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Abstract 

From 2018, the Swedish public sector will change to become more digitalized. The main goal 

is that Sweden will be the best country in handling the problems of tomorrow where its 

population is more than competent in using digital programs and navigating in a complex digital 

world. The Swedish school system plays an important part in educating its citizens regarding 

digital competence. For this to become reality, teachers play a vital role in making sure that the 

political guidelines are realized in the classroom. Herein lies a potential problem when teachers 

are unwilling to change the school or perhaps are not capable of doing so in the first place. 

Based on implementation theory this study seeks to examine if there is an underlying problem 

in the dynamic relation between the political guidelines and the teachers’ attitude towards 

change. In doing so interviews have been conducted to come close to the teachers’ opinions on 

the matter. The study shows mixed results in that teachers are positive to some of the changes 

but at the same time, it brings about negative aspects regarding time-consuming work that puts 

a strain on the teachers’ professions and makes the implementation difficult in certain aspects. 

Nyckelord 

Digitalisering, digital kompetens, digitala verktyg, nationellt digitaliseringsmål, 

implementering, implementeringsprocess, frontlinjebyråkrat.  
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1 Inledning 

I den utdragna process där politiska beslut tas för att slutligen nå ut till den tilltänkta mottagaren 

är det flertalet faktorer som kan påverka slutresultatet. Att enbart fatta ett beslut som sedan 

automatiskt genomförs är minst sagt en förenklad bild av processen. I slutändan är det vanliga 

människor som förväntas leverera en färdig produkt utifrån uppsatta riktlinjer. För att det ska 

bli som politikerna har tänkt är det flera faktorer som ska svetsas samman och ordspråket ”det 

blir inte alltid som man tänkt sig” är relevant i detta sammanhang.  

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolan lanserades 2018. Den är ett av dessa politiska 

beslut som ska förverkligas och genomföras av Sveriges lärarkår. Skolan ska digitaliseras, nya 

arbetssätt blir aktuella och nya riktlinjer och mål gäller för samtliga lärare. Riktlinjerna som 

lärarna nu ska följa kan mycket väl vara otydliga, eller hur svårt är det att arbeta med 

digitalisering om lärare inte kan hantera datorer fullt ut? 

Som titeln antyder kan det finnas ett visst motstånd till förändringar i skolan vilket kan förhindra 

att målet inte levs upp till. Arbetets titel är något jag själv fick som svar när jag frågade en lärare 

vad hen tyckte om digitaliseringen i skolan. Där väcktes det ett intresse för mig – att titta 

närmare på vad lärare anser om digitaliseringen i skolan, om det kommer bli som politikerna 

hade tänkt när det politiska målet formulerades och vad som eventuellt förhindrar det. 

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka implementeringen av digitaliseringsmålet i skolan, 

hur väl det politiska beslutet genomförts i praktiken, detta utifrån samhällskunskapslärarnas 

perspektiv. Samhällskunskapslärarnas förutsättningar och inställning är centralt för att förstå 

hur väl implementeringen kan genomföras i skolan och inom samhällskunskapsämnet. Hur väl 

lärarna förhåller sig till de nya kraven samt hur de arbetar gemensamt för att kunna möta de nya 

utmaningarna som följer kommer att synliggöras med utgångspunkt i utvalda teorier. Ytterst 

har studien ambitionen att bidra med ökad kunskap kring hur implementeringen av 

digitaliseringskraven i skolan kan se ut i praktiken men även ge större förståelse för 

samhällskunskapslärarnas inställning till de nya kraven. 
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i. Hur ser förutsättningarna ut för samhällskunskapslärare i rollen som frontlinjebyråkrat 

att implementera digitaliseringsmålen i undervisningen?  

• Denna fråga syftar på att undersöka både på de teoretiska och praktiska delarna 

i digitaliseringsmålen utifrån implementeringsteori. 

 

ii. Hur är samhällskunskapslärarnas förhållningssätt till de nya digitaliseringskraven och 

hur arbetar lärarna tillsammans för att möta de nya kraven? 

• Lärarnas inställning till den nya styrningen är här centralt. Både i relation till 

skolledningens riktlinjer men även om och hur de uppfattar digitaliseringen att 

vara väsentlig för deras profession.  

3 Begrepp 

För att underlätta inläsningen är det viktigt att bli bekant med särskilda begrepp som frekvent 

kommer användas under uppsatsens olika delar. Begreppsförklaring anser jag vara nödvändigt 

då begreppen kan vid första anseende verka diffusa och otydliga, vilket är mycket möjligt 

beroende på hur väl insatt man är i ämnet. Begreppen är minst sagt lika varandra och därför är 

det viktigt att förtydliga hur begreppen i sin tur skiljer sig från varandra. Detta kapitel gör det 

även möjligt för läsaren att gå tillbaka och läsa på om begreppen ifall repetition blir nödvändigt 

under läsningen.  

3.1 Digitalisering 

Digitalisering handlar i detta fall om lärarnas förändrade arbetssituation. Numera sker lärarens 

arbete digitalt med undervisning, planering, uppföljning, utvärdering och återkoppling där olika 

digitala lärplattformar används. Med andra ord är digitalisering ett brett begrepp som syftar på 

skolan som helhet och dess övergång från en analog till en digital skola och arbetsplats. 

3.2 Digital kompetens 

Det begrepp som förekommer flest gånger i arbetet är just digital kompetens och i den 

reviderade läroplanen är utvecklandet av elevernas digitala kompetens det väsentliga. Det är 

även ett begrepp som omfattar olika kunskapsområden som tillsammans utgör elevens digitala 

kompetens. Dels innebär det en förståelse för digitaliseringens effekter på samhället som till 

exempel automatisering och sociala medier i relation till nyhetsvärdering och dess möjligheter 
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och risker. Den andra delen är den praktiska, att kunna använda sig av digitala verktyg, att 

kunna bearbeta texter digitalt och söka sig till information via databaser.1 

3.3 Digitala verktyg 

Samlingsbegreppet för alla de digitala medier och digitala verktyg som används i 

skolundervisningen går under digitala verktyg. Alla tekniska apparater som surfplatta, 

smartphone och datorer, men även olika applikationer, program och lärplattformar är digitala 

verktyg. Elevernas digitala kompetens handlar om att kunna arbeta med dessa och att överlag 

ha goda datorkunskaper. 

4 Bakgrund 

Arbetet har sin bakgrund i den problematik jag själv stött på inom skolans värld, både från 

handledare och från andra lärares erfarenheter. Mina egna lektionsmoment präglades ofta av att 

eleverna numera har en dator framför sig varav fokus ofta går ifrån undervisningen till något 

annat – med andra ord kan digitaliseringen uppfattas som skadlig för elevernas inlärning.  Dock 

har jag även sett digitaliseringens fördelar med alla digitala verktyg som finns, särskilt när det 

kommer till att skapa stimulerande undervisningsmoment och digitala provtillfällen. Men även 

för elever med särskilda behov där digitala verktyg underlättar deras inlärning. För min egen 

del är det svårt att komma ihåg en tid i skolan innan datorer introducerades för varje elev. Under 

mina två första år på gymnasiet användes bara papper och penna under lektionerna, medan 

under vissa lektioner hänvisades vi till datorsalar. Under sista året på gymnasiet fick jag en egen 

skoldator och det blev en tydlig förändring i klassrummet och i skolan överlag. 

Att digitalisering blev fokusområdet för uppsatsen var för mig en självklarhet, dels för det är en 

arbetssituation jag behöver anpassa mig efter men även att det möjliggör att belysa en 

återkommande problematik inom skolvärlden – implementeringsproblematik. Lärarnas arbete 

i skolan påverkas utifrån vad regering och riksdag beslutar varav lärarna får uppgiften att se till 

att mer eller mindre lösa det. Liknande när den nya läroplanen infördes 2011 fanns det ett visst 

motstånd bland lärare på min gymnasieskola att förhålla sig till den nya läroplanen. Om 

digitaliseringsmålet ska bli verklighet är det upp till lärarna att det görs möjligt, genom att 

vidareutveckla sin kompetens inom området och var påläst kring vad som nu förväntas av dem. 

                                                 

1 SOU 2015:28: Digital kompetens. 101. 



 

8 

 

Relationen med vad som ska implementeras och hur samhällskunskapslärarna förhåller sig till 

det blir här av intresse. 

Nedan följer en utförlig beskrivning kring digitaliseringskravens bakgrund och hur den nya 

läroplanen från 2018 ser ut för hela skolverksamheten och inte minst för 

samhällskunskapslärarna. 

4.1 Nationell digitaliseringsstrategi 

2017 presenterade regeringen en nationell digitaliseringsstrategi vars vision är ett hållbart 

digitaliserat Sverige där målet är ett Sverige som är bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen påverkar olika delar av landets utveckling och är 

enligt regeringen ett viktigt verktyg för att nå de globala målen för hållbar utveckling, både 

Agenda 2030 och Parisavtalet. Regeringen pratar om att digitaliseringen ska förenkla vardagen 

och leda till nya jobb förutsatt att befolkningen har god kunskap om digitalisering och kan 

hantera digitala verktyg. Digitaliseringen ska även bidra till den sociala sammanhållningen 

genom att möjliggöra ökad tillgång till samhällsservice samt media och kultur. Tanken är att 

den svenska befolkningen ska vara teknikkunnig och att en väl utbyggd infrastruktur ska öka 

tillgången men även tilliten till den offentliga sektorn.2 Kortfattat täcker digitaliseringsstrategin 

ett brett område i strävan att bland annat nå upp till olika klimatmål och att vara förberedda på 

en mer digital framtid. Det övergripande målet har i sin tur delats upp i fem delmål i syfte att 

tydliggöra politikens inriktning på de olika områdena där digitalisering har särskilt stor 

betydelse. Delmålen är: 

✓ D-ledning: Rättssäker och målmedveten kvalitetsutveckling ska ske genom 

digitalisering. 

✓ D-infrastruktur: Snabbt bredband och stabila mobila tjänster är viktiga komponenter för 

god infrastruktur som hela Sverige ha tillgång till. 

✓ D-innovation: Det ska finnas goda förutsättningar för att digitalt drivna innovationer ska 

utvecklas, spridas och användas. 

✓ D-trygghet: Det ska finnas förutsättningar för alla att ta del av samt ha god tillit till det 

digitala samhället. 

✓ D-kompetens: Alla ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.3 

                                                 

2 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi. 8,10, 2017 

3 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi. 11, 2017 
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Utvecklandet av digital kompetens är främst ett område där skolan blir aktuell. Här nämns 

modernisering av utbildningssystemet som ett av många viktiga områden. Med andra ord ska 

skolan göra det möjligt att eleverna ges förutsättningarna att utveckla digital kompetens så att 

framtidens samhällsmedborgare aktivt kan delta i ett mer digitaliserat arbets-och samhällsliv 

och driva Sverige framåt i utvecklingen.4 

4.1.1 Digitaliseringsstrategi för skolan 

Regeringens övergripande mål för skolväsendet formuleras som följande:  

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 

möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och 

elever för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.5  

För att uppnå detta har tre fokusområdet konkretiseras i skolan som i sin tur har ett mål och 

flera delmål. Målen ska uppnås 2022 och innebär: 

✓ Digital kompetens för alla i skolväsendet. 

✓ Likvärdig tillgång och användning. 

✓ Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.6 

Strategin kan sammanfattas att det är skolans uppdrag att eleverna utvecklar digital kompetens; 

att skolledningen har ansvaret att leda ett digitalt utvecklingsarbete inom skolverksamheten; 

lärarna ska vara tillräckligt kompetenta att välja och använda digitala verktyg i undervisningen 

och ges möjlighet till kompetensutveckling; Skolor ska även ha god infrastruktur samt teknisk 

och pedagogisk support i verksamheten, men även att digitaliseringen ska användas i syfte att 

underlätta personalens arbetssituation.7 

4.1.1.1 Digitalisering i läroplanen 

Med den reviderade läroplanen som gäller från och med 2018 har digitaliseringen blivit en 

tydlig del av skolans utbildningsuppdrag. Nedan följer utdrag ur den reviderade läroplanen i 

gymnasieskolan i syfte att förtydliga digitaliseringsuppdraget i skolan. Under gymnasieskolans 

uppdrag ska eleverna kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med ökat 

informationsflöde genom digital uppkoppling. En ökad digital kompetens bland eleverna syftar 

                                                 

4 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi. 12–13, 2017 

5 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 3, 2017 

6 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 4–5, 2017 

7 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 6–12, 2017 
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på att eleverna utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och 

samhällets utveckling. Eleverna ska utveckla en förmåga att använda digital teknik men även 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till just digital teknik.8 Detta bland annat i 

ett källkritiskt syfte, att kunna värdera och förstå risker med allt ökad tillgång till information, 

det omfattar även förmågan att begränsa sökningarna och få fram relevant information som 

eftersöks.9  

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer innebär digitaliseringen även ett förhållningssätt 

i relation till de normer och värderingar alla elever bör ha utvecklat under sin gymnasietid. I det 

här fallet ska eleverna utveckla en förståelse för vilka möjligheter och risker ökande 

digitalisering medför. Här är det främst nätmobbning som är centralt i och med att 

digitaliseringen möjliggör för eleverna att delta i nya forum och möta nya människor samt 

kunna vara anonym. De grundläggande värden som beskrivs i läroplanens första del gäller 

därmed både den digitala och fysiska världen och här är det upp till skolan att aktivt motverka 

kränkande behandling på skolan, men även digitalt.10 

Digitaliseringen ska även möjliggöra en större anpassning utifrån elevernas olika 

förutsättningar och behov där digitala verktyg kan vara en viktig del i olika stödinsatser för 

eleverna. Digitala verktyg och medier kan även användas för att variera och individualisera 

undervisningen för alla elever. Lärare behöver dock alltid möta eleverna utifrån deras 

förkunskaper och erfarenheter av olika digitala verktyg. Programmering är numera också en del 

av läroplanen och en särskild del av vad som omfattas av digital kompetens - numera kan 

eleverna ha programmering som ett eget ämne, men även att programmering förekommer i 

olika programfördjupningar.11 

Användningen av digital teknik kan användas i alla ämnen, men användandet varierar 

naturligtvis mellan ämnena, och i vilken grad läraren är förtrogen med det digitala verktyget i 

sig. Digitala verktyg i undervisningen är tänkt att öppna upp nya dimensioner i lärandet genom 

att möjliggöra nya metoder och arbetssätt att integrera i undervisningen. Bland annat genom att 

                                                 

8 Skolverket: Läroplan för gymnasieskolan. 3, 2018 

9 Skolverket: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. 11, 2017  

10 Skolverket: Läroplan för gymnasieskolan. 5,7, 2018 

11 Skolverket: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. 9, 12, 2017 
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använda responsverktyg för att snabbare kunna återkoppla till eleverna och i kommunikationen 

med vårdnadshavare.12 

Som visat täcker digitaliseringen i läroplanen ett brett spektrum av olika områden där 

digitalisering har en påverkan. Digitaliseringen är på så sätt ett mångfasetterat område i syfte 

att både främja kunskapsbildning, ett förhållningssätt, men även ett värderingsarbete där 

eleverna lär sig att behandla varandra med respekt i den digitala världen.13 Att eleverna ska 

utveckla digital kompetens är minst sagt relevant för att förhålla sig till nutida 

samhällsförhållanden och förbereda eleverna för framtiden. Det är en komplex värld vi lever i 

och därför har läroplanen förändrats för att just förbereda eleverna på detta. 

4.1.1.2 Förändringar inom samhällskunskapsämnet 

Utöver de mer generella förtydliganden i läroplanerna har samhällskunskapsämnet sett en del 

konkreta förändringar som i sin tur påverkar samhällskunskapslärarnas undervisningsinnehåll. 

Dels digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden, digitaliseringens möjligheter och 

utmaningar för demokrati och politik i relation till nyhetsvärdering. Dessa områden är numera 

en del av det centrala innehållet i samhällskunskap 1b.14 Automationsprocessen är här relevant 

angående arbetsmarknaden, vilka konsekvenser ökad automatisering medför för samhället och 

på individnivå. Utifrån demokrati och politik i relation till nyhetsvärdering rör det frågor om 

hur samhällsdebatten påverkas av både sociala medier och traditionella medier. Källkritik är 

här en central del i och med ökad tillgång till nyheter och kunna värdera digitala källors relevans 

och trovärdighet.15 Inom samhällskunskap ska eleverna kunna uttrycka sina kunskaper både 

skriftligt och muntligt med hjälp av digitala verktyg, till exempel bloggar eller debattinlägg. 

Även olika presentationsformer via olika digitala medier, som PowerPoint eller Prezi. 

Samhällskunskapen omfattar därmed både färdighetskunskap i att hantera olika digitala 

resurser och verktyg samt även skapa förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället.16 

                                                 

12 Skolverket: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. 10, 2017 

13 Regeringskansliet: Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. 1, 2017 

14 Skolverket: Ämne samhällskunskap. 2019-04-24  

15 Skolverket: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. 16, 2017 

16 Skolverket: Kommentarmaterial till ämnesplanen i samhällskunskap i gymnasieskolan. 2019-04-24 
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5 Tidigare forskning 

Skolan har med åren genomgått en rad olika utvecklingar med läroplansförändringar, senast 

2018 angående digitaliseringsmålet. Forskning angående implementering i verksamheter, men 

även skolvärlden blir här av intresse att titta djupare kring. Aspekter som rör en misslyckad 

respektive lyckad verksamhetsutveckling lyfts här fram, hur den aktuella IT-kompetensen bland 

lärare ser ut, digitaliseringens effekter på eleverna i undervisningen och det kollegiala lärandets 

betydelse i utvecklandet av digital kompetens. 

5.1 Skolutveckling 

Den nationella digitaliseringsstrategin är något som alla skolverksamheter nu måste anpassas 

därefter, bland annat på lektionsnivå. Ökad anpassning och vidareutbildning inom digitalisering 

är numera ett måste, varav lärarnas inställning till förändringen blir intressant. Det främsta 

hindret när det kommer till ”pedagogiskt förnyelsearbete” som Hedin & Svensson kallar det är 

brist på tid och resurser. Det kan även finnas ett bristande intresse bland lärare vilket kan bygga 

upp ett motstånd mot förändring och mer traditionell pedagogik lever kvar. En intressant 

förklaring till varför det finns en särskild svårighet att genomföra förändringar på skolnivå 

ligger bland annat i toppstyrningen av olika projektsatsningar och att det inte kommer från 

lärarna själva. För att organisatoriska förändringar ska få genomslag är det lärarnas 

engagemang, inflytande, motivation och ansvar som är viktiga för de förändringar som ska 

genomföras. Informella ledare är även viktiga som kan driva på utvecklingen, men även att 

stödet från ledningen är avgörande för ett lyckosamt utvecklingsarbete.17  

Lärarnas inställning till förändring samt lärarnas relation till förändringen är särskilt viktigt att 

beakta. Lindensjö och Lundgren säger här: ”Om en reform ska kunna verkställas i skolan måste 

det först verka rimligt för lärarna, att det uppfattas som väsentligt för lärarna och innebär en 

vinst för dem.” Detta är särskilt viktigt då läraren äger sin undervisning och har stor frihet att 

leda och planera arbetet utifrån erfarenhet och utbildning. Skolledningen kan i sin tur inte 

påtvinga lärarna hur lektionerna ska se ut utan det är en del av lärarprofessionen i sig.18 

Skolan är även en institution som anpassas efter yttre förhållanden där digitaliseringsstrategin 

är ett bra exempel. Erik Wallin menar här att skolan har relativt stor autonomi när det gäller att 

                                                 

17 Hedin & Svensson: Nycklar till kunskap. 203, 2011 

18 Lindensjö & Lundgren: Utbildningsreformer och politisk styrning. 177, 2014 
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möta dessa yttre påtryckningar vilket kan medföra problematik när det kommer till hur väl 

skolor kan pådriva förändringar i skolverksamheten. Om skolor förändrar utifrån egna 

förutsättningar kan kriterier från den nationella digitaliseringsstrategin i det här fallet utebli, 

varav huvudsyftet förminskas.19 Samtidigt menar Lindensjö och Lundgren att det viktigt att 

utgå från lokala förutsättningar och att lärarna får vara med och formulera åtgärderna utifrån 

deras arbetssituation. Detta för att skapa gynnsamma attityder gentemot reformerna.20 

Carlgren och Hörnqvist pratar om att lärarna behöver äga både problemet och lösningen och att 

initiativ till reform bör komma från lärarna i sig. Om det endast är en mindre grupp som är 

delaktiga i reformarbetet leder det till bristande engagemang i skolutvecklingen. Skolledningen 

ges en särskild roll när det kommer att skapa ett gynnsamt klimat och att skapa förutsättningar 

för förändring, inte enbart genom ekonomiska förändringar.21 

Carlgren och Hörnqvist problematiserar även lärarnas förändringstakt när det handlar om att 

byta från ett fungerande arbetssätt till nya riktlinjer som de själva kanske inte behärskar. De 

påpekar i detta fall innebörden av starka incitament att få lärare att gå från det gamla till det nya 

samtidigt att det ska ges tid för lärarna att anamma det nya sättet. Om inte lärarna ges möjlighet 

att utveckla sin kompetens utifrån nya riktlinjer och om förändringen sker i allt för hastigt tempo 

kommer skolutvecklingen att misslyckas.22  

En annan viktig del i skolutveckling är att effekterna inte är alltid är tydliga på förhand. Med 

läroplanen från 2011 infördes nya kursplaner och kunskapskrav som uppfattades vara tydligare 

än tidigare med syfte att lyfta Sverige i internationella kunskapsmätningar. Resultat från 

läroplansförändringen 2011 förväntas dock inte vara tydligare fören till slutet av 2020-talet. 

Utvecklingsarbete tar tid för att önskvärda effekter ska synas i mätningar och det är viktigt med 

både lokalt utvecklingsstöd och lokalt förankrad kompetensutveckling för att lärarna ska kunna 

förverkliga målet.23 

                                                 

19 Erik Wallin: Att utveckla skolan. En fråga om att lyfta sig själv i håret – eller vad? 102, 2002 

20 Lindensjö & Lundgren: Utbildningsreformer och politisk styrning. 177, 2014 

21 Carlgren & Hörnqvist: Skola i utveckling. När inget facit finns… - om skolutveckling i en decentraliserad skola. 

15, 1999 

22 Carlgren & Hörnqvist: Skola i utveckling. När inget facit finns… - om skolutveckling i en decentraliserad skola. 

15, 1999 

23 SOU 2013:30. 16, 2013 
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5.2 IT-kompetens bland lärare 

Skolverkets mätning bland IT-användning och IT-kompetens på svenska skolor genomförs vart 

tredje år. Den senaste mätningen visar på en kraftig ökning bland antalet datorer och surfplattor 

i verksamheten och Sverige ligger i toppen angående antalet datorer i skolorna. Redan 2012 

hade i princip alla gymnasielärare tillgång till egen dator och runt om på skolor lånas datorer 

eller surfplattor ut till elever, en så kallad 1 till 1 satsning. Mätningen visar på att både elever 

och lärare använder IT allt oftare i skolan, för eleverna handlar det om arbetet med olika 

skoluppgifter medan lärarna använder IT i allt större utsträckning för olika arbetsuppgifter.24 

På så sätt har en form av digitalisering skett tidigare än 2018, men det är med den nya läroplanen 

som digitaliseringsmålen blev en del av skolans uppdrag varav läroplanen uppdaterades. 

En annan viktig aspekt som mätningen visar på är att det finns ett fortsatt behov av 

kompetensutveckling inom IT-användning. Kompetensutvecklingen riktar sig främst mot 

användningen av IT som pedagogiskt verktyg, säker användning på internet samt lag och rätt 

på internet. Omkring hälften av alla lärare på både grundskola och gymnasiet upplever ett stort 

kompetensbehov inom dessa områden. Var tredje lärare upplever även ett 

kompetensutvecklingsbehov inom grundläggande datorkunskap, som att arbeta med olika 

datorprogram, öppna och spara dokument samt filhantering.25 Lärarnas användning av digitala 

verktyg har även effekt på lärarnas arbetsbelastning. Att använda sig av digitala verktyg medför 

ökad stress bland lärarna då digitala verktyg i undervisningen kan medföra att tempot i 

undervisningen skruvas upp men också att tekniken inte alltid fungerar. Digitala verktyg måste 

även användas inom ramen för en genomtänkt pedagogik för att ge positiva resultat på 

undervisningen.26 

Lärarnas bristande IT-kompetens kompletteras även från studier som riktar blickarna mot 

lärarstudenters förutsättningar att arbeta med digitala verktyg i klassrummet. I en studie från 

Demoskop på uppdrag av Berättarministeriet och KTH har lärarstudenters uppfattning om 

digitala verktyg på lärarutbildningen kartlagts. Nästan hälften av alla deltagande upplever sig 

dåligt förbereda för att bedriva digitaliserad utbildning och att de upplever ett underskott på 

                                                 

24 Skolverket: IT-användning och IT-kompetens. 5, 2016 

25 Skolverket: IT-användning och IT-kompetens. 6, 65, 2016 

26 Riksdagen: Digitaliseringen i skolan. 6–7, 2015 
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arbete med digitala hjälpmedel under tiden på lärarutbildningen. Sex av tio lärarstudenter 

efterlyser en ökad digitalisering på skolan, varav en av tio motsätter sig en sådan utveckling.27 

Sara Willermarks avhandling Digital didaktisk design undersöker hur grundskolelärare arbetar 

med att utveckla sin undervisning med digital teknik i pedagogiska syften. I avhandlingen 

används TPACK-modellen som är ett verktyg för att mäta hur väl lärare kan integrera 

pedagogisk- och ämneskunskap tillsammans med kunskap om digital teknik. Alla tre delar 

behöver samspela för att skapa meningsfulla läromoment genom digitala verktyg.28 

Utmaningen för lärarna ligger i att kunna orientera sig i flödet av tillgängliga resurser och noga 

kunna välja alternativt välja bort digital teknik i undervisningen. Många tidiga 

forskningsstudier visar på digitaliseringen som väldigt tidskrävande och komplex varav 

samarbete mellan lärarna är en viktig komponent. Avhandlingen visade att digitaliseringen 

förutsatte praktiskt experimenterande över en längre period där lärarna ges tid att utveckla och 

reflektera över sin egen undervisning. Det kollegiala lärandet visar sig vara betydande då det är 

främst i samarbete med andra som lärare lyckas utveckla sin ämnesundervisning genom digitala 

verktyg.29 

5.3 Effekt på elever 

Användandet av digitala verktyg i undervisningen visar på särskilda positiva effekter. Ökad 

motivation och engagemang förekommer men även att det leder till ökat intresse för studierna 

bland eleverna. Användandet av datorer leder även till ökad ordning och reda i arbetet för elever 

– att hålla ordning på sitt material leder till bättre förutsättningar att hå högre resultat. Digitala 

verktyg har även underlättat för kommunikationen mellan lärare och elev samt hem och skola.30  

Digitala verktyg har även en påverkan på studieron i klassrummet. Tre av tio gymnasieelever 

upplever att de blir störda av sms eller sociala medier under lektionstid. Samtidigt upplever 

gymnasielärare att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevernas användning av bland annat 

sociala medier eller annan internetanvändning.31 

                                                 

27 Demoskop: Lärarutbildning och digitalisering. 5–6, 2016 

28 Sara Willermark: Digital didaktisk design. III, 2018 

29 Skolverket: Digitaliseringen i skolan. 54–55, 2018 

30 Riksdagen: Digitaliseringen i skolan. 6, 2015 

31 Skolverket: IT-användning och IT-kompetens. 6, 65, 2016 
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Det finns dock få studier som visar på övertygande resultat gällande användandet av digitala 

verktyg och förbättrade betyg. Detta på grund av metodologiska begränsningar i att med 

säkerhet avgöra effekten av digitala verktyg utan att utesluta elevers sociala bakgrund, 

studievana och hemförhållanden. Flera kunskaper och förmågor som utvecklas via digitala 

verktyg saknar även kvantitativa mått vilket gör det svårt att mäta digitala verktygs positiva 

effekt på elevers inlärning. För att digitala verktyg ska visa på tydliga resultat krävs det enligt 

vissa forskare upp till tio år.32 

5.4 Sammanfattning tidigare forskning 

För en lyckad skolutveckling pekar mycket på betydelsen av lärarnas inställning till reformen, 

i detta fall digitalisering och hur väl förankrat det är i lärarnas arbetssituation. Lärarnas 

delaktighet i hur digitaliseringen ska mötas på sin skola visar på att den lokala förankringen är 

betydande - att skolan ska formulera egna delmål för att nå upp till de nya kraven. Dock även 

att det medför en risk att utgå från lokala premisser och formuleringar om de nationella målen 

inte är tillräckligt tydliga. Lärarna ska även se digitaliseringen som något nödvändigt för deras 

arbetssituation och att de behöver kompetensutveckling från skolledningen för att ge goda 

förutsättningar för att lärarna ska förverkliga skolutvecklingen. Skolutveckling tar trots allt tid. 

Därför befinner sig digitaliseringsmålen fortfarande i ett tidigt stadium vilket är viktigt att 

beakta i arbetets senare del. 

Gällande lärarnas nuvarande IT-kompetens så lyfts viktiga delar fram, främst att det finns 

bristande IT-kompetens bland lärarkåren, men även att grundläggande datorkunskap saknas 

bland vissa lärare. Att lärarutbildningen är bristfällig när det kommer till att förbereda framtida 

lärare med adekvata kunskaper inom IT-användning är även det problematiskt. Den bristande 

kompetensen och det ökade behovet skapar sämre förutsättningar att kunna bedriva 

undervisningsmoment utifrån den nya läroplanen. Detta är minst sagt ett 

implementeringsproblem som fokuseras på lärarnas bristande kunskaper inom området. Den 

bristfälliga IT-kompetensen ställer då frågan om hur väl lärarna kan bedriva undervisning inom 

ett område de själva inte är kompetenta inom? Men även vilken funktion det kollegiala lärandet 

fyller utifrån deras erfarenheter. 

Gällande den digitaliserade undervisningens effekter på lärarna och eleverna är det viktigt att 

framhäva de effekterna studierna visar på. Dels visar det på försämrad studiero i klassrummet, 

                                                 

32 Riksdagen: Digitaliseringen i skolan. 6, 2015 
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detta också i högre grad utifrån lärarnas perspektiv än eleverna. Men även att det inte finns 

tydligt förankrade resultat i digitaliseringens effekter på inlärning. Den försämrade arbetsron 

och ökade stressen som digitaliseringen visar på är också viktiga aspekter att utgå ifrån i 

studiens intervjudel. Om lärarnas situation stämmer in på vad den tidigare forskningen visar på 

så kan det påverka lärarnas förhållningssätt till digitaliseringen i skolan och i sin tur försvåra 

implementeringen av digitaliseringskraven. 

6 Metod 

6.1 Kvalitativ intervjustudie 

Studien formar sig efter en fallstudiedesign där studien syftar på att undersöka 

implementeringsproblematiken och samhällskunskapslärarnas förhållningssätt till de nya 

kraven utifrån en skola. I det här fallet är jag intresserat av att belysa särskilda drag utifrån detta 

specifika fall och få fram värdefull empirisk data för uppsatsen.33 

Valet av metod landade i en kvalitativ studie där samhällskunskapslärares uppfattningar kring 

situationen är av centralt värde för uppsatsen. Esaiasson betonar här synliggörandet som en 

viktig komponent vid en kvalitativ studie där jag som undersökare vill förstå hur ett visst 

fenomen gestaltar sig i verkligheten. Ett bra användningsområde för en kvalitativ studie är 

studier som syftar på att undersöka hur människor uppfattar sin värld.34 I det här fallet är det 

samhällskunskapslärarnas värld uppsatsen utgår ifrån och de nya kraven som ställs på dem och 

därmed strävar studien efter att synliggöra just denna situation. För att komma åt 

samhällskunskapslärares uppfattningar har en intervjustudie genomförts där den empiriska 

datan är vad som framkommer under intervjusituationerna. 

Den kvalitativa aspekten innebär att studien vill åt detaljerade svar av intervjupersonerna, där 

det är intervjupersonernas subjektiva upplevelser som är centrala. Detta istället för svar som 

snabbt kan kodas och bearbetas likt en mer kvantitativ studie. Även vilka typer av frågor kan 

anpassas utifrån intervjupersonernas svar där särskilda svar kan leda till intressanta följdfrågor 

som kan vara av betydelse i arbetet. Det finns med andra ord en större möjlighet av flexibilitet 

i den kvalitativa intervjustudien än i kvantitativ där strukturerade intervjuer krävs för att kunna 

                                                 

33 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 97–98. 2018 

34 Esaiasson m.fl.: Metodpraktikan. 252, 2015 
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standardisera och mäta svaren.35 Jämfört med en kvantitativ studie har kvalitativa studier ett 

särskilt problem angående hur generaliserbart resultatet är. Det är omöjligt att generalisera 

resultatet från denna fallstudie vilket studien i sig inte är avsedd att göra. 

Samhällskunskapslärare på andra skolor kan mycket väl uppfatta situationen annorlunda utifrån 

hur den skolan arbetar med just denna specifika process. Resultatet i studien är alltså bundet till 

den kontext studien utfördes i. Vissa kvalitativa forskare menar dock att kvalitativ forskning 

går att generalisera. Malcolm Williams pratar här om begreppet ”måttliga” generaliseringar där 

vissa delar kan betraktas som exempel på identifierbara drag.36 Vissa delar av resultatet kan 

således representera en återkommande problematik som flera samhällskunskapslärare stöter på 

i implementeringsprocessen av de nya kraven. Syftet med studien är som tidigare nämnt inte 

att kunna generalisera resultatet, dock kan det bli en effekt av det området som studeras. 

6.2 Semistrukturerad intervju 

För att möjliggöra ett underlag som kan hjälpa mig att besvara mina frågeställningar, samtidigt 

som intervjupersonerna ges tillräckligt med utrymme för att utveckla sina tankar och åsikter har 

en semistrukturerad intervju genomförts. En semistrukturerad intervju har även möjliggjort att 

intervjufrågorna har vidareutvecklats under arbetets gång.37 Metoden medför en flexibilitet i 

arbetet särskilt när intervjupersonernas åsikter och uppfattningar kan härleda till följdfrågor 

som möjliggör större bredd av material i analysarbetet. Om intervjupersonen misstolkar frågans 

innebörd, alternativt ger ett förenklat svar möjliggör istället följdfrågorna att intervjupersonen 

kan bygga vidare på sina svar.38 Den vanligaste formen av intervjuformer är personliga, vilket 

är även den intervjuform som används i arbetet. Dels för att det blir lättare att härleda svaret till 

en specifik källa samt att den är lättare att kontrollera än vid gruppintervjuer. Vid sådana 

situationer är det enbart ett samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen där 

transkriberingen av materialet har underlättats.39 

En intervjuguide har även konstruerats där specifika teman ska täckas i intervjun, samtidigt som 

det finns utrymme att gå utanför intervjuguiden genom följdfrågor (se bilaga 1). Temat i 

intervjuguiden är således kopplat till den huvudsakliga teorin i arbetet som förklaras i 

                                                 

35 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 562, 2018  

36 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 484–485, 2018 

37 Martyn Denscombe: Forskningshandboken. 269, 2017 

38 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 563, 2018 

39 Martyn Denscombe: Forskningshandboken. 270, 2015 
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nästkommande kapitel varav de olika temana är förstår, kan och vill. Följdfrågorna är inte 

nedskrivna i själva intervjuguiden men kommer med i analysdelen och kopplas till det 

efterkommande citatet som respons på följdfrågan. De olika teman i intervjuguiden är sin tur 

kopplad till teorierna i arbetet, där olika delar av intervjuerna syftar på att täcka särskilda delar 

i den utvalda teoridelen. En mobil har sedan använts för att spela in intervjuerna för att 

underlätta transkriberingen och att kunna återge fulla citat i analysdelen. Att kunna återge citat 

gör analysdelen mer levande för läsaren där läsaren kan få en större inblick i vad som faktiskt 

sägs. Att intervjuerna spelats in har även möjliggjort att inte enbart undersöka vad 

intervjupersonerna säger, men även hur de säger det. På så sätt har särskilda förhållningssätt i 

relation till frågorna gjorts synligt varav det ställts ökat krav på mig att vara extra uppmärksam 

under transkriberingen.40  

6.3 Urval och genomförande 

Skolan som användes i undersökningen är en kommunal gymnasieskola i södra Sverige. 

Gymnasieskolan erbjuder högskoleförberedande utbildning och valdes för undersökningen på 

grund av dess geografiska närhet och för att jag har goda kontakter med skolan sedan tidigare. 

Urvalet av lärare har inte skett slumpmässigt utan utifrån uppsatta kriterier för att kunna besvara 

studiens frågeställningar - med andra ord har ett målstyrt urval använts i studien. Det målstyrda 

urvalet har centrerats kring samhällskunskapslärare för att specifikt belysa den situation de 

själva upplever i arbetet med digitaliseringsmålen.41 I studiens inledande stadie var det viktigt 

att snabbt skicka ut förfrågan om deltagande. På skolans hemsida fanns alla lärare där även 

lärarnas ämnen var inkluderade. Alla lärare som undervisade i samhällskunskap i skolan 

kontaktades via ett mailutskick om förfrågan om deltagande där bland annat den beräknade 

tiden för intervjun och studiens syfte informerades om. Totalt förfrågades elva 

samhällskunskapslärare varav sex valde att ställa upp på intervju.  

Antalet samhällskunskapslärare som användes i studien begränsades delvis till tidsomfånget för 

uppsatsen och hur många intervjupersoner som fanns tillgängliga för mig till en början. Här 

pratar Bryman om ett bekvämlighetsurval då jag sedan tidigare har kontakt med flera av 

intervjupersonerna.42 Antalet intervjupersonen i studien har begränsats i förhållande till 

teoretisk mättnad vilket uppstår när inga fler relevanta aspekter i relation till studien uppnås. 

                                                 

40 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 577, 2018 

41 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 498, 2018 

42 Alan Bryman: Samhällsvetenskapliga metoder. 243–244, 2018 
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Ett viktigt råd enligt Esaiasson i kvalitativa intervjustudier är att ett litet antal intervjupersoner 

kan räcka för att möjliggöra intressanta analyser – givet ett bra underlag av teoretiska ramverk.43 

Eller som Kvale & Brinkmann menar: ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda 

på det du behöver veta.”44  

Total genomfördes fem intervjuer i denna studie där det upptäcktes efter de två första 

intervjuerna att vissa intervjufrågor behövdes bytas ut eller omformuleras, men även uteslutas 

helt från studien. Detta med utgång i att tydligare komma åt implementeringsproblematiken. 

De två första intervjuerna är dock inte mindre värdefulla för studien då det empiriska underlaget 

som kom fram blev en viktig del i hur frågorna skulle omformuleras. I analysen av det empiriska 

underlaget kommer därmed de största delarna vara utifrån de tre lärarna som intervjuades 

utifrån den uppdaterade intervjuguiden, men med inslag av vad som kom fram från de två första 

intervjuerna. Intervjuerna varierade ifrån 20–35 minuter långa och skedde alla i ett tomt 

arbetsrum för att minimera eventuella störningar. Den teoretiska mättnad som Esaiasson pratar 

om nåddes totalt efter fem intervjuer varav ytterligare intervjuer inte ansågs vara nödvändiga. 

En sjätte fanns tillgänglig men beslutet togs att inte genomföra den intervjun i och med det 

empiriska materialet som redan fanns. Kön och ålder har uteslutits från studien då det inte utgör 

studiens syfte att undersöka skillnaden på implementeringen mellan manliga och kvinnliga 

samhällskunskapslärare eller om inställningen till digitaliseringen skiljer mellan äldre och 

yngre samhällskunskapslärare. I studiens analytiska del har lärarna kodats som följande:  

Lärare 

Lärare 1 (L1) 

Lärare 2 (L2) 

Lärare 3 (L3) 

Lärare 4 (L4) 

Lärare 5 (L5) 

 

  

                                                 

43 Esaiasson m.fl.: Metodpraktikan. 259, 2015 

44 Kvale & Brinkmann: Den kvalitativa forskningsintervjun. 156, 2014 
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6.4 Etiska förhållningssätt 

Att närmare studera människors uppfattning som har en tydlig koppling till den arbetsplats de 

arbetar inom medför en viss utsatthet för intervjupersonerna. Uppsatsen arbetar därmed utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i syfte att inte orsaka någon personlig skada för de 

personer som intervjuas i arbetet. Informationskravet: intervjupersonerna ska informeras om 

uppsatsens syfte och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill; Samtyckeskravet: att 

deltagarna i studien deltar utifrån egen fri vilja och uttryckligen säger att det går med på att 

intervjuas; Konfidentialitetskravet: personuppgifter och namn ska utelämnas från arbetet för 

inte kunna identifieras av utomstående; Nyttjandekravet: deltagarna i studien ska veta att datan 

som samlas in enbart ska användas i forskningsändamålet.45 

När deltagarna i studien kontaktades presenterades syftet med uppsatsen samt hur länge 

intervjuerna förväntades att ta. Deltagarna uttryckte sig även skriftligt om att de ville delta i 

studien eller om de ville avstå. Deltagarna informerades om att deras deltagande i studien var 

utifrån deras villkor och att deltagandet var helt anonymt. Om de önskade att avbryta sitt 

deltagande så var det deras rätt att göra så. Deltagarna blev även informerade angående att 

intervjutillfällena enbart kommer användas i denna studie. Utifrån detta tillvägagångssätt anses 

de olika kraven utifrån Vetenskapsrådet vara uppfyllt. 

Anonymiseringen i studien är inte enbart begränsat till intervjupersonernas personuppgifter och 

namn då det under den empiriska insamlingen lyftes fram andra personer som fyller en viktig 

funktion i skolans digitaliseringsarbete samt en lärplattform som skolan använder sig av. Övriga 

personuppgifter än de som deltog i studien har därmed också anonymiserats för att inte kunna 

härleda läsaren till den specifika skolan som studien utgick ifrån och personens namn kommer 

inte nämnas i arbetet. Angående lärplattformen fanns det en viss kritik bland 

samhällskunskapsläraren som kommer förtydligas i studiens analytiska del och därför kommer 

inte det programmet nämnas vid sitt rätta namn under studiens gång. Anonymisering för denna 

lärplattform ansågs vara nödvändig då studien inte strävar efter att skada anseendet hos denna 

specifika produkt. Å andra sidan arbetar skolan för tillfälligt med andra produkter som i sin tur 

inte kommer anonymiseras. Detta i grund i att ingen negativ kritik gentemot dessa framgick i 

intervjusituationen. 

                                                 

45 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer. 7–14, 2002 
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6.5 Bearbetning av det empiriska materialet 

Efter att intervjuerna transkriberats var nästa steg i uppsatsen att sortera det empiriska materialet 

för att enklare kunna analysera det. Jens Rennstam & David Wästerfors nämner att sorteringen 

liknas med att ”umgås” med den empiriska datan för att lära känna och hantera den. En tematisk 

sortering är bland den vanligaste metoden där det empiriska materialet sorteras utifrån 

intervjuguidens olika teman.46 Olika färgkodningar användes sedan för att kategorisera 

materialet inom arbetes teman där olika färger gör kopplingar till de olika teorierna i arbetet. 

Flera läsningar av det transkriberade materialet gjordes för att säkerställa att sorteringen blev 

noggrann och fick rätt färgkodning. Den sorterande delen underlättade senare inläsningen och 

hade en viktig funktion i att lättare kunna hitta fram olika sekvenser som behövdes under 

studiens analyserande del.47 

7 Teori 

Flera teoretiska utgångspunkter har valts för att möjliggöra studiens syfte. Den huvudsakliga 

teorin är implementeringsteorin då studiens främsta syfte är att synliggöra hur ett politiskt beslut 

genomförs i praktiken. Motiveringsteori och verksamhetsteori är av kompletterande natur då de 

hjälper att förstå problematiken kring implementeringen av digitaliseringen i skolan utifrån 

samhällskunskapslärarnas perspektiv och egenskaper. Nedan följer beskrivningar av de valda 

teorierna med anknytning till lärarnas situation med tillhörande modeller. 

7.1 Implementeringsteori 

Den nya digitaliseringsstrategin kommer gå i flera led innan den i själva verket ska verkställas 

i praktiken. Slutligen hamnar det på lärarnas ansvar att skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla sin digitala kompetens så att målet kan uppnås. Implementeringsteorin möjliggör att 

studera dessa olika led – från att det fattas ett politiskt beslut till att det ska generera i ett 

förväntat resultat. Att regeringen satt upp en digitaliseringsstrategi innebär inte per automatik 

att det att leda till att de uppsatta målen nås, snarare medför implementering en rad utmaningar 

som är värt att titta närmare på. Nils Hertting säger här ”Innan de genomförts och 

implementerats är de bara ord på papper.”48I detta fall är det lärarna, som bär det yttersta 

                                                 

46 Jens Rennstam & David Wästerfors: Från stoff till studie. 67–69. 2015 

47 Jens Rennstam & David Wästerfors: Från stoff till studie. 80,82. 2015 

48 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 13, 2016, 
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ansvaret att förverkliga det politiska målet som ska tittas närmare på. Implementeringsteorin i 

denna studie utgår från lärare, som står i slutet av processen och som är den främsta aktören 

som faktiskt ska implementerar den nya politiken. Lärare betraktas i denna teori som 

frontlinjebyråkrater och har en särskild roll i analysen. 

7.1.1 Frontlinjebyråkrater 

Frontlinjebyråkrater är de som arbetar direkt mot slutmottagarna – i detta fall eleverna. Här 

pratar Vedung om att frontlinjebyråkraternas (läs lärare) uppgift är att vara kompetent nog att 

kunna applicera de nya digitaliseringsmålen i skolverksamheten. Det är inte 

frontlinjebyråkraterna som skapar den nya policyn men de tillämpar den i praktiken. Samtidigt 

har vissa frontlinjebyråkrater, särskilt lärare i det här fallet stort svängrum att i sitt arbete.49 

Lärare har stor frihet att lägga upp sin undervisning utifrån deras vision och kompetens 

samtidigt som de måste förhålla sig till läroplanen. På så sätt är det upp till läraren att anpassa 

undervisningen utifrån den reviderade läroplanen för att nå upp till statens digitaliseringsmål. 

Problem som kan stötas på är dock hur väl lärare kan implementera dem i skolundervisningen. 

Hur väl lärarna kan implementera de nya digitaliseringskraven i skolan baseras på lärarnas egna 

egenskaper och inställning. Lennart Lundquist pratar här kring tre centrala egenskaper50 hos 

frontlinjebyråkraten som kommer vara utgångspunkten i implementeringsteorin: om lärarna 

förstår, kan och vill verkställa styrningen.51 

7.1.1.1 Förstår 

Förstå handlar om hur väl läraren i denna situation förstår vad digitaliseringen handlar om. 

Lundquist pratar om förmågan att tolka digitaliseringsmålen i den reviderade läroplanen. 

Förstå-aspekten handlar därmed inte om att enbart förstå att läroplanen är uppdaterad utifrån 

nya mål, utan måste förstå vad det konkret innebär. Politiska beslut kan i sin tur vara vaga eller 

motstridiga vilket kan ha medföra en särskild tolkningsproblematik.52 Här pratar Vedung om 

hur tydligt specificerat styrmedlet är, i det här fallet om läroplanen är relativt diffus i vad som 

omfattas i den reviderade läroplanen eller om det är mer konkret vad som omfattas som digital 

                                                 

49 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 89–92, 2016 

50 Termen ”egenskaper” används i min uppsats som en sammanfattande benämning på de tre begreppen förstå, kan 

och vill. 

51 Lennart Lundquist: Förvaltning, stat och samhälle. 75–76, 1992 

52 Lennart Lundquist: Förvaltning, stat och samhälle. 76, 1992 
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kompetens.53 Vad som därmed omfattas som digital kompetens i läroplanen är relevant att titta 

närmare på utifrån hur lärarna själv tolkar det. 

7.1.1.2 Kan 

Den andra delen handlar om kan och syftar på lärarens förmåga att verkställa den nya 

digitaliseringsstrategin. Lärarens kunskaper, handlingsförmåga och inflytande är centrala i att 

studera hur förutsättningarna ser ut i praktiken.54 Implementeringsproblematiken i denna 

situation kan härleda till lärarnas bristande kompetens – de är inte tillräckligt kvalificerade att 

implementera den nya styrningen eller inte är lämpade för uppgiften. Det kan även ligga i 

materiella förutsättningar där skolans finansiella resurser är begränsade. Vedung pratar här om 

att verksamheter kan tillföra extra resurser för att verkställa styrningen och utifrån lärarnas fall 

är det bland annat i form av utbildning som skolledningen tillhandahåller eller via andra 

lösningar.55 

7.1.1.3 Vill 

Den sista aspekten gäller huruvida lärarna vill verkställa styrningen – att arbeta med 

digitaliseringen i undervisningen. Lärarnas inställning är här viktigt att undersöka då det kan 

finnas flera skäl till varför de inte vill implementera den nya styrningen.56 Lärares vilja att 

genomföra styrningen kan både främjas och hämmas av hur relevant lärarna uppfattar 

digitalisering är i skolan. Inställningen till digitaliseringen är det centrala ur denna aspekt där 

negativ inställning kan hämma implementeringen, medan en mer positiv inställning kan gynna 

implementeringen.57 

I slutändan är det viktigt att alla dessa tre egenskaper samspelar hos lärarna för att 

implementeringen ska bli verklighet. Lundquist pratar här om att styrningsrelationen i de olika 

länkarna är komplexa och kan skapa en särskild problematik i styrningen för skolledningen. 

Den mest problematiska situationen är om läraren inte vill verkställa styrningen som 

skolledningen önskar. Om skolledningen försöker tvinga någon som inte redan vill riskerar man 

kanske att också de som är positiva blir mer tveksamma. Den auktoritära styrningen inom ett 

yrke där läraren har stor autonomi skapar stor komplexitet i styrningen. Samtidigt förutsätter 

                                                 

53 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 84–85, 2016 

54 Lennart Lundquist: Förvaltning, stat och samhälle. 76, 1992 

55 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 86, 2016 

56 Lennart Lundquist: Förvaltning, stat och samhälle. 76, 1992 

57 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 85, 2016 
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vill att det finns en grundläggande auktoritet inom skolvärlden som skapar förutsättningar att 

läraren i detta fall vill och accepterar styrningen.58 Arbetet formas således utifrån dessa tre 

egenskaper hos lärarna i förhållande till de nya digitaliseringskraven. Om implementeringen av 

den nya läroplanen ska verkställas i praktiken enligt uppsatta mål är det ytterst beroende på om 

lärarna har alla de tre nämnda egenskaperna. 

Som tidigare nämnt omfattar digital kompetens både teoretisk och praktisk kunskap. Utifrån 

samhällskunskapslärarnas förstå, kan, och vill, blir det därmed viktigt att särskilja dessa från 

varandra och arbeta med dem separat. Samhällskunskapslärarna kan mycket väl inneha alla tre 

egenskaper i förhållande till den teoretiska aspekten av digitalisering men sakna egenskaperna 

i den praktiska aspekten eller vice versa. Således är intervjufrågorna formulerade utifrån att 

både undersöka samhällskunskapslärarna förutsättningar för den teoretiska och praktiska delen 

av digitaliseringskraven. 

7.1.2 Kritik angående implementeringsteorin 

Teorin är dock inte utan dess svaghet, främst i relation till den begränsade information kring 

hur de tre egenskaperna samverkar. I sin studie om läkarnas roll vid implementeringen av 

valfrihetsreformer inom hälso- och sjukvården använder sig Ulrika Winblad Spångberg av 

Lundqvists förstå, kan och vill. Spångberg riktar delvis kritik mot teorin angående att Lundqvist 

inte utvecklar djupare hur de olika egenskaperna samverkar med varandra och Spångberg 

uppfattar det som att det finns ett underliggande antagande att egenskaperna verkar oberoende 

av varandra då Lundqvist är relativt kortfattad i sin beskrivning av egenskaperna. Spångberg 

lyfter istället fram hur svårt det är att särskilja egenskaperna från varandra. I hennes egen 

forskning visar det empiriska materialet att kan snarare är en förutsättning för förstå-

egenskapen varav förklaringsvärdet i teorin försvagas. Spångberg diskuterar även kring oprecist 

formulerade frågeformuleringar eller frågor som besvarades slarvigt i relation till de tre 

egenskaperna. Detta är inte en kritik mot egenskaperna i sig, utan att visar på problematiken att 

särskilja dem i frågeformuleringarna.59 

Även då teorin har sina uppenbarliga svårigheter anser jag fortfarande att den är användbar 

utifrån uppsatsens syfte. Som tidigare nämnt utgår jag från hur egenskaperna samverkar med 

varandra då alla egenskaper krävs för att det politiska beslutet ska förverkligas som det är tänkt. 

                                                 

58 Lennart Lundquist: Förvaltning, stat och samhälle. 77–78, 1992 

59 Ulrika Winblad Spångberg: Från beslut till verklighet. 193, 202–203, 2003 
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Intervjuguiden är formulerad i syfte att kunna precisera de olika egenskaperna i olika teman 

vilken kan skapa en bredare bild kring förutsättningen för implementeringen överlag. Den kritik 

som Spångberg lyfter fram är värt att ha i åtanke angående vidare forskning på högre nivå inom 

implementeringsprocessen. Utifrån denna uppsats är det dock enbart hur väl lärarnas 

egenskaper uppfyller kraven för en lyckad implementering och strävan att djupare förstå 

relationerna mellan de tre olika egenskaperna är inte vad uppsatsen strävar efter. 

7.2 Verksamhetsteori 

De nya digitaliseringsmålen ställer krav på att skolan vidareutvecklar sin verksamhet på 

organisatorisk nivå vilket i sin tur medföljer en förändring av lärarnas arbetssituation och att ny 

kunskap behöver komma till användning. Verksamhetsteorin bygger vidare på Vygotskys 

pedagogiska idé inom det sociokulturella perspektivet om att individens lärande påverkas av 

sociala och kulturella sammanhang.60 Verksamhetsteorin utgår istället från olika institutioner i 

samhället – i detta fall skolan som skapar och reproducerar kunskap inom ramen för 

institutionen. Verksamhetssystem genomgår med åren förändringar där eventuella spänningar 

och konflikter uppstår som respons på förändringen. Säljö pratar här om att exempelvis inom 

skolan skiljer pedagogiska metoder åt bland lärarna vilket innebär olika sätt att undervisa bland 

lärarkåren.61 Den digitala förändringen inom skolverksamheten är ett annat exempel på 

förändring där lärare ställs inför nya krav och utmaningar att förhålla sig till, men även att en 

ny typ av kunskap ska skapas och reproduceras.62 

Den tredje generationens verksamhetsteori, utvecklad av Yrjö Engeström är den teorin som blir 

centralt för uppsatsen. Denna verksamhetsteori fokuserar just på organisationer och 

verksamheter i utveckling där begreppet expansivt lärande är centralt. Denna typ av lärande är 

nödvändig när lärare ställs inför ett problem där det inte finns något på förhand givet svar hur 

det ska lösas. Utifrån denna situation är det upp till lärarna att gemensamt utveckla pedagogiska 

metoder för att på bästa sätt kunna tillämpa digital teknik i undervisningen.63 Engeström säger: 

”They are literally learned as they are being created.”64 Willermark använder sig även av 

verksamhetsteorin i sin avhandling och pratar här om att ett expansivt lärande uppstår när lärare 

                                                 

60 Sara Willermark: Digital didaktisk design. 46, 2018 

61 Roger Säljö: Lärande i praktiken. 138, 2014 

62 Anneli Hansson: Arbete med skolutveckling. 61, 2013 

63 Sara Willermark: Digital didaktisk design. 47, 2018 

64 Yrjö Engeström: Expansive Learning at Work Toward an activity theoretical reconceptualization. 138, 2001 
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deltar i öppna diskussioner och utvärderar sina lektionsmoment tillsammans med andra – 

expansivt lärande kan således uppnås genom kollegialt lärande inom skolverksamheten.65 

Den digitala utmaningen som lärare och skolledning står inför innebär att skolverksamheten 

kommer genomgå en förändring. Uppsatsens strävan att undersöka hur lärare utvecklar sin 

digitala kompetens, men även vilken hjälps som ges från skolledningen innebär att 

verksamhetsteori är en betydande teori i undersökningen då den möjliggör att analysera hur 

lärare arbetar tillsammans. Expansivt lärarande möjliggörs genom bland annat kollegialt 

lärande inom skolverksamheten vilket gör det aktuellt att titta närmare på hur väl lärare arbetar 

med varandra för att möta de nya kraven. 

7.3 Motivationsteori 

Även fast lärare befinner sig i en ständig miljö i kunskapsutbyte innebär det inte att lärarna 

själva inte utvecklar sin egen kunskap. Utifrån läroplanens riktlinjer ställs det även krav på att 

lärarna utgår från relevant pedagogisk och annan forskning inom sitt ämne – lärare ska med 

andra ord ständigt utbilda sig inom verksamheten.66 Eftersom den nya läroplanen ställer krav 

på en förändring i ämnets innehåll samt betoning på digital kompetens innebär det att lärarna 

själva måste utveckla kompetens nog för att tillgodose detta krav. Här blir det därmed av 

intresse att betona hur viktigt motivationen är för inlärning inte enbart för elever, men även för 

lärare. 

Motivationen är själva grundstenen för inlärning – att läraren eller eleven upplever att de själva 

vill lära sig. På samma sätt som läraren försöker skapa givande lektionsmoment med ökad 

variation i strävan att motivera eleverna, måste lärarnas egen inlärning förankras i motivation. 

Här går det att skilja på yttre och inre motivationsfaktorer. Den yttre motivationen som att få 

en belöning, eller att få möjlighet att visa sin kompetens. En inre motivation är ofta kopplad till 

djupare lärarstrategier där det väcks en lust att lära sig - personen i fråga kan känna att 

kunskapen är både viktig och relevant för sin egen del. Motivation fyller en viktig funktion i att 

känna ökad självtillit i att lära sig. En viktig faktor för detta är att personen i fråga lägger ner 

tid och energi i att ta till sig ny kunskap.67 
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Olika faktorer som påverkar motivationen är bland annat vilka attityder och behov personen 

har i relation till det som ska läras. Lärare och elever måste utifrån detta känna att de själva har 

nytta av det som ska läras ut, men även att de själva anser det vara relevant. Dåliga 

undervisningsmoment eller kurser kan leda till att studerande känner sig både förvirrade och 

dumma och sådana effekter kan leda till ett negativt förhållningssätt när det kommer till 

deltagande och produktivitet.68 I och med den organisatoriska förändringen är lärares 

motivation i förhållande till förändringarna relevant att undersöka. Att titta närmare på lärarens 

motivation att förbättra sin digitala kompetens, vilken grad de vill arbeta med digitalisering och 

det kollegiala lärandet betydande inkorporeras i frågeställningen angående lärares 

förhållningssätt. 

7.4 Sammanfattning teori 

De olika teorierna som använts i arbetet är alla integrerade i varandra. Lärarnas förstå, kan och 

vill-anser jag kan stärkas utifrån hur väl motiverade de är att implementera digitaliseringen i 

deras arbete men också hur lärarna arbetar tillsammans. Om läraren inte kan så är en 

vidareutbildning relevant att titta närmare på, på samma sätt som skolledningen måste tydligt 

förankra och förmedla vad det är som faktiskt förväntas av lärarna utifrån de nya målen. Om 

inte läraren vill krävs det tydlig motivering i att övertyga lärarnas i digitaliseringskravens 

relevans inom utbildning. Om digitaliseringsmålet ska uppnås är det lärarnas ansvar att 

förverkliga det, dock kan det behövs tydlig styrning och hjälp från skolledningen för att 

möjliggöra det. 

Fokus kommer ligga på läraren i rollen som frontlinjebyråkrat i implementeringsprocessen. 

Lärarnas förutsättningar att implementera de nya digitaliseringskraven kompletteras med 

motivationsteori för att förtydliga hur väl motiverade lärarna är att arbeta mot de nya målen och 

verksamhetsteorin används för att undersöka det kollegiala lärandets betydelse inom ramen för 

implementeringsprocessen. Tillsammans möjliggör teorierna ett brett perspektiv på vilka 

förutsättningar som finns bland samhällskunskapslärare att implementera de nya 

digitaliseringskraven i skolan och vilka begränsningar som kan medfölja. 
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7.4.1 Modeller i studien 

Modell 1.1 visar implementeringsprocessen där ett beslut fattas för att sedan gå genom flera led 

innan den når slutmottagaren. I det här fallet är processen förkortad, men visar ändå på att de 

olika stegen i styrningen. Modell 1.2 visar hur både verksamhetsteorin och motivationsteori 

komplettering implementeringsteorin. Dessa teorier fördjupar sig i delar av lärarens egenskaper 

där verksamhetsteorin och det expansiva lärandet syftar på att förtydliga 

kompetensutvecklingen och den kollegiala betydelsen medan motivationsteorin fördjupar sig i 

lärarens motivation att vilja lära sig och implementera styrningen. Förstå-aspekten är också en 

del av verksamhetsteorin och i vilket betydelse det kollegiala lärandet har i tolkningen av den 

nya läroplanen. Modellerna syftar här till att förtydliga hur teorierna arbetar tillsammans i 

studien för att ge en större helhet kring lärarnas situation. 

 

Modell 1.1 

 

Modell 1.2 

  

Beslut

Utbildningsförvaltning

Skolledning

Frontlinjebyråkrat
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• Kan

• Förstår
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8 Empiri – redovisning av intervjuerna  

I arbetets empiriska del kommer intervjusvaren kategoriseras utifrån intervjuguidens tre teman: 

Förstår, kan och vill där de olika temana ges egna underrubriker. Bearbetningen av det 

transkriberade materialet var att kategorisera svaren i relation till de tre egenskaperna varav 

intervjupersonernas svar innebar även att egenskaperna antydde på liknande saker. Med detta 

uppstod situationer att till exempel vad som kategoriserades som kan blev även en del av vill. 

Utifrån detta kommer svaren kategoriseras under båda egenskaperna i analysen vilken medför 

en risk för upprepning i texten. Då alla tre egenskaper enligt Lundqvist krävs vara uppfyllda för 

att implementeringen ska bli verklighet så fyller det ett syfte att göra en viss upprepning i 

följande kapitel. Motivationsteorin och verksamhetsteorin kommer inte kategoriseras enskilt 

utan blir även en del av förstår, kan och vill då de är av kompletterande natur. Som modell 1.2 

antyder så kommer verksamhetsteorin inkluderas i kan och vill under rubrikerna ”Den 

kolliegala betydelsen” samt ”Det kollegiala lärandet”. Motivationsteorin kommer i sin tur 

kategoriseras inom vill-rubriken. 

8.1 Förstår lärarna? 

Utifrån denna aspekt var det lärarnas tolkning av digitalisering och digital kompetens som var 

av betydande, men även om de upplever att det förstå syftet med att digitalisering blev en del 

av läroplanen. Som Vedung nämner kan ibland kan styrningen vara komplicerad utifrån hur 

tydlig styrningen är och tolkningen av ord och begrepp kan mycket väl variera.69 Digitalisering 

och digital kompetens är inte begrepp som vid första läsning är tydligt vad det faktiskt innebär 

varav även lärarna har olika tolkningar av begreppen. 

8.1.1 Tolkning av begrepp 

L3 och L4 pratar om digital kompetens främst i relation till källkritik och söka information på 

nätet. L4 nämner det som ” […] förmåga att sortera, att söka, att granska” medan L3 säger: ”att 

man väljer rätt vägar istället för att ta första bästa träff”. Även hanteringen av digital utrustning 

är något lärarna tolkar begreppet som och att kunna bli ”bekväm med de digitala miljöerna” 

som L4 uttrycker sig. Digital kompetens utifrån skolverkets definition omfattar även ett 

förhållningssätt i hur en digitaliserad värld kan påverka olika delar av samhället, något som L5 

konkret kommer in på i sitt arbetsområde om medier. Klasserna får arbeta med hur sociala 

                                                 

69 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 84–85, 2016 



 

31 

 

mediers påverkan på medielandskapet och hur andra länder arbetar har påverkanskampanjer för 

att kunna påverka politiska val i andra länder. Det är ett bra exempel på hur en mer digitaliserad 

värld kan påverka på nationell nivå. De andra lärarna uttrycker inte specifikt att de arbetar 

utifrån detta förhållningssätt vilket i sin tur är en del av själva begreppet digital kompetens. 

Angående att digitaliseringen blivit ett centralt begrepp i läroplanen är det inte något som både 

L4 och L5 uttrycker att de reagerat på i någon större grad. L5 säger att denne inte reflekterat så 

mycket över vad digitaliseringen i skolan innebär medan L4 uppfattar begreppet som mer eller 

mindre påklistrat och inte riktigt ser behovet i att få in det i läroplanen. Detta i grund i hur 

digitaliserat samhället redan är och att det är svårt att undvika den digitala världen. L5 säger 

istället här att digitaliseringen i sig är ett naturligt steg skolan nu tar i att förbereda eleverna 

inför ett mer digitalt liv när de tar studenten. För L5 är den digitaliserad skolverksamhet ett 

måste för att fostra människor ut i vuxenlivet. 

8.1.2 Förändringar inom samhällskunskapen 

De flesta lärarna är positiva till att det centrala innehållet inom samhällskunskap har uppdaterats 

utifrån digitaliseringskraven. Flera lärare uppfattar det som mer tydligt vad som nu förväntas 

av dem. L5 menar här att i och med att det är inskrivet så ges det en viss tyngd vad lärarna ska 

göra annars hade risken varit att det är något som lärarna ”hastat förbi det när man har 

tidspress”. L3 säger även att det bra att det förtydligas i det nya centrala innehållet för att kunna 

implementera det i undervisningen. En intressant aspekt är utifrån L4 då hen inte ändrat mycket 

i undervisningen utifrån det centrala innehållet samt inte läst något kommentarmaterial till den 

nya läroplanen. Detta på grund av att det är något som redan varit en del av undervisningen 

innan den reviderade läroplanen aktualiserades. Både L3 och L5 menar på samma sak, att söka 

och granska material och använda sig av digitala verktyg är något de redan arbetat med innan. 

Dock är det viktigt att repetera att digital kompetens innebär även ett förhållningssätt till hur 

det digitala samhället påverkar människan. Även fast lärarna har arbetat med digitala verktyg 

innan den nya läroplanen började gälla är det inte säkert att L4 i detta fall får med detta digitala 

förhållningssätt om inte större fokus läggs på vad det nya centrala innehållet innebär eller läser 

medföljande kommentarmaterial.  

8.1.3 Den kollegiala tolkningen 

Utifrån det kollegiala arbetet och det expansiva lärandet angående tolkande av läroplanen och 

de nya centrala innehållen uttrycker sig L3: ”Man kan nog inte säga att vi har pratat om det”. 

L3 förklara vidare att det ligger mycket på hur lärarna själva tolkar begreppet och det finns 
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inget organiserat arbete inom ämnesgruppen eller programråd i hur den nya läroplanen ser ut, 

eller vad det innebär för samhällskunskapslärarna. L4 förklarar att den bakomliggande 

anledningen är att det inte skett något kollegialt arbete i tolkandet av den nya läroplanen är 

främst på grund av brist på tid. L4 menar dock att det skulle kunna finnas ett behov angående 

ett kollegialt arbete inom denna aspekt men att ämnesgruppen har en viktigare roll att sköta 

angående sambedömning och betygsättning. L3 säger även utifrån dennes uppfattning har 

lärarna i matematik arbetat mer kollegialt i tolkandet då programmering har blivit en betydande 

del i deras arbete, men det är inget som sker bland samhällskunskapslärarna.   

8.2 Kan lärarna? 

Utifrån denna aspekt var det av intresse att skapa en förståelse kring samhällskunskapslärarnas 

digitala kompetens i undervisningen, men även hur väl lärarna hanterar digitala resurser kopplat 

till det administrativa arbetet. Även om möjligheten för kompetensutveckling finns men också 

i vilken grad lärarna uppfattar hur väl digitaliserad skolan är för att det ska bli verklighet. Den 

administrativa aspekten har sin grund i att digitaliseringsstrategin innebär även att lärarna 

använder digitala verktyg i deras administrativa arbete i syfte att göra det mer effektivt. 

Lärarnas kompetens riktar således in sig på både den pedagogiska delen men även den 

administrativa. 

8.2.1 Att välja bland digitala verktyg 

En indikator på lärarnas kompetens utifrån skolverket är bland annat förmågan att välja bort 

digital teknik i undervisningen, men även att vara förtrogen med digitala redskap i 

undervisningssyfte.70 Här lyfter L5 fram följande resonemang i sitt förhållningssätt till digital 

teknik i undervisningssyfte: ”Jag håller inte på att pilla med digitala verktyg bara för att.” Bara 

för att digitala verktyg ska användas i undervisningen betyder inte att hen inte väljer bort 

analoga metoder. Särskilt utifrån samhällskunskapens sociologiska del och utifrån lektionens 

syfte är bland annat undervisning via tavlan att föredra när elevernas åsikter är i fokus och att 

då bygga lektionen utifrån det. L3 har även stött på digitala verktyg och deras brister i 

undervisningen. Under förra EU-valet 2014 arbetade L3 med EU-valet där NE.se har temapaket 

som skolor kan köpa som en digital resurs. Inför det kommande EU-valet har L3 lagt märke till 

att informationen på NE inte är uppdaterat inför årets EU-val och på sätt valt bort den. Istället 

har officiella myndighetssidor använts i undervisningen. Som tidigare nämnt menar L3 att hen 

                                                 

70 Skolverket: Digitalisering i skolan. 54–55, 2018 
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har stor träning angående informationssökning och inte tar första bästa träffen som eleverna 

ibland gör, vilket stärker dennes digitala kompetens. L4 visar på samma tendens som L5 i 

användandet av digitala verktyg i undervisningen men samtidigt vara manuell och variera 

undervisningen. L4 säger här bland annat att hen märker en viss passivitet bland eleverna om 

de antecknar via datorn då det är lättare för eleverna att dela anteckningar mellan varandra. På 

det sättet är det vissa som för anteckningar medan andra elever förlitar sig på andras arbete. I 

sådana situationer menar L4 att eleverna istället får arbeta med olika block där de för 

anteckningar istället. På så sätt väljer L4 bort den digitala delen i vissa partier då det 

framkommit att det inte alltid är den bästa metoden. L4 lyfter fram problematiken att vissa 

elever väljer bort lektioner och förlitar sig på att materialet delas.  

Alla lärare arbetar med digitala verktyg i undervisningen och visar på en god förståelse för hur 

de fungerar. Lärarna arbetar ständigt genom Google Classroom samt via digitala verktyg och 

lägger fram tydliga fördelar med att kunna lägga upp och dela material direkt med eleverna. 

Även för eleverna som inte varit närvarande under lektionerna av olika anledningar kan enklare 

ta del av materialet istället för att be om deras klasskamraters anteckningar. 

8.2.2 Digitala examinationer 

Lärarna arbetar även med digitala verktyg vid examinationstillfällen via tjänsten DigiExam som 

lärarna både ställer sig positiv till och använder sig flitigt av. L4 menar att denne inte längre 

skriver examinationer på papper längre och utifrån eleverna är även DigiExam enligt dem 

uppskattat. L3 ger istället eleverna möjligheten att välja själva om de vill skriva genom 

DigiExam eller på papper. Det återkommande dilemmat angående denna digitala resurs är att 

den ska bytas ut vilket sin tur bekymrar lärarna. L4 säger: ”Systembyten underskattas ju när det 

gäller tidsåtgång, så det är klart att jag inte är så glad åt att man byter system.” L4 menar dock 

att hen är medveten om att DigiExam är en dyrare resurs än den resurs som nu ska ersätta 

DigiExam, men att det kommer kosta ett antal arbetstimmar i att lära sig och att kunna hantera 

den nya resursen. L4 påpekar här att ”det räknar man ju från ledningens håll att det kommer 

skötas.” I och med att proven lagras via tjänsten uttrycker även lärarna en oro kring om hur 

enkelt det går att överföra programmen från DigiExam till det andra, något som även det 

kommer ta tid. L3 säger även att lärarna lagt ner mycket tid på att lära sig att hantera DigiExam 

som inte varit enkelt till men början som till slut fungerat väldigt bra. ”Det hade sina 

barnsjukdomar och då kommer nästa troligtvis ha sina barnsjukdomar och det är tråkigt.” 

Barnsjukdomar är vad L3 menar den problematik som stöttes på under inlärningsperioden av 

DigiExam. L4 nämner även att det är få som använder sig av DigiExam varav det är anledningen 
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till att skolan ska byta till en billigare programvara då det kostat för mycket i relation till hur 

många som använder det. 

8.2.3 Kompetensutveckling  

Skolan har under detta läsår bytt lärplattform på grund av nya krav som ställs på behandlingen 

av personuppgifter via GDPR. Det råder en enad uppfattning bland lärarna angående 

övergången till den nya lärplattformen och hur det påverkat deras arbetssituation. Alla lärare 

ställer sig kritiska till den nya lärplattformen där kritik riktas bland annat mot den 

kompetensutveckling de fått kring lärplattformen men även att produkten i sig har varit dålig. 

Ett av målen med digitaliseringen i skolan var att effektivisera och förenkla lärarnas 

administrativa börda vilken alla intervjuer pekar på att så inte är fallet.71 

Både L3 och L5 säger att kompetensutvecklingen för lärplattformen har varit bristfällig medan 

L4 inte tycker att skolledningen inte har skett övergången särskilt bra. L3 säger att lärarna har 

fått en grundläggande utbildning i hur man loggar in på systemet och hur bedömningar skrivs 

in. Totalt rör det sig enligt L3 om två timmar. Den nya lärplattformen ska användas för att samla 

allt material inför bedömningar, utvecklingssamtal, konstruera uppgifter samt all 

dokumentation. L5 anser att det är en form av digitaliseringshets där allting ska föras in i 

programmet istället för att låta det ligga i lärarens profession att bestämma själv. Införandet av 

lärplattformen var även något som inte var förankrat hos lärarkåren. L3 uttrycker följande:  

[…] utan det var bara något som skedde på förvaltningsnivå och politikernivå så 

att där fick inte skolan vara med överhuvudtaget. Och det är ju ett märkligt 

förfarande när man inte frågar de som berörs av verksamheten eller gör något test 

på ett bättre sätt. 

L3 anser även att skolan har i det här fallet använts som en experimentverkstad och L4 anser 

att det gått åt mycket tid och frustration i att lära sig programmet. Både L4 och L5 uttrycker 

även att arbetsbördan inte har underlättats genom detta program. Den process som har varit med 

införandet av den nya lärplattformen, den bristande förankringen bland lärarna på skolan och 

den ökade arbetsbelastningen har påverkat i vilken grad samhällskunskapslärarna använder 

lärplattformen. L3 uttrycker följande i vilken grad hen använder programmet: ”Jag har mest 

förhållit mig till genom att göra så lite som möjligt” och att enbart göra det som avkrävts av 

lärarna istället för att försöka lära sig så mycket som möjligt.  

                                                 

71 Regeringskansliet: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 6–12, 2017 
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L1 upplever sig själv vara väldigt kunnig och erfaren med digitala verktyg och menar att 

lärplattformen har sina tydliga brister. Dels i att den är betydligt segare och det gör den mer 

tidskrävande att använda än den tidigare lärplattformen. L2 uttrycker en tydlig frustration i att 

den tidigare lärplattformen var betydligt mer användarvänlig varav den nuvarande är ”ett 

helvete” att arbeta med.  Den problematik som fanns under höstterminen med införandet av den 

nya lärplattformen är något hen menar inte vill uppleva igen. L2 uttrycker själv att situationen 

var ohållbar. 

Om kompetensutvecklingen från skolledningen kring digitala verktyg i undervisningen berättar 

L3 om ett samarbete med AV-media där syftet var att höja lärarnas digitala kompetens. Lärarna 

fick arbeta i grupp med att producera en egen film för att sedan presentera den för de andra 

lärarna. Lärarna fick därefter ett diplom varav L3 uttrycker att det var ”meningsfullt 

överhuvudtaget.” Detta är sedan inget som följts upp från skolledningen. Vid frågan om 

samhällskunskapslärarna erbjuds utbildningar inom digital kompetens svarar L4 ”Ja, men då 

prioriterar man ofta något annat, något elevmöte eller så där.” Även om möjligheten finns att 

vidareutbilda sig så blir det i slutändan en tidsfråga för läraren.  

På skolan finns det även personal vars uppgift är hjälpa lärarna i användandet av digitala verktyg 

både i undervisningen och i det administrativa arbetet. L4 pratar om en kollega som blivit utsedd 

till en användarstödjare som jobbar med att hjälpa lärarna med bland annat lärplattformen varav 

L4 anser att denne gjort ett jättebra jobb. Genom detta tycker L4 att hen begriper lärplattformen 

betydligt bättre. L4 berättar även om skolans IKT-pedagog som L4 anser varit väldigt 

tjänstvillig och ständigt ställer upp vid frågor. L4 säger även att hen drar sig lite för att ställa 

frågor till IKT-pedagogen då uppfattningen är att skolledningen lagt stort ansvar på IKT-

pedagogen varav hen först försöker lösa problem själv eller via kollegor först istället för att 

belasta IKT-pedagogen ytterligare. L3 håller med om att IKT-pedagogen har varit väldigt bra 

och gör det väldigt begripligt för lärarna. L5 säger även samma sak men att det även här är en 

tidsaspekt som gör att det kommer i kläm med annat. 

8.2.4 Det kollegiala lärandet 

Det kollegiala lärandet i digitala verktyg är något som L5 uttrycker det inte sker i någon 

organiserad form utan att det sker löpande. I arbetsrummet är det enkelt att prata och tipsa som 

kan tas med i undervisningen och det är även något som L5 anser är oerhört värdefullt. L5 säger 

att hen önskar att lärarna får arbeta i form av workshops där lärarna kan prova på och verkligen 

lära sig. L3 pratar här om hur samhällskunskapslärarna delar dokument och vis mån konstruerar 
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gemensamma prov och digitala examinationer. Det är dock inte något som görs i större 

utsträckning. L4 anser att det finns en bristande entusiasm bland lärarna kring att arbeta 

kollegialt kring detta, men detta är också på grund av tidsbrist. Om tid hade funnits menar L4 

att lärarna kunnat prata om att utveckla undervisningen eller hitta nya modeller för att få elever 

att klara en prövning. Även i denna aspekt är tid en viktig faktor. 

8.2.5 Skolans förutsättningar för digitalisering 

Utifrån skolans digitala förutsättningar så är samhällskunskapslärarna eniga kring att skolan är 

i hög utsträckning digitaliserad. Alla elever och lärare har varsin dator och varje klassrum är 

utrustad med fungerade projektorer och fotokameror. L3 säger även att lärarnas dator byts ut 

efter tre år. Skolans nätverk stor utsträckning fungerar i stor utsträckning och lärarna uttrycker 

en viss irritation när det väl inte gör det, det är dock något som sker ytterst sällan. Eleverna har 

även tillgång till digitala läroböckerna med interaktiva övningar och olika digitala tjänster som 

NE och Google Classroom. DigiExam räknas här också med även om den tjänsten snart ska 

bytas ut. Den kritiserade lärplattformen är även den en förutsättning för en digitaliserad skola 

och lärarna arbetar med Microsofts Office 365 i kommunikationssyfte och med gemensam 

dokumentdelning från skolledningens håll. 

8.3 Vill lärarna? 

Den sista delen i implementeringsteorin är om samhällskunskapslärarna vill genomföra 

digitaliseringen i skolan. Lärarnas inställning till förändringarna i skolan kommer här lyftas 

fram där viktiga aspekter kring lärarnas motivation att lära sig om digitala verktyg i 

undervisningen och hur de uppfattar hur digitaliseringen påverkar deras arbetssituation visar 

sig vara centralt. 

8.3.1 Lärarnas vilja 

L4 uttrycker så här om digitaliseringen i skolan: ”Jag är i grund och botten inte så där intresserad 

av digitaliseringen eller teknik och så där och ibland kan man känna sig ganska gammal.” Något 

som även lyftes fram under kapitlet Förstår var att L4 anser att digitaliseringen i läroplanen 

kändes påklistrat men även att denne inte ändrat mycket i undervisningen till följd av 

ändringarna. Detta går vid första anblick att tolka som ett visst motstånd gentemot 

implementeringen. Trots detta lyfter L4 fram en nyanserad bild kring det hela. Dels i att L4 

upplever en tydlig fördel med den nya lärplattformen angående förbättrad elevdokumentation 

och som mentor är det lättare att få en överblick över betygsvarningar. L4 upplever även att 

digitala läroböcker har varit ett bra medel för eleverna samtidigt som Google Classroom skapar 
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en trygghet för eleverna i att materialet är enkelt att komma åt. När det kommer till den tid som 

L4 själv lägger på att lära sig om digitala verktyg i undervisningen är den dock väldigt liten och 

att den tiden läggs främst på att lära sig hantera lärplattformen. Överlag säger L4 att denne vill 

lära sig och ”jag försöker vara med på tåget.” och: 

Det sipprar nog ner till mig, jag är inte först ut med DigiExam, men någon har 

testat och det fungerar så är jag med och tittar och nosar lite och det här var ju 

bra. Jag är inte i frontlinjen, jag håller mig steget bakom. Jag vill lära mig.  

L3 upplever att hen lägger ner en del tid att lära sig om digitala verktyg i undervisningen, 

framförallt de som anses vara meningsfulla. L3 menar även att det finns en klar poäng i att 

kunna digitala verktyg, särskilt hur man delar information och dokument med eleverna. Men 

när det kommer till lärplattformen upplever inte L3 att det sker någon förbättring på varav 

motivationen att lära sig behärska den fullt ut är bristande. L3 uppfattar sig själv som motiverad 

att arbeta med en digitaliserad skola, men uttrycker en viss irritation gentemot att saker som 

fungerar byts sedan ut. ”Det digitala gör att någonting som fungerat bra kan lika väl försvinna 

snabbt.” DigiExam har även inneburit en praktisk smidighet för L3, men att ändå låta eleverna 

själva välja om de vill skriva prov på datorn eller för hand. Överlag upplever L3 att det positiva 

med digitaliseringen överväger det negativa och att det är främst i relation till när något nytt 

ska användas som L3 ställer sig negativ till.  

L5 upplever även att hen inte lägger mycket tid på att lära sig nya digitala verktyg i 

undervisningen. Även om lärarna får tips om olika digitala verktyg från IKT-pedagogen är 

något som L5 tittar närmare på, men att det trots det råder en tidsbrist för att kunna få in det i 

undervisningen.  Att inte arbeta med digitaliseringen i samhällskunskapen är enligt L5 att begå 

tjänstefel. Digitaliseringens påverkan på samhället och individen är för L5 väldigt viktiga delar 

i samhällskunskapen och som uppfattas nödvändiga för elevernas egen del. 

8.3.2 Digitaliseringens effekt i rollen som lärare 

L5 lyfter fram att digitala verktyg i undervisningen möjliggör att undervisningen blir mer 

intresseväckande och levande för eleverna. Utifrån den aspekten innebär digitaliseringen en 

stor vinst för L5 då hen uppfattar att eleverna blir mer motiverade av en undervisning som har 

digitala moment. L5 säger även: ”Digitaliseringen är bra på många vis. Samtidigt så visar en 

del pedagogisk forskning att den bästa inlärningen är den traditionella katederundervisningen 

och där behöver inte digitaliseringen vara en motsättning”. Den traditionella 

katederundervisningen som L5 föredrar kan således förbättras genom digitala verktyg varav L5 
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ser en ökad motivation bland eleverna via detta sätt. Det går dock inte enligt L5 att se en ökad 

kunskapsinlärning genom digitala verktyg. Som tidigare nämnt uppfattar L5 digitaliseringen 

som nödvändig för elevernas egen del, då det nya centrala innehållet är för L5 väsentligt att 

eleverna i slutändan behärskar. 

L3 uppfattar även att digitaliseringen har gjort denne till en bättre lärare då man inte behöver 

förhålla sig till ett specifikt material. En mer digitaliserad skola möjliggör för L3 att bygga upp 

bredare arbetsområdet och att kunna ge flera exempel i undervisningen. Men även att L3 

uppfattar att arbetsområdet måste uppdateras varje år: ” […] och det gör ju också att det blir 

spännande att man får nytt liksom blod i ådrorna.” Detta sin tur medföljer att inte enbart förlita 

sig på ett gammalt material. L3 lyfter även fram att digitaliseringen har en påverkan på eleverna, 

särskilt för de elever med bristande disciplin som ofta bli distraherad av sociala medier eller 

andra sidor under lektionstid. Problematiken här är enligt L3 att det är svårt att upptäcka vad de 

faktiskt gör under lektionstid vilket i sin tur blir en fara för eleverna själva. Men även för elever 

som har disciplin där är det L3s uppfattning att högpresterande elever presterar ofta bättre då 

det är lättare för dem att få in fler aspekter i deras arbeten. 

8.3.3 Digitaliseringens problematik enligt lärarna 

Den övergripande majoriteten av lärarna uppfattar dock digitaliseringen som en positiv 

förändring i skolan. Dels i skapandet av givande lektionsmoment som kan motivera eleverna i 

en högre grad men även att lärarna anser att det finns en övergripande positiv aspekt med 

digitaliseringen i skolan. Lärarna uttrycker att de vill lära sig om digitala verktyg i 

undervisningen och att digitaliseringen är ett måste för skolverksamheten, men också att det 

finns möjlighet att vidareutbilda sig utifrån vad skolans IKT-pedagog kommer med för förslag. 

Problematiken ligger i den tidsbegränsning som finns bland lärarna och den frustration som 

uppstått inom verksamheten på grund av införandet av den nya lärplattformen. Lärarna 

uttrycker inte att de är särskilt intresserade över att lägga mer tid än vad som är nödvändigt i 

användandet av programmet. Detta då utbildningen kring den har varit bristfällig och 

programvaran varit undermålig, men även att behovet att införa den nya lärplattformen inte 

varit förankrad bland lärarna.  
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9 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer det som kommer fram i empirin att ställas mot arbetets olika teoridelar 

och skapa en bild över skolans förutsättningar att implementera den nya läroplanen, men även 

hur lärarnas inställning gentemot de nya kraven ser ut. Delar av den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet blir också relevant att titta närmare på där digital 

kompetens för eleverna, lärarnas möjlighet till kompetensutveckling och underlättad 

arbetssituation för lärarna är viktiga delar att uppfylla för att digitaliseringsmålet ska 

förverkligas. 

9.1 Samhällskunskapsläraren i rollen som frontlinjebyråkrat 

Denna rubrik syftar till att belysa läraren i rollen som frontlinjebyråkrat och om de tre olika 

egenskaperna utifrån Lundqvists implementeringsteori är uppfyllda. Den första egenskapen 

förstå visar på en otydlighet bland samhällskunskapslärarna i vad som omfattas av begreppet 

digital kompetens. Det är främst L5 som får med det konkreta förhållningssättet till den digitala 

när denne berättar om sitt arbete med medielandskap och sociala medier i relation till politik. 

L3 och L4 tolkar begreppet i större utsträckning i relation till den källkritiska aspekten samt att 

hantera digitala verktyg. För L4s del grundar sig tolkningen troligtvis i att läraren inte ändrat 

delar i sin undervisning och inte läst det tillhörande kommentarmaterialet till den reviderade 

läroplanen. L4 upplever inte heller att denne förstår syftet med att digitalisering skrevs in i 

läroplanen utan att det känns mer eller mindre påklistrat. Därmed finns det en risk att delar i 

digitaliseringskravet hamnar åt sidan, särskilt elevernas förhållningssätt till en mer digitaliserad 

omvärld. Lundqvist menar att styrning kan innebära otydliga begrepp vilket digital kompetens 

i det här aktuella fallet är ett exempel på. Det kan uppfattas som otydligt bland 

samhällskunskapslärarna, vilket det i där här fallet har gjorts. 

Den andra egenskapen är begreppet kan där lärarnas kompetens angående digitala verktyg i 

undervisningssyfte uppfattas som bred. Utifrån skolverket är förmågan att välja digitala verktyg 

utifrån ett tydligt pedagogiskt perspektiv en indikator på lärarnas egna digitala kompetens, men 

även att välja bort utifrån lektionens syfte. L5 lägger fram det på ett intressant sätt när denne 

inte använder digitala verktyg enbart för att arbeta med digitala verktyg. Under vissa delar av 

samhällskunskapen väljs digitala verktyg bort då de inte är av relevans för arbetsområdet eller 

vad syftet med lektionen är. I vissa situationer är digitala verktyg inte lämpliga utan 

gruppdiskussioner eller undervisning genom tavlan fyller en bättre funktion. L3 pratar om 

bristerna med NE:s temapaket angående kommande EU-valet där informationen inte är 
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uppdaterad varav den resursen väljs bort. Detta är två exempel på den digitala kompetens bland 

lärarna som Skolverket förväntar sig av lärarna. Digitala examinationer via DigiExam är också 

något som lärarna använder sig av och ser klara fördelar med. Samma sak gäller med Google 

Classroom som alla ser tydliga pedagogiska fördelar med. Mycket tyder därmed på att lärarna 

har kunskapen att hantera digitala verktyg i undervisningen. Skolans IKT-pedagog har även 

haft en betydande del i att hjälpa lärarna i att använda digitala verktyg i undervisningen. På så 

sätt kan skolans kompetensutveckling inom digitala verktyg i undervisningen vara god då hjälp 

finns att få vid problem men även att tips skickas ut till lärarna med jämna mellanrum. 

Dock blir det problematisk angående kunskapen kring det administrativa arbetet. Att behärska 

lärplattformen är en viktig del i digitaliseringen i skolan med syfte att effektivisera lärarnas 

arbete. Utifrån denna aspekt använder inte lärarna plattformen mer än vad som minst begärs av 

dem. L4 nämner att lärplattformen har tydliga fördelar angående kommunikation, bedömning 

och ger en bredare överblick bland elevernas resultat för mentorerna. Om lärplattformen inte 

används fullt ut och lärarna inte arbetar med att utveckla sin kompetens på detta område riskerar 

denna del av digitaliseringsmålet att inte uppnås. Det finns med andra ord en kompetens bland 

lärarna att hantera digitala verktyg i undervisningssyfte, men den digitala kompetensen i att 

hantera lärplattformen till fullo är bristfällig. Vedung nämner att kompetensutveckling för 

lärarna är viktig för att säkerställa att lärplattformen i det här fallet används på ett korrekt sätt 

av.72 Här finns det även indikatorer som tyder på att lärarna inte vill använda lärplattformen då 

lärarna uppfattar att den har tydliga brister men även att vidareutbildningen från skolledningens 

håll inte varit tillräcklig. Som L4 nämner har så kallade användarstödjare varit behjälpliga i 

lärandet av lärplattformen, men att den fortfarande inte används fullt ut visar på att det 

fortfarande finns ett behov för ökad kompetensutveckling inom programmet.  

Alla lärare uppfattar att skolan ger samhällskunskapslärarna goda förutsättningar för att 

utveckla elevernas digitala kompetens. Detta i relation till hur skolorna arbetar med bland annat 

datorer för eleverna, projektorer i varje klassrum, digitala examinationsprogram och digitala 

resurser som inlästa läroböcker. Med andra ord finns de materiella resurserna som möjliggör 

för lärarna att arbeta utifrån den reviderade läroplanen och uppnå digitaliseringsmålen. 

  

                                                 

72 Evert Vedung: Implementering i politik och förvaltning. 86, 2016 
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Den sista egenskapen är om lärarna vill implementera digitaliseringskraven och hur de uppfattar 

hur digitaliseringen är relevant för deras egen del. Det finns flera delar som lyfts fram under 

intervjuerna som antyder på att lärarna har en vilja att implementera styrningen i relation till 

digitalisering i undervisningen. L4 antyder dock en viss motstridighet i att inte vara intresserad 

av digitaliseringen eller teknik vilket kan problematisera i vilken grad denne läraren vill arbeta 

med det i undervisningen samt försvåra implementeringen. Det finns även bland samtliga 

samhällskunskapslärare ett visst motstånd gentemot den administrativa delen och att arbeta med 

lärplattformen som de själva inte uppfattar som tillräckligt bra och mycket tidskrävande. Som 

nämndes tidigare pekar mycket på att lärarna inte kan hantera programmet i den grad som det 

var tänkt, vilket i sin tur vilar troligtvis på att de faktiskt inte vill. Samtidigt ska inte den 

tidsbegränsning lärarna pratar om förminskas. Att ha tid till att lära sig nya digitala verktyg, att 

vidareutveckla sin digitala kompetens är mycket begränsad till det tidsutrymmet de är givna. 

Samhällskunskapslärarna finner dock en praktisk smidighet i att använda sig av bland annat 

Google Classroom och DigiExam och andra digitala verktyg och resurser. Men också att 

digitalisering som ämne är relevant utifrån den tid eleverna lever i. Alla lärarna pratar om hur 

viktigt det är med bland annat källkritik på nätet, att kunna sortera vad man läser och inte alltid 

välja det första bästa, men även hur länder genom den digitala världen påverkar varandras 

politik. Både L3 och L5 pratar om att de själva har utvecklats som lärare i positiv bemärkelse 

tack vara digitaliseringen, men även att de ser en ökad motivation och prestation bland eleverna. 

9.2 Samhällskunskapslärarnas förhållningssätt till digitaliseringen 

Det som blev tydligt under intervjuerna var att samhällskunskapslärarna är generellt positiva 

till digitaliseringen i skolan och den effekt den har på deras roll som lärare, den praktiska 

smidigheten som medföljer men även hur relevant arbetsområdet är inom ämnet. Det finns en 

tydlig motivation bland lärarna att arbeta med digitaliseringen, även för L4 som uttrycker ett 

bristande intresse för digitaliseringen men samtidigt uttrycker en vilja att lära sig kring olika 

digitala verktyg. Trots den positiva effekten som lärarna upplever digitaliseringen har i skolan 

så upplever de ändå en tydlig tidsbrist i att vidareutveckla sina kompetenser, även om de är 

motiverade att vidareutveckla den.  

Problematiken bland lärarna är i förhållandet till det administrativa arbetet som de uppfattar har 

ökat och försvårats genom den nya lärplattformen. Lärarna uttrycker en särskild motvilja och 

är omotiverade att både arbeta med den och att lära den till fullo. Orsakerna kring detta är att 

programmet i sig inte var förankrat hos lärarna, utan det är något som de helt enkelt blivit 

tvungna att använda. Att skolan ses som en experimentverkstad är ett bra sätt att se på 
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situationen där ett beslut fattas bland utbildningsförvaltningen som lärarna inte är delaktiga i 

som samtidigt påverkar deras arbete negativt. En liknande oro finns i övergången från 

DigiExam till en ny digital resurs. Den tid som lärarna har lagt ner i att lära ett digitalt verktyg 

upplevs utifrån lärarna nu varit onödig då de måste lägga ner ytterligare tid att lära det nya 

programmet.  

9.3 Det kollegiala samarbetet 

Den kollegiala aspekten syftar på att besvara i vilken grad det expansiva lärandet bland lärarna 

sker i förhållande till deras digitala kompetens. Det som framstod i intervjuerna var att det 

kollegiala lärandet inte sker i något större utsträckning både i tolkandet av den reviderade 

läroplanen men även i utvecklandet av digital kompetens bland samhällskunskapslärarna. Då 

intervjuerna visade att begreppet digital kompetens tolkades annorlunda bland 

samhällskunskapslärarna går det att antyda att det kollegiala arbetet behövs stärkas på denna 

front. För tillfället finns det inget organiserat arbete inom ämnesgruppen i hur den reviderade 

läroplanen ser ut vilket kan försvåra arbetet med digitaliseringskraven. Det expansiva lärandet 

skulle göra det möjligt att samhällskunskapslärarna bildar en gemensam tolkning varav de 

tillsammans kan arbeta med att sätta upp tydliga mål utifrån den reviderade läroplanen. Denna 

aspekt är inte heller prioriterad bland samhällskunskapslärarna då ämnesgruppen har en 

viktigare roll att sköta inom sambedömning och betygsättning.  

Det kollegiala lärandet bland samhällskunskapslärarna bland digitala verktyg skiljer sig dock. 

Att dela med sig och ta till sig råd från andra är något som sker i löpande form i arbetsrummet. 

Lärarna arbetar redan tillsammans i konstruerandet av digitala examinationer, vilket i sin tur 

leder till att lärarna lär sig hantera verktyget. Användarstödjare och IKT-pedagog fyller båda 

en viktig funktion i lärarnas vidareutveckling inom digital kompetens. Inställningen till det 

kollegiala lärandet skiljer sig bland lärarna där L5 pratar om att det är värdefullt medan L4 

pratar om en bristande entusiasm. Allting kulminerar dock i den rådande tidsbristen och det 

finns en önskan att arbeta med workshop bland lärarna för att bättre hantera verktygen. Det 

expansiva lärandet sker utifrån denna aspekt i högre grad än i själva tolkningen där lärarna 

uttrycker ett önskat behov, men tidsbristen begränsar det expansiva lärandet. 
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10 Slutsats 

I denna del har uppsatsens två frågeställningar rubricerats i 10.1 och 10.2 för att sedan 

kortfattat besvara dem. Svaret i sig är baserat utifrån uppsatsens resultatdel varav slutsatsen 

syftar till att förtydliga för läsaren. 

10.1 Samhällskunskapslärarna som frontlinjebyråkrater  

Hur ser förutsättningarna ut för samhällskunskapslärare i rollen som frontlinjebyråkrat att 

implementera digitaliseringsmålen i undervisningen?  

Implementeringsteorin och lärarnas egenskaper kring begreppen förstå, kan och vill, ger en 

nyanserad bild av vilka egenskaper som lärarna uppfyller. Förstå visar på en delad uppfattning 

bland samhällskunskapslärarna vad digital kompetens innebär men även att inte alla har läst 

den reviderade läroplanens kommentarmaterial eller ändrat mycket i undervisningen. Detta kan 

i sin tur medfölja att delar av elevernas digitala kompetens, deras förhållningssätt till den 

digitaliserade världen riskerar att uteslutas från undervisningen. Om eleverna ska utveckla 

digital kompetens är det viktigt att lärarna förstår dess innebörd och lägger tid på att läsa in sig 

på den reviderade läroplanen och medföljande kommentarmaterial. Samhällskunskapslärarnas 

kan, visar på att lärarna har god digital kompetens för att genomföra styrningen. De arbetar med 

digitala verktyg i undervisningen i hög utsträckning varav skolan har goda förutsättningar för 

lärarna att arbeta med en digitaliserad skola. Angående det administrativa arbetet går det att 

urskilja en bristande kompetens i användandet av lärplattformen då de inte använder den fullt 

ut. Här är IKT-pedagog och användarstödjare viktiga komponenter i lärarnas 

kompetensutveckling. Denna del spelar även roll i lärarnas vill. Lärarna vill arbeta med 

digitaliseringen i skolan då de uppfattar att det gynnar dem i rollen som lärare och att det ser en 

positiv effekt på eleverna. Digitaliseringen i sig uppfattas som en nödvändighet att arbeta med 

i skolan och är en naturlig riktning skolan nu tar. Lärarna uttrycker dock att de inte riktigt vill 

arbeta med den administrativa delen på grund av den bristfälliga lärplattformen. Digitala 

lärplattformar är en del av digitaliseringsstrategin i syfte att effektivisera och underlätta lärarnas 

arbete, men om lärarna då inte vill arbeta med lärplattformen innebär därmed att 

implementeringen av digitaliseringsstrategin försvåras. 

Som det visar sig finns det delar av samhällskunskapslärarnas egenskaper kopplade till 

begreppen förstå, kan och vill som medför en svårighet att implementera digitaliseringen som 

den är utformad. Förutsättningarna att implementera den finns inom skolan, men det 

framkommer att vissa delar av lärarnas egenskaper är bristfälliga i denna bemärkelse. Som den 
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tidigare forskningen visar att skolutveckling tid varav den reviderade läroplanen är bara inne 

på sitt andra år.73 Den digitaliseringshets som L5 upplever ska inte heller underskattas då 

digitaliseringen inte får heller ske i alltför hastigt tempo som riskerar att skolutvecklingen 

misslyckas.74 Det finns goda chanser att skolan inom en viss tidsperiod kommer kunna arbeta 

utifrån digitaliseringsstrategin till fullo, men skolan och lärarna har en del att arbeta med på 

vägen dit. Det är främst att skapa en större förståelse för vad digital kompetens innebär och läsa 

på angående den reviderade läroplanen samt kommentarmaterial. Lärarna ska kunna arbeta med 

lärplattformen till fullo givet att de ser en tydlig poäng med det. 

10.2 Samhällskunskapslärarnas inställning och kollegiala arbete 

Hur är samhällskunskapslärarnas förhållningssätt till de nya digitaliseringskraven och hur 

arbetar lärarna tillsammans för att möta de nya kraven? 

Som det framgår av resultatet är samhällskunskapslärarna positivt inställda till digitaliseringen 

överlag exklusive det administrativa arbetet. Det finns en motivation och vilja att 

vidareutveckla sin kompetens inom området då det ser tydliga fördelar med digitaliseringen 

men även att arbetsområdet är relevant för deras ämnesområde. Det finns en tidsbegränsning 

kring att lägga ner tid i att lära sig kring digitala verktyg, men motivationen finns att göra det. 

Det motstånd som uppstår är i förhållande till när nya digitala verktyg eller lärplattformar ska 

implementeras varav de inte är förankrade bland lärarna eller att lärarna inte upplever att det 

finns ett behov av det. Övergången från DigiExam uttrycker de särskild oro kring att det 

kommer kräva ny tid att lära sig att hantera verktyget och lärplattformen har ökad deras 

administrativa börda. 

Det kollegiala arbetet och expansiva lärandet är inget som lärarna arbetar aktivt med utan det 

är främst lärarnas egen tolkning av läroplanen som gäller. Digitala examinationer konstrueras 

gemensamt varav det är ett tecken på kollegialt lärande och ett sätt det expansiva lärandet 

synliggörs för vissa lärare. Även här är tidsfaktorn av betydelse i att förstå varför det inte sker 

i större utsträckning. Ett ökat kollegialt arbete innebär inte per automatik att problemen löser 

sig, men ska ses som ett verktyg att kunna lösa det. Kompetensutvecklingen lärarna ges via 

skolan har även den uppfattats som bristfällig och i viss mån meningslös. Här kan istället det 

kollegiala lärandet fylla en viktigare roll i att fylla det kompetensbehovet som finns. Lärarna 

                                                 

73 SOU 2013:30. 16, 2013 

74 Carlgren & Hörnqvist: Skola i utveckling. När inget facit finns… - om skolutveckling i en decentraliserad skola. 

15, 1999 
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uttrycker själva att det kollegiala arbetet är något som de själva upplever ett ökat behov av, men 

det är som sagt tidsfaktor som förhindrar detta arbete i större utsträckning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Förstår 

1. Hur tolkar du den reviderade läroplanen? Vad innebär digitaliseringen i skolan? 

2. Upplever du att du förstår vad syftet är med digitaliseringen i skolan och varför 

läroplanen ändrades? 

3. Digital kompetens är ett nytt begrepp som skrivits in i läroplanen. Hur uppfattar du 

begreppet? 

4. Hur arbetar ni kollegialt i tolkandet av den nya läroplanen?  

5. Vad är dina åsikter kring de nya centrala innehållet i 

samhällskunskapsundervisningen? 

 Kan 

1. Upplever du att du kan välja olika digitala verktyg med ett tydligt pedagogiskt syfte? 

2. Hur ser arbetet ut i skolan med kompetensutveckling angående digitala verktyg både i 

undervisningen och i det administrativa arbetet? 

3. Hur uppfattar du stödet från skolledningen med kompetensutveckling och vad får du 

för nytta av det? 

4. Hur ser det kolliaga arbetet för att utveckla er digitala kompetens? 

5. Svenska skolor har med åren gjort stora satsningar för att kunna bedriva en 

digitaliserad skola. Hur upplever du skolans digitala resurser och förutsättningar för 

digitalisering? 

Vill 

1. Hur uppfattar du att digitaliseringen påverkar din arbetssituation och profession? 

2. Hur upplever du att digitaliseringen påverkar eleverna? 

3. Vilken betydelse har undervisning om digitalisering som en del av ämnet 

samhällskunskap? 

4. Vad är ditt förhållningssätt till digitaliseringen i skolan och varför då? 

5. Hur mycket tid lägger du ner på att lära dig om digitala verktyg i undervisningen? 

6. Hur uppfattar du din motivation att arbeta med digitaliseringen i skolan? 

 

Avslutande frågor 

- Hur ser du generellt på dina förutsättningar att arbeta med digitaliseringen i skolan? 

- Något som behöver tilläggas? 

 

 

 

 

 

 


