till egen mobil och dator utanför skolans miljö, verkar 

det inte vara något problem.  

Ungdomar lär sig saker mer eller mindre hela tiden, vilket också Hansson och Jobes (2014) 

studie visade. Mobilteknologin har vuxit och gjort att människor har möjlighet att utveckla, 

forma och förändra formellt lärande utanför skolmiljön och klassrummet. I studien framgick 

det att elitlöparna fick bättre kontroll av inlärningsprocessen (Hansson och Jobe (2014). Det 

kan härledas till den insamlade empirin som visade att med digitaliseringen kan elever 

exempelvis välja inlärningssätt som passar bäst för dem. Eleverna får fler möjligheter till att 

kunna anpassa inlärningssättet, vilket gynnar deras lärande.  
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I den insamlande empirin visade det sig också att lärarna har tillgängliggjort material för 

eleverna. Men att eleverna behöver också ta eget ansvar över inlärningsprocessen och 

använda sig av materialet. Med digitaliseringen har elever möjlighet att få bättre kontroll och 

valmöjligheter för sin inlärningsprocess, vilket också kan relateras till Hansson och Jobes 

(2018) studie som visade att elitlöparna förbättrade sin träning med hjälp av mobiltelefonerna. 

Gymnasieelever ges möjlighet till att kunna utvecklas på många olika sätt, men det krävs 

också att eleverna vill det själva. Eleverna måste ta eget ansvar. Det faktum att 

gymnasieelever håller på att bli vuxna är det väldigt aktuellt att de lär sig ta eget ansvar över 

både sitt skolarbete men också sitt lärande. Att de tar egna initiativ och tar eget ansvar över 

sitt lärande blir ett faktum. 

Skolverket (2019) nämner att digitaliseringen handlar om att förändra arbetssättet och 

förhållningssättet i undervisningen. Den insamlade empirin visar att alla respondenter arbetat 

många år i skolväsendet och har ett arbetssätt som de väljer att arbeta med. I resultatet 

framkom det också att vissa lärare applicerar digitaliseringen mer än andra. Att förnya sig 

kanske inte vore fel och att finna arbetssätt som tillämpar dagens digitalisering verkar 

nödvändigt. Det är också något som kan relateras till Bennetts (2008:12) teori där han menar 

att ungdomar ska kunna utveckla sin digitala kompetens för att de ska kunna nyttja de digitala 

resurserna som samhällsmedborgare.  

Det blir tydligt att respondenterna behöver finna strategier och metoder för att kunna arbeta 

med digitaliseringen för att kunna utveckla ungdomars digitala kompetens på bästa sätt. Men 

även också motverka de negativa digitaliserade effekterna av gymnasieelevers lärande. De 

bestämmelser och beslut som tillkommit av Skolverket (2019) är fortfarande väldigt nya och 

av den anledningen verkar inte respondenterna hunnit finna något nytt arbetssätt för att 

hantera de distraherade effekterna eller digitaliseringen i sig.  

Två av respondenterna upplevde dock att vissa elever föredrar det konservativa. Det är inte 

alltid elever föredrar digitaliseringen. Gärna vill elever ofta hålla i en fysisk bok, istället för 

att läsa den på internet. Å ena sidan är det positivt att elever många gånger föredrar att hålla 

en fysisk bok, eftersom Klingberg (SvD, 2019) menade att läsare ofta minns den digitala 

texten sämre än en fysisk bok. Å andra sidan blir det då komplicerat när utvecklingen går 

framåt och elever blir tvingade till digitaliseringen, fastän de föredrar genomgångar på tavlan 

istället för det digitala. Det blir ett digitalt dilemma. Samhällsutvecklingen går framåt, 

samtidigt som resultatet visar att vissa elever vill gå tillbaka i tiden. Som de flesta 
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respondenter nämnde föredrar de att kombinera det konservativa med digitaliseringen och det 

verkar, i nuläget, inte vara ett dåligt alternativ. Utifrån resultatet verkar det fungera för både 

lärare och elever.  

Vad som går att tolka av resultatet finns det nog fördelar med det. En av respondenterna 

menade att digitaliseringen är mer som en resurs och ett verktyg för att exempelvis kunna visa 

bilder eller förstärka vissa saker i inlärningsprocessen. På detta sätt kan lärare kombinera 

digitaliseringen med det konservativa. Även om samhällsutvecklingen går framåt, precis som 

Carlsson (2019:11) nämner, så bildas uppfattningen om att lärare behöver lyssna mer på 

eleverna. Det är eleverna som ska gå i skolan och utbildas, även om lärare och rektorer är 

utbildade, så känns det som att skolan går för fort fram. Eftersom ingen vet om tekniken 

skadar (Klingberg, SvD, 2019).  

Respondenterna påpekade att skolledningen ibland är mer intresserade av digitaliseringen än 

de flesta lärare. Utifrån resultatet verkar det som att skolledningen skyndar på och har bråttom 

med digitaliseringen. De vill få in digitaliseringen i undervisningen fastän ingen vet vad 

digitaliseringen gör med eleverna. Det går att härledas till Klingberg (SvD, 2019) som 

menade att det finns forskning som visar att vi behöver vara försiktiga när det gäller att 

introducera nya distraktioner.  

Att eleverna blir distraherade av digitala verktyg är en sak som är säker, och att skynda 

långsamt verkar vara ett alternativ för skolväsendet. Samtidigt som Dunkels (2019) påpekar 

att digitaliseringen inte är någon produkt där försiktighetsprincipen kan appliceras på. Elever 

behöver lära sig att hantera digitaliseringen och att skolan ska lära ut den digitala 

kompetensen. Det kan vara svårt att få alla elever att hantera digitaliseringen när 

respondenterna menar att det finns elever som föredrar det konservativa. Det blir återigen ett 

digitalt dilemma och ingen vet egentligen vad som är rätt eller fel.  

5.2 Metoddiskussion  

Inför studien funderade författaren angående vilken metod som var bäst lämpad för studien. 

Slutligen valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. De semistrukturerade intervjuerna skedde var för sig, men möjligtvis hade 

gruppintervjuer kunnat vara ett alternativ. Vid gruppintervjuer kan respondenter känna sig 

tryggare och mindre utsatta, vilket en enskild intervju ofta kan medföra. En svårighet med 

gruppintervjuer hade varit att hitta en tid som passar alla, eftersom lärare oftast har ett 
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tidspressat schema. Dessutom krävs det nog mer erfarenhet vid gruppintervjuer. För en 

forskare som är nybörjare kan det vara avancerat.  

En kvantitativ metod hade varit ett alternativ till studien, dock hade författaren inte fått en 

djupare förståelse i den insamlade empirin. Vid semistrukturerade intervjuer ges forskare 

möjlighet till att kunna ställa följdfrågor, men det är något som inte är möjligt vid, exempelvis 

enkäter. Möjligtvis hade författaren kunnat kombinera semistrukturerade intervjuer med 

enkäter, men förskriva svarsalternativ ger respondenten möjlighet till fri tolkning av svaret på 

egenhand. Respondenterna kan då ge, omedvetna, missvisande svar. Det kan bidra till en 

minskad validitet. För att resultatet ska vara pålitlig krävs det att en eller fler forskare får 

likartat resultat vid andra undersökningstillfällen (Bryman, 2011:52). Det kan finnas en 

svårighet i att få likartade resultat vid enkätundersökningar. Det beror på att frågorna kan vara 

missvisande eller att respondenterna riskerar att misstolka frågorna. Av den anledningen är 

det viktigt att forskaren/forskarna formulerar frågorna korrekt, så att de inte kan misstolkas.  

Det målstyrda urvalet har gjort det möjligt för författaren att anpassa och välja ut respondenter 

för studiens syfte. Det målstyrda urvalet har alltså påverkat resultatet.  

Möjligheten att kunna generalisera resultatet i kvalitativa intervjuer är svårare, anser Kvale 

och Brinkmann (2014:310). Samtidigt som de ifrågasätter varför ett resultat ska generaliseras. 

Men det går att diskutera generaliserbarheten vid kvalitativa studier, i förhållande till en tänkt 

population. I detta fall kan det vara samhällskunskapslärare.  

För att en större generalisering ska kunna ske i föreliggande studie krävs det bland annat en 

större urvalsgrupp. Fler skolor eller lärare skulle behöva bli inkluderade ifall en sådan studie 

ska kunna generaliseras. Därför kan den fortsatta forskningen vara i behov av en mer 

longitudinell studiedesign (Bryman, 2011:169).  

5.3 Fortsatt forskning  

Å ena sidan framgår det i den insamlade empirin att det finns vissa elever som föredrar det 

gamla och gärna vill hålla i en fysisk bok, istället för att få tillgång till den på internet. Å 

andra sidan framgår det att eleverna vill gärna att det ska gå snabbt att få en fråga besvarad 

och i många lägen föredra att söka svar på internet framför läroboken. Det råder en viss 

osäkerhet kring vad eleverna egentligen vill och föredrar för undervisningsmetod. Av den 

anledningen finns det ett behov av fortsatt forskning kring ämnet.  
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Att inkludera gymnasieelever till den fortsatta forskningen hade varit ett alternativ. Dels för 

att ta reda på hur eleverna tänker kring digitaliseringen dels för att göra elever medvetna om 

hur digitaliseringen kan påverka deras lärande. Som tidigare nämnt hävdar Klingberg (2019) 

att ett flertal forskare har undersökt vad studenter egentligen gör på lektionerna. Det gör det 

mer intressant att undersöka vad elever tänker om det och hur det kommer sig att de väljer att 

besöka hemsidor som inte berör lektionen.  
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6 SLUTSATSER  

Nedan kommer studiens slutsatser presenteras. Utifrån studiens syfte kommer avsnittet också 

besvara studiens frågeställning; Hur påverkas gymnasieelevers lärande av digitaliseringens 

effekter, utifrån ett antal samhällskunskapslärares erfarenheter? 

Resultatet visar att digitaliseringens effekter har påverkat gymnasielevers lärande, både 

positivt och negativt. I analysen av samhällskunskapslärares erfarenheter framkommer det att 

digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet. Elever kan, var som helst, komma åt 

material och studera på valfri plats. Den ökade tillgängligheten har visat sig vara positiv för 

gymnasielevers lärande. Men att elever har ett eget ansvar och behöver själva, aktivt, ta del av 

det material som finns. Slutsatsen författaren drar av det är att med tillgängligheten blir det 

möjligt för eleverna att förbättra och förenkla sitt lärande.  

Den insamlade empirin visar att Fake News, som cirkulerar på internet, har blivit ett problem 

för gymnasieelevers lärande. Det har bidragit till att gymnasieelever inte riktigt vet vad som 

är sant eller inte. Respondenterna upplever att gymnasielever inte har kunskapen till att kunna 

tolka eller hantera den informationen. Det är en av digitaliseringens negativa effekter som 

påverkar gymnasieelevers lärande negativt. Slutsatsen är att det är viktigt att lärare lär elever 

att hantera detta så att det inte fortsätter påverka gymnasieelevers lärande negativt. Med den 

reviderade läroplanen ges lärare möjlighet till att kunna arbeta mer med detta (Skolverket, 

2018).  

Vidare visar resultatet att digitalt fusk har ökat med digitaliseringen och har en negativ effekt 

på gymnasielevers lärande. Bristande kunskapsluckor blir ett faktum och avsaknaden av 

strategier inför att motverka fusk gör att den negativa effekten fortgår. I resultatet framgick 

det också att det finns fler risker med att arbeta digitalt. Gymnasieelever behöver mer 

bevakning för att deras lärande inte ska påverkas negativt av digitaliseringens negativa 

effekter. Lärares undervisningstimmar går åt till att bevaka eleverna, istället för att undervisa 

och bidra till deras lärande.  

Resultatet visar att gymnasieelevers mobiltelefoner och datorer stör eleverna under 

lektionerna, vilket har en negativ effekt på deras lärande. Slutsatsen är att avsaknaden av 

tydliga regler bidrar till att lärare inte vet hur de riktigt ska hantera de distraherade effekterna. 

Det gör också att varje lärare gör lite som de vill. Att lärare får göra som de vill, i sina 

klassrum, blir tydligt men det medför också att det inte finns några tydliga regler för eleverna. 
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Av resultatet framgår det att elever har svårt att låta bli mobiltelefonerna, men att eleverna 

inte har några riktiga konsekvenser vid hanteringen av olovliga digitala verktyg. En slutsats 

författaren drar av det är att det behövs införas tydliga regler om vad som gäller vid olovlig 

hantering av digitala verktyg.  

Avslutningsvis har digitaliseringen bidragit till att fler elever har kännedom om vad som 

pågår i samhället. Vissa elever har mer eller mindre blivit mer allmänbildade. Det har 

påverkats gymnasieelevers lärande positivt. Resultatet visar också att digitaliseringen har 

underlättat för många elever i lärandeprocessen. Elever har möjlighet att ta sig vidare i 

inlärningsprocessen på egen hand, med hjälp av digitaliseringen. Digitala 

översättningsprogram har också varit positiva för gymnasielevers lärande. Men det råder 

fortfarande ett digitalt dilemma kring det hela.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 

Hej! 

Jag heter Emma Ljungman och jag studerar vid ämneslärarprogrammet med 

ämneskombinationen svenska och samhällskunskap på Mälardalens Högskola. Det är dags för 

mig att skriva mitt examensarbete inom samhällskunskap. Studiens syfte är att undersöka 

samhällskunskapslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasielevers lärande. 

För att kunna undersöka detta ska jag genomföra samtalsintervjuer. Du tillfrågas här med om 

medverkan i studien. Intervjun kommer att ta cirka 30–45 minuter och spelas in. Du kan när 

som helst välja att avbryta din medverkan, utan motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Du bestämmer själv tid och plats för intervjun. Alla dina svar kommer 

behandlas konfidentiellt. 

Efter att intervjun är genomförd kommer den insamlade empirin att analyseras och 

transkriberas. Materialet kommer att hanteras enligt Vetenskapligsrådets etiska riktlinjer. Det 

inspelade materialet kommer att finnas på en lösenordskyddad dator och kommer förvaras 

inlåst. När examensarbetet är godkänt kommer inspelningar och transkriberingar att förstöras. 

Jag kommer att avkoda både transkriberingen och materialet, så att ingen insamlad empiri går 

att spåra till någon individ. 

Min slutgiltiga studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola, 

som i sin slutversion kommer att läggas ut i databasen DiVA. På förhand tankar jag din 

värdefulla medverkan. 

Med vänlig hälsning  

Emma Ljungman 

 

 

 

Student: Emma Ljungman, eln14008@student.mdh.se  

Handledare: Anna Johansson, anna.johansson@mdh.se 

Eskilstuna/2019-11-11 

 

 

 



 

 

BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Tema 1: Uppvärmningsfrågor/bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare? 

- I vilken ämnen, utöver samhällskunskaps undervisar du i? 

- Kan du berätta för mig när du började använda IKT/digitalisering i din undervisning? 

- Berätta om dina upplevelser om IKT och andra digitala lärresurser ni använder i din 

undervisning. 

Tema 2: Digitaliserad undervisning 

- Vilka digitala/IKT resurser finns det att tillgå på er gymnasieskola? 

- Kan du berätta för mig om hur du använder digital undervisning i dina kurser? 

- Hur viktiga är de digitala resurserna för din undervisning? 

- När det gäller elevers lärande, kan du berätta lite mer om hur de digitala verktygen 

påverkar elevens lärande? 

- Vilka för- och nackdelar ser du med digitaliserad undervisning? 

- Kan du berätta för om vilka utmaningar respektive möjligheter ser du med 

digitaliseringen? 

- Upplever du att studieresultaten har förändrats efter att eleverna fick en varsin digital 

resurs till undervisningen? Om svaret är ja, hur upplever du att studieresultaten har 

förändrats? 

Tema 3: Medborgarfostran  

- Berätta hur du tänker kring digitaliseringen med avseende på elevers 

medborgarfostran? 

- I kursplanen för samhällskunskap står det att undervisningen ska: " bidra till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet." Berätta hur du upplever att 

digitaliseringen i din undervisning har betydelse för elevers intresse av att delta i 

samhället? 

 

 

 



 

 

Tema 4: Distraherade effekter 

- Upplever du att dina elever blir distraherade av digital undervisning? Om svaret är ja, 

hur upplever du att dina elever blir distraherade av digital undervisning? 

- Tycker du dig ha sett att de digitala resurserna medför någon/några negativa 

konsekvenser för elevers lärande? 

- Hur ofta upplever du att eleverna har svårt att dra gränsen mellan vad som är 

skolarbete och det privata livet (sociala medier)? 

- Vilka effekter uppmärksammar du hos eleverna när de arbetar digitalt? 

Tema 4: Skolans ansvar 

- Kan du berätta för mig om hur ni pratar i arbetslaget eller på skolan om de 

distraherade effekterna av digital undervisning? 

- Hur uppfattar du ditt ansvar respektive skolans ansvar vid de distraherade effekterna 

av digitala resurser? 

- Hur uppfattar du stödet från skolledningen gällande bildning inom digitaliseringen? 

Tema 5: Avslutande fråga 

- Är det något du vill kommentera eller lägga till?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


