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Sammanfattning

Det blir allt vanligare att elever får en egen bärbar dator eller lärplatta för att använda i skolan,

även benämnt som ”en-till-en”. Digitaliseringen av skolan är numera så pass utbredd att det

inte längre handlar om ifall datorer och digital teknik ska användas i undervisningen eller ej,

utan snarare på vilket sätt de ska användas. I denna studie undersöks hur datorer används i

undervisningen inom de samhällsvetenskapliga ämnena i en ”en-till-en”-miljö. Syftet är att

bidra med en didaktisk inriktad studie inom det förhållandevis nya forskningsfält som ”en-till-

en” utgör. Mer konkret har jag riktat min uppmärksamhet mot vilka kvalitativt skilda

användningssätt som kan skönjas i lärares beskrivningar av hur den digitala tekniken används

i undervisningen samt hur detta kan relateras till undervisningens syfte och innehåll.

Genom enkäter har jag tagit del av lärares beskrivningar av sina mest lyckade

arbetsmoment där datorn har utgjort en väsentlig del för arbetsmomentets genomförande. För

att resonera kring dessa svar utifrån kvalitativt skilda användningssätt har jag utgått från

Ruben R. Puenteduras SAMR-modell. Resultatet av studien visar att alla nivåer i SAMR-

modellen är representerade i det empiriska materialet, men att en övervägande del av

arbetsmomenten kan räknas till de lägre nivåerna i modellen. Beträffande undervisningens

syfte och innehåll har jag tagit min utgångspunkt i ämnesuppfattningarna ”orienteringsämne”,

”analysämne” och ”diskussionsämne” för att analysera studiens empiriska material. Enligt

min tolkning återfinns alla ämnesuppfattningar i materialet. Genom att jämföra resultatet av

dessa två analyser kan jag konstatera att alla nivåer av SAMR-modellen finns representerade

inom de moment som kan härledas till ämnesuppfattningarna ”orienteringsämne” och

”analysämne”. Detta tolkar jag som ett tecken på att samma undervisningsmål kan uppnås

med olika former av teknikanvändning. De arbetsmoment som kännetecknas av

ämnesuppfattningen ”diskussionsämne” karakteriseras av de högre nivåerna av

teknikanvändning i SAMR-modellen. Således kan datorer och digital teknik ha en

förhållandevis liten betydelse för undervisningens genomförande i vissa fall, medan den i

andra fall spelar en ytterst betydelsefull roll för undervisningens innehåll och syfte.
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Inledning

I dag är det många skolor som gör stora ekonomiska investeringar i digital teknik och antalet

elever som utrustas med en egen bärbar dator eller lärplatta blir allt fler. Enligt stiftelsen

Datorn i utbildningen (2012) fanns i slutet av år 2012 så kallade ”en-till-en”-satsningar på en

eller flera skolor i 211 av Sveriges 290 kommuner. Berner Lindström (2012) lyfter också fram

att stora ekonomiska investeringar görs för att digitalisera skolan, och han menar att frågan

inte är längre om digital teknik ska införas i undervisningen utan snarare hur det ska göras.

För att besvara den frågan menar Lindström att man måste fundera kring vad digitala

teknologier har för betydelse i förhållande till kunskap och lärande, samt hur man bedriver

och strukturerar undervisningen.

 Därmed menar jag att det finns ett intresse i att undersöka hur datorerna används i

skolan, för att på så sätt visa på de möjligheter och utmaningar som datorer och digital teknik

medför. När det kommer till tidigare forskning kring ”en-till-en” betonas lärarens betydelse

för hur och när datorerna används i undervisningen (Bebel & Kays 2010, Drayton, Falk,

Stroud, Hobbs & Habberman 2010, von Schantz Lundgren och Lundgren 2011, Tallvid

2010). Således menar jag att det finns en poäng i att undersöka detta område utifrån ett

lärarperspektiv. Vid en närmare genomgång av forskningen kring hur datorer används i

undervisningen visar det sig vidare att studier som fokuserar på undervisningen i de

samhällsvetenskapliga ämnena i svenska skolor är förhållandevis få. Följaktligen menar jag

att det finns anledning att, förutom att se på frågan om digitaliseringen av skolan utifrån ett

lärarperspektiv, även fästa särskilt fokus på undervisningen i de samhällsvetenskapliga

ämnena.

Beträffande tidigare forskning om hur datorer används i undervisningen inom de

samhällsvetenskapliga ämnena befinner sig dessa studier antingen på en relativt deskriptiv

nivå eller på en mycket specifik nivå. De deskriptiva studierna kännetecknas av att lärare

själva fått beskriva eller blivit observerade i hur de använder datorer i undervisningen. Denna

forsknings slutsatser innefattar då vanligtvis vilka program eller användningssätt som är mest

förekommande. Den forskningen som jag menar intresserar sig för datoranvändningen på en

mycket specifik nivå studerar i regel hur en särskild programvara eller datorbaserad resurs kan

användas i undervisningen. I dessa studier är det inte ovanligt att forskaren använder sig av så

kallade ”qvasiexperimentella” undersökningar, det vill säga att forskaren uppmanar lärare att

använda sig av en särskild programvara för att på så sätt skapa förutsättningar för att
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genomföra sin studie.

Utifrån nuvarande forskningsläge menar jag att det finns ett behov av att undersöka

lärares användning av datorer i samhällsvetenskapliga ämnen, där man intresserar sig för

tillfällen när lärare upplever att datorn och digital teknik tillför något i undervisningen, inte

enbart i vilken utsträckning de använder sig av datorer och digital teknik. Samtidigt menar jag

att det finns en poäng i att intressera sig för hur datorer och digital teknik används daglig

dags, och därmed inte utgå från nyttjandet av en specifik programvara. Det finns en risk att

sådana studier uppfattas som ”arrangerade”, och därmed inte upplevs ha någon betydande

giltighet i en reell skolpraktik. Dessutom blir den typen av studier undersökningar av hur en

specifik programvara eller resurs används, inte hur datorer och digital teknik i allmänhet

nyttjas i undervisningssituationer.

I min studie kommer jag därför att utgå från enkäter där lärare bland annat har fått

beskriva syftet och genomförandet av ett ur deras perspektiv lyckat arbetsmoment där

användningen av datorer och digital teknik har varit av central betydelse. På så sätt kommer

jag att få ta del av beskrivningar som är hämtade från en reell skolpraktik, samtidigt som jag

hoppas att det kan leda fram till en studie där olika användningssätt analyseras, inte enbart

vilket användningssätt som är mest förekommande.

En teoretisk utgångspunkt för att resonera kring hur datorer används i undervisningen är

Robert R. Puenteduras SAMR-modell. I denna modell presenteras olika nivåer för hur datorer

och digital teknik kan nyttjas i undervisningen. I denna studie kommer jag att använda mig av

SAMR-modellen för att analysera hur datorer och digital teknik används i undervisningen.

Puentedura är dock noga med att framhålla att teknikanvändningen ska sättas i relation till vad

läraren vill uppnå med sin undervisning. Således menar jag att en studie av det här slaget

också kan vara betjänt av att belysa vilket innehåll och syfte läraren har med de arbetsmoment

där datorer och digital teknik används.

Syfte och frågeställningar
I studien undersöks hur lärare på ”en-till-en”-skolor använder sig av datorer och digital teknik

som redskap i undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena.  Syftet är att bidra med

didaktisk relevant studie inom det relativt nya forskningsfält som undervisning i ”en-till-en”-

miljöer utgör.  Specifikt riktar sig intresset mot vilka kvalitativt skilda användningssätt som

kan skönjas i lärares beskrivningar av hur de använder sig av datorer och digital teknik i

undervisningen, samt hur detta kan relateras till vilket syfte och innehåll som lärarna kan
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antas ha med sin undervisning utifrån de beskrivningar som de har gjort. De frågeställningar

som jag vill besvara genom uppsatsen är:

Vilka kvalitativt skilda användningssätt av datorer och digital teknik i undervisningen kan

skönjas i lärares beskrivningar av vissa arbetsmoment?

Vad kan utifrån lärarens beskrivningar antas vara undervisningens syfte och innehåll under de

arbetsmoment som läraren använder sig av datorer och digital teknik?

På vilket sätt kan lärarens beskrivna användning av datorer och digital teknik relateras till

undervisningens antagna syfte och innehåll?

För att besvara frågan kring lärares användningssätt kommer jag, som jag redan har antytt, att

analysera mitt material utifrån Ruben R. Puenteudras SAMR-modell. Frågan om

undervisningens syfte, innehåll och utformning kommer att få sitt svar genom att jag

analyserar mitt material utifrån olika ämnesuppfattningar. Dessa ämnesuppfattningar kommer

jag att diskutera fram genom att jämföra olika studier av hur lärare ser på och uppfattar sitt

ämnes centrala innehåll och syfte.

Unosuno
Den enkät som utgör det empiriska materialet i denna studie är utformad och distribuerad

inom ramen för forskningsprojektet Unosuno. Unosuno är ett forskningsprojekt som mellan

2010-2013 ska studera ett antal skolor där man har infört en dator till varje elev, eller ”en-till-

en”. Projektet genomförs av en forskningsgrupp vid Örebro Universitet under vetenskaplig

ledning av Åke Grönlund, professor i informatik, på uppdrag av Sveriges kommuner och

landsting (SKL) samt de deltagande kommunerna. Det övergripande syftet med

forskningsprojektet är att löpande studera och analysera hur ”en-till-en” påverkar skolans

verksamhet utifrån fyra olika infallsvinklar, nämligen elevers utveckling och lärande,

pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och

relationer mellan skola och hem.

Förhoppningen är att projektet ska leda fram till en möjlighet att identifiera hur elevers

lärande, utveckling och resultat har påverkats av ”en-till-en”, men även hur pedagogens roll

konstitueras i och med att datorer blir ett permanent inslag i klassrumsmiljön. Vidare strävar

man även efter att finna svaret på hur ”en-till-en”-initiativ bäst introduceras för att ge så god
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effekt på elevers lärande som möjligt samt även bidra till forskningen kring ”en-till-en”.

(UnosUno, 2012).

Tidigare forskning
Detta avsnitt inleds med att jag redogör för hur jag har gått tillväga när jag sökt efter tidigare

forskning om ”en-till-en”-miljöer och om datorstödd undervisning i de samhällsvetenskapliga

ämnena. Sedan följer en sammanställning av den forskning som jag har funnit relevant inom

respektive område. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av huvuddragen i de återgivna

studierna.

Beskrivning av sökningsförfarande av tidigare forskning
För att få en inblick i tidigare forskning kring “en-till-en” har jag använt mig av den så kallade

snöbollsmetoden, vilket i detta fall inneburit att jag har utgått från olika forskningsöversikter

och sedan fördjupat mig, i för min studie, relevanta artiklar. När det kommer till den

internationella forskningen kring ”en-till-en” har jag valt att använda mig av två

forskningsöversikter inom detta område, nämligen Håkan Fleischers (2012) What is our

current understanding of one-to-one computer projects: A systematic narrative research

review samt One-to-one Computers in schools: a literature rewiev sammanställd av

utbildningsdepartementet i New South Wales i Australien (2010). Det främsta motivet till att

använda sig av forskningsöversikter är att den internationella forskningen kring ”en-till-en” är

tämligen omfattande, och att forskningsöversikterna därmed blir en hjälp att på ett enkelt sätt

få en överblick och insyn i denna forskning. Dessutom, med tanke på att tiden för denna

uppsats är tämligen begränsad, blir även bruket av forskningsöversikter tidsbesparande i

jämförelse med att göra egna sökningar. Av liknande anledning har jag även valt att utgå från

Skolverkets hemsida It i skolan1 för att få en överblick kring det nuvarande forskningsläget i

Sverige kring datoranvändning i skolan i allmänhet, och ”en-till-en” i synnerhet.

I min läsning av forskningsöversikter har jag valt att koncentrera mig på de artiklar som

berör lärares upplevelser och själva undervisningspraktiken, då det är detta som jag ämnar

beröra i min studie. De artiklar som berört detta område har jag sedan fördjupat mig i, och

utgått från i min beskrivning av forskningsläget.

I fråga om användningen av datorer i samhällsvetenskapliga ämnen har jag gjort

sökningar i “ERIC”, en vetenskaplig databas som omfattar artiklar inom pedagogisk

1 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan
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forskning. Sökorden har varit “social studies”, “religious education, religion studies”,

“geography” samt “history instruction” kombinerat med “computer uses in education” för att

få fram artiklar som berör datorstödd undervisning i de samhällsvetenskapliga ämnena. Jag

valde att tidsmässigt avgränsa min sökning till 2002 och framåt, för att forskningen skulle

vara förhållandevis aktuell. Detta av den anledning att teknik och teknikanvändningen är ett

område som är föremål för frekvent förändring och utveckling, och därmed finns det en poäng

i att utgå från förhållandevis ny forskning. De artiklar jag fann var exempel på internationell

forskning, och för att även täcka in svensk forskning valde jag även här att använda mig av It i

skolan.

”En till en” – tidigare forskning
Det finns ingen entydig definition av vad ”en-till-en” innebär. Några kännetecken kan dock,

enligt William R. Penuel (2006) sägas vara gemensamt för de allra flesta projekt som

benämns som ”en-till-en”-projekt.  Till att börja med ges alla elever tillgång till varsin bärbar

dator som är utrustad med uppdaterad programvara. För det andra ges eleverna tillgång till

internet via ett trådlöst nätverk och för det tredje betonas bärbara datorer som ett redskap för

eleverna att utföra skolrelaterade aktiviteter, såsom läxor, prov och redovisningar. Den

forskning som har gjorts kring ”en-till-en”-projekt ger överlag en positiv bild av hur dessa

satsningar har fallit ut.

Till att börja med återkommer man ofta till att lärarna upplever att eleverna är mer

engagerade och att deras lust att lära har tilltagit (Tallvid 2010, Bebell & Kay 2010,

Dunleavy, Dextert & Heinecke 2007, Grimes & Warschauer, 2008). Douglars Grimes och

Mark Warschauer (2008) menar att en anledning till detta skulle kunna vara att tillgången till

en egen dator gör eleverna mer självständiga, både i fråga om hur de genomför uppgifter och

fördjupningsgrad. Vidare erbjuder datorn även större möjligheter att välja redovisningsform

av olika uppgifter. Martin Tallvid (2010), som under tre års tid följt ett ”en-till-en”-projekt på

två skolor i Falkenbergs kommun, lyfter fram att även lärarna upplever större motivation och

lust att lära som en följd av införandet av ”en-till-en”. I stort sett alla lärarna på dessa skolor

uttrycker också att deras arbetssätt har förändrats, till exempel anser de att undervisningen har

blivit mer varierad och mer elevcentrerad. Även Damian Bebell och Rachel E. Kay (2010)

framhåller flera exempel på hur lärares undervisning har förändrats och att flertalet lärare

upplever att undervisningen har förbättrats som en följd av ”en-till-en”-projektet.

Att möjligheten till att individualisera undervisningen ökar i och med ”en-till-en” är

ytterligare en följd som ofta omnämns. Matt Dunleavy, Sara Dextert och Walter F. Heinecke
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(2007) har i sin studie av två  ”middle schools” (jmf. skolor för årskurs 7-9) konstaterat att de

bärbara datorerna relativt ofta användes till att öva och repetera vissa övningar. Detta gav

eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt, och läraren kunde röra sig i klassrummet och

handleda eleverna individuellt. Även lärarna i Martin Tallvids och Helena Hallerströms

(2009) rapport uttrycker att undervisningen har blivit mer individanpassad. Tomas Kroksmark

(2011) menar att elevernas ökande inflytande över undervisningen är en del av den nya

lärarrollen som utvecklas i och med ”en-till-en”. Kroksmark menar att detta tar sig uttryck i

att eleverna genom den ökade tillgången till internet har större möjlighet att själva välja från

vilka källor de ska hämta sin information, då det är sällsynt med gemensamma läromedel i ett

”en-till-en”-klassrum. Detta gör också att det blir svårare för läraren att förutse elevernas

behov av lärandestöd, då det i mångt och mycket blir elevernas frågor som styr lärarens

handledning. Vidare menar Kroksmark även att ”en-till-en” medför att lärandet globaliseras

eftersom all information som finns på nätet, numera också finns tillgängligt i klassrummet,

men även på andra platser. Lärandet kan egentligen ske vart som helst där eleven har tillgång

till en internetuppkoppling, och är alltså inte längre begränsat till skolans lokaler.  Detta ser

lärarna i Kroksmarks studie både skapar stora möjligheter, men även svårigheter.

Svårigheterna uppstår, om inte annat, beträffande att källgranska elevernas material.

Ytterligare en aspekt av ”en-till-en” är att kommunikationsmönstren i klassrummet

förändras. Dunleavy m. fl. (2007) visar på detta genom att lyfta fram ett exempel där elever

har använt sig av en hemsida där man kan publicera sina egna dikter, men också kommentera

andras dikter. Att eleverna fick offentliggöra sina dikter på detta sätt bidrog till exempel till

att eleverna kunde dela med sig av sina idéer och ge respons på andras alster, samt att

diskussionen kring dikterna kunde fortsätta även utanför skolans ramar. Kroksmark (2011)

menar även att tillgången till internetbaserad kommunikation kan vara till gagn för blyga

elever, i den meningen att det kan vara lättare för dessa elever att diskutera skolrelaterade

frågor via exempelvis e-post, än ansikte-mot-ansikte med läraren.  Tallvid och Hallerström

(2009) lyfter också fram att kommunikationsmönstren förändras, och i många lärares tycke

förenklas. Förmedling av elevinstruktioner och inlämningar av uppgifter kan ske via

lärplattformer2, vilket lärarna finner både är tidsbesparande och ger bättre överblick.

2 Lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där lärare och elever kan kommunicera med varandra
och utbyta dokument. Vidare kan läraren även ta emot inlämningsuppgifter via lärplattformen, samt hantera
individuella utbildningsplaner, inrapportering av närvaro, skriftliga omdömen, etc. Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rplattform
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Vid en närmare beskrivning av vad datorerna används till verkar det som att det främsta

användningsområdet är att söka information via internet samt användning av

ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och presentationsprogram (Tallvid och Hallerström

2009, Dunleavy mfl. 2007). Tallvid och Hallerström (2009) pekar dock på att fler och fler av

lärare under projekts gång använder själva, men framförallt låter eleverna, använda bild, ljud

och video vid inlämningar och redovisningar av uppgifter. De lyfter bland annat fram ett

exempel där eleverna skulle iscensätta ”Melodifestivalen” och fick använda datorns

videofunktion för att filma sina framträdanden. Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren

(2011) har intresserat sig för hur lärare tänker om och organiserar sin undervisning i en ”en-

till-en”-miljö och har tolkat sitt material utifrån bland annat Robert R. Puenteduras SAMR-

modell. Detta är en modell formulerad i fyra kategorier avseende hur lärare använder digital

teknik sin undervisning. Von Schantz Lundgren och Lundgren anser att lärarna i deras studie

främst befinner sig på den andra nivån i SAMR-modellen, det vill säga att den digitala

tekniken till viss del ger upphov till nya sätt att organisera undervisningen. I enstaka fall

uppstår också lärandesituationer på nivå tre och fyra, med andra ord att den digitala tekniken

får en avgörande betydelse för hur undervisningen struktureras.  Brian Drayton, Joni K. Falk,

Rena Stroud, Kathryn Hobbs, och James Hammerman (2010) konstataterar att det finns en

stor spridning i hur lärare integrerar digital teknik i sin undervisning, och menar att

användningssättet färgas av lärarens pedagogiska grundsyn:

Inquiry-oriented teachers deployed the technology to support and expand inquiry;

more traditional teachers likewise used the technology according to their values, in

conducting a teacher-centered classroom. (Drayton, Falk, Stroud, Hobbs & Habberman,

2010,  s.48)

Drayton m. fl. (2010) menar vidare att för att implementeringen av digital teknik, och därmed

även ”en-till-en”-satsningar, ska innebära en förändring och utveckling av undervisningen så

är det av yttersta vikt att lärare ges möjlighet att diskutera och reflektera över hur den nya

tekniken kan användas i lärandesituationer. Tallvid (2010) är också inne på samma spår och

poängterar att datorn är bara ett tekniskt hjälpmedel. Om detta hjälpmedel ska leda till att

undervisningen utvecklas krävs en ständigt pågående pedagogisk diskussion. Även von

Schantz Lundgren och Lundgren (2011) framhåller att lärare behöver utveckla kompetens för

hur den digitala tekniken ska användas i undervisningen, annars finns det en risk att lärarna

går tillbaka till att använda tidigare beprövade redskap och går miste om de nya

lärandemöjligheter som datorer och annan digital teknik ger upphov till. Lärarens betydelse
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för hur datorer används i klassrummet kan enligt Bebel och Kays (2010) mening, inte

överskattas, då det till syvende och sist är läraren som styr hur och när datorerna ska

användas.

En som dock ifrågasätter förekomsten av ”en-till-en” är Kevin Larkin (2012). Han har

jämfört användningsmönster och undervisningsutformning i klasser där eleverna har tillgång

till varsin dator, ”en-till-en”, med klasser där två elever delar på en dator, ”en-till-två”.  Larkin

menar att ”en-till-två” är att föredra ur pedagogisk synvinkel, eftersom det gav upphov till en

bättre balans mellan lärarledda instruktioner samt individuellt och gemensamt elevarbete.

Även ur ett ekonomiskt perspektiv menar Larkin att ”en-till-två” är att föredra, då varje

enskild dator nyttjas mer frekvent samt att det totalt sett blir en lägre kostnad när skolan ska

datoriseras. Larkin ser dock en nackdel i att läraren kan få en större arbetsbörda i och med att

den ibland måste planera två olika lektioner för samma lektionspass, en med och en utan

dator. Dessutom kan läraren få mindre tid att hjälpa de elever som arbetar med datorer, om det

är så att läraren har lärarledd undervisning med den andra halva av klassen som inte använder

datorer.

Utifrån denna något mer översiktliga beskrivning av forskningsläget kring ”en-till-en”-

satsningar och användningen av datorer i undervisningen finner jag det motiverat att övergå

till att beskriva forskningen kring datorstödd undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen.

Därmed blir det detta forskningsområde jag berör i följande del.

Datorstödd undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen
Det allra vanligaste sättet på vilket lärare och elever använder datorer i undervisningen inom

de samhällsvetenskapliga ämnena tycks vara att söka information på internet (Açikalin 2010,

Sheffield 2011, Doppen 2004). Den grundläggande orsaken till detta verkar vara att lärare

anser att internet på ett snabbt och enkelt sätt ger tillgång till information, men även ger

möjlighet att ta del av olika synvinklar och perspektiv på saker och ting (Açikalin 2010,

Doppen 2004).

Phillip J. VanFossen och Robert A. Waterson (2008) har närmare studerat lärares

användning av internet i sin undervisning genom att göra en enkätundersökning bland 400

lärare. VanFossen och Waterson har jämfört sina resultat med en tidigare studie från 1999 och

menar att lärare använder internet i ungefär lika stor utsträckning som tidigare. Detta trots att

tillgången till internetuppkoppling i klassrummet har ökat, att fler har fått vidareutbildning i

att använda internet i sin undervisning, och att fler känner sig bekväma med att använda sig av

internet. Även användningsmönstren är i stort sett oförändrade. VanFossen och Waterson
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konstaterar att lärares internetanvändning främst utgörs av tre områden, nämligen samla

faktaunderlag för undervisning, söka efter förslag på olika lektionsupplägg, samt söka efter

bilder, ljud- och videoklipp att använda i undervisningen. Även elevernas internetanvändning

i skolan är till stora delar inriktad på informationssökning, och VanFossen och Waterson

pekar på frånvaron av övning i ett kritiskt perspektiv när det kommer till information som

finns tillgänglig via internet. De menar att lärarna sällan uppmanar eleverna att till exempel

besöka två olika hemsidor som tar upp skiftande perspektiv kring samma fråga.

Informationssökningen hamnar då på vad VanFossen och Waterson benämner som ”lower-

level-use”. Trots att många påverkansfaktorer har förändrats tycks alltså inte själva

internetanvändningen utvecklas. Vanfossen och Waterman förklarar detta med att det är

lärares pedagogiska grundsyn som styr hur internet används i undervisningen, inte tvärtom.

  Även Caroline C. Sheffield (2011), som både studerat internetanvändning och hur datorer i

allmänhet används i undervisningen, är inne på samma spår som VanFossen och Waterson

och menar att datorn i mångt och mycket blir en del av det pedagogiska förhållningssätt som

läraren redan praktiserar. Om läraren arbetar elevcentrerat förblir undervisningen

elevcentrerad även när datorn används, och om läraren arbetar lärarcentrerat bibehålls detta

arbetssätt när datorn integreras i undervisningen. Tron att datorer gör undervisningen mer

elevcentrerad i allmänhet finner Sheffield alltså inget stöd för.

Mehmet Açikalin (2010) har genom klassrumsobservationer av och intervjuer med fyra

lärare undersökt hur datorer används i undervisningen och funnit att näst efter

informationssökning används datorer, av både lärare och elever, främst som

presentationshjälpmedel. Med hjälp av presentationsprogram som Microsoft Powerpoint ges

lärare möjlighet att använda bilder, ljud- och videoklipp när de har genomgångar med

eleverna, och på liknade sätt kommer datorn till användning när eleverna ska genomgöra olika

typer av muntliga presentationer. Vidare var det även vanligt att eleverna använde datorns

ordbehandlare till att föra lektionsanteckningar eller genomföra skriftliga arbeten. Enligt

Açikalin var Microsoft Word, Excel och PowerPoint de klart mest använda programvarorna i

klassrummet, andra typer av programvaror användes ytterst sällan.

Susanne Kjällander (2009) menar att digital teknik bidrar till att undervisningen i de

samhällsvetenskapliga ämnen förändras. Hon har samlat in sitt material i samband med SO-

undervisning i årskurs fem och menar att denna förändring kan belysas utifrån fler olika

aspekter, varav jag ser tre som särskilt relevanta i detta sammanhang. Till att börja med anser

Kjällander att den digitala tekniken medför en oklar rollfördelning i klassrummet. Den

uppmuntrar till elevinflytande, bland annat genom att eleverna i vissa fall kan besitta djupare
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kunskaper kring användningen av tekniken än vad läraren gör. Det gör i sin tur att lärarens ord

inte blir lika betydelsefulla, att eleverna ser större frihet att bearbeta information och då blir

involverade i mer kreativa lärprocesser. Vidare lyfter Kjällander fram att den digitala tekniken

medför ett större informationsflöde. Vilket både gör att eleverna möter information som är

mer verklighetsförankrad och inte anpassad till skolkontexten, samt att de möter mer

irrelevant information. För det tredje får eleverna en mer dynamisk relation till presentationen

av sitt material. En digital presentation, till exempel en PowerPoint-presentation är betydligt

enklare att förändra än en plansch på klassrumsväggen.

Användning av specifika programvaror och resurser
Från att ha delgivit mer övergripande beskrivningar av lärares användning av datorer i

undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena, ämnar jag nu att övergå till att återge

forskning kring hur specifika programvaror och datorbaserade resurser kan integreras i

undervisningen.

David Hicks, Peter Doolittle och John K. Lee (2004) har med hjälp av enkäter studerat i

vilken utsträckning lärare använder sig av historiska primärkällor i sin undervisning. Lärarna

uttryckte en tydlig medvetenhet om värdet av primärkällor för att utveckla elevernas

historiska tänkande och för att ge dem en känsla av historisk relevans i

undervisningsinnehållet. Vidare fanns även en stor tilltro till att internet ger tillgång till

förstahandskällor på ett helt annat sätt än tidigare. Det visade sig dock att det är tämligen

sällan som lärare använder sig av primärkällor i sin undervisning, både gällande webbaserade

källor och mer traditionella källor, som arkiv och tryckta sammanställningar. När primärkällor

väl användes var det dessutom sällan som webbaserade primärkällor kom i fråga. Hicks,

Doolittle och Lee förklarar detta med att få lärare känner till vilka befintliga digitala

sökresurser som finns att tillgå, men även om lärarna känner till dem låter de inte eleverna

använda sig av dem. Detta eftersom sökresurserna inte anses vara tillräckligt användarvänliga.

Även Adam M. Friedman (2006) har intresserat sig för hur lärare använder sig av

webbaserade historiska källor i sin undervisning. Han menar att tillgången till den digitala

tekniken, som en digitalprojektor i klassrummet och att varje elev har tillgång till en dator, är

av störst betydelse när det kommer till hur ofta lärare använder sig av webbaserade

primärkällor. God tillgång innebär i regel mer frekvent användning av primärkällor. Däremot

ser Friedman inget samband mellan användningsfrekvens och om läraren har fått någon

utbildning i att använda webbaserade primärkällor. Utbildning kan dock få betydelse för hur

läraren använder sig av webbaserade primärkällor, till exempel att man låter eleverna själva
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arbeta med primärkällorna, och inte enbart nöjer sig med att låta källmaterialet vara en del i

lärarledda genomgångar.

Cathrin Backman Löfgren (2012) har i en svensk kontext studerat hur primärkällor kan

användas i historieundervisningen. Hon har undersökt hur gymnasielevers arbete med digitala

lärmiljöer, det vill säga webbsidor där man har valt ut primärt källmaterial och sedan

konstruerat tillhörande uppgifter anpassande till skolmiljön. Precis som lärarna i Hicks m. fl.

studie, som nämndes ovan, menar Backman Löfgren att studier av primärkällor kan utveckla

elevernas historiska tänkande.  Hon menar dock att de digitala primärkällorna bör förmedlas

till eleverna på det sätt som det görs i de digitala lärmiljöerna, det vill säga vara utformat efter

teman och efter en självinstruerande princip.  Denna slutsats gör hon utifrån sin egen

pilotstudie, där eleverna fick använda sig av primärkällor samlade i digitala arkiv. Eleverna

hade dock svårt att hantera materialet, vilket gjorde att de istället använde sig av sökmotorn

”Goggle” för att slutföra sina uppgifter. När eleverna istället använde sig av primärkällorna

inom ramen för digitala lärmiljöer nyttjade de också primärkällorna till att genomföra sina

uppgifter. Backman Löfgren studerade även hur elever framställde sina levnadsberättelser

med hjälp av programvaran ”PhotoStory”. Hon konstaterar bland annat att den digitala

kontexten bidrar till ett vidgat textbegrepp, då de ger eleverna möjlighet att sammanföra ljud,

bild och tal, samt använda stilistiska effekter som panorering och inzoomning för att framföra

sina berättelser. Det förstärker och utvecklar berättandet och ger utrymme för elevernas

kreativitet.

Ett annat exempel på hur datorer kan användas i undervisningen är genom att eleverna får

skapa en wiki3. Tina L. Heafner och Adam M. Friedman (2008) har undersökt detta i relation

till att elever skulle undervisas om andra världskriget. Heafner och Friedman genomförde en

qvasiexperimentell studie där en klass delades upp i två grupper. Grupperna undervisades av

samma lärare, men i den ena gruppen undervisades eleverna på ett mer traditionellt sätt,

medan den andra gruppen fick göra en wiki om andra världskriget. Heafner och Friedman

menar att eleverna som gjorde en wiki visade mer motivation och intresse under

arbetsmomentets gång. Arbetet med wikin stimulerade också samarbete och kommunikation

mellan eleverna. Beträffande elevernas kunskapsnivå tog även Heafner och Friedman del av

elevernas resultat på det avslutande kursprovet. Där visade det sig att eleverna från den grupp

som hade fått traditionell undervisning hade högre poäng än wikigruppen. Vid en uppföljande

3 ”Wiki=[svenskt uttal vi´ki] (hawaiianska, 'snabb'), teknik som gör det möjligt att snabbt ändra och lägga till
information på webbsidor. Via en webbläsare kan man skriva och redigera text direkt på en wikiwebbplats på
Internet (eller i ett intranät).” Källa: http://www.ne.se/lang/wiki
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intervju åtta månader efter att arbetsmomentet avslutats visade det sig dock att eleverna från

wikigruppen hade mer djupgående och sammanhängande kunskaper om andra världskriget.

Denna bild förstärktes också av att dessa elever fick ett bättre resultat än kontrollgruppen på

det prov som genomfördes i samband med intervjun. Därmed menar Heafner och Friedman

att det finns fog för att påstå att användandet av wikis i undervisningen stimulerar ett mer

långsiktigt lärande. De anser även att genom wikis utvecklas ett interaktivt arbetssätt där

eleverna genererar information på internet, istället för att vara passiva mottagare av

densamma. Även Robert W. Maloy, Michelle Poirier, Hilary K. Smith och Sharon A.

Edwards (2010) ser många fördelar med att använda sig av wikis i historieundervisningen. De

har tillsammans med lärarstudenter och verksamma lärare utvecklat en wiki för historieämnet,

och i sina reflektioner kring detta projekt lyfter de fram flera olika aspekter av att använda sig

av wikis. En av dessa är att wikis ger möjlighet till att länka till olika typer av material. Detta

gör att läsarens nyfikenhet och intresse blir det som styr läsningen. Vidare blir det även

enklare att synliggöra material som belyser perspektiv som ofta hamnar i skymundan i en

traditionell lärobok, som till exempel kvinnohistoria eller minoritetshistoria.  Dessutom kan

skapandet av länkar också föda diskussioner om materialets tillförlitlighet, samt vilka andra

perspektiv som skulle berika det aktuella ämnesområdet. Ytterligare en fördel med wikis är,

enligt Maloy mfl uppfattning, att det också kan bidra till att multimediala resurser som

fotografier, videoklipp, ljudupptagningar och podcasts inkluderas.

Inom geografiundervisningen har geospatial digital teknik som GPS och GIS blivit allt

vanligare. Dock har det länge varit svårt att integrera GIS på ett bra sätt i undervisningen.

Detta beror bland annat på att programmet kräver datorer med hög prestanda, är dyrt att köpa

in, samt relativt komplicerat att använda (Milson & Earle 2008, Harris, Rouse & Bergeron

2010). Därför förespråkar Trevor M. Harris, L. Jesse Rouse & Susan J. Bergeron (2010) att

lärare som undervisar i geografi istället borde använda sig av internetbaserade GIS-program

(IGIS), som Google Earth och Maps, Microsoft Virtual Earth och Nasa WorldWind, då dessa

program är enklare att använda. Även Todd C. Patterson (2008) lyfter fram IGIS-

programvarors användarvänlighet som en stryka i förhållande till vanliga GIS-programvaror. I

sina funderingar kring hur Google Earth kan användas i geografiundervisningen menar

Pattersson att Google Earth gör att eleverna kan utforska världen på ett mer interaktivt och

dynamiskt sätt och därmed hjälper dem att se spatiala mönster och tänka spatialt. I jämförelse

med exempelvis en vanlig kartatlas kan eleverna se en stad från olika synvinklar, inte bara

rakt ovanifrån.  Andrew J. Milson & Brian D. Earle (2008) har också intresserat sig för hur

IGIS-program kan användas i geografiundervisningen. De genomförde en kvalitativ fallstudie
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där de lät en klass genomföra ett arbetsmoment kring Afrikas geografi. Under

arbetsmomenten använde sig eleverna av IGIS-programmet Globalis, främst till att göra egna

kartor som visualiserade den information som eleverna hade funnit. Milson och Earle

framhåller att användandet av IGIS-program kan bidra till ett induktivt lärande inom ramen

för geografiundervisningen. Under det aktuella arbetsmomentet upplevde eleverna en större

frihet vilket bidrog till att de blev mer motiverade att arbeta med sitt projekt. De uttryckte

också en utökad kulturell förståelse vid arbetsmomentets slut. Milson och Earle ser

förekomsten av IGIS som en tillgång inom geografiundervisningen, men framhäller också att

den nya geospatiala tekniken främst måste integreras i undervisningen på ett sätt som

underlättar för eleverna att nå styrdokumentens kunskapsmål. Valet att använda tekniken i

undervisningen kan inte främst bygga på en strävan efter att eleverna ska uppleva

undervisningen som mer underhållande eller modern.

Sammanfattning av tidigare forskning
Den forskning som tidigare har gjorts inom detta område indikerar att användningen av

datorer i undervisningen upplevs ha en positiv inverkan på elever och lärares motivation och

vilja att lära sig. Det konstateras också att den digitala teknikens förekomst i klassrummet

leder till att undervisningen förändras och blir mer varierad. Variationen kan till exempel ta

sig uttryck i att eleverna får fler valmöjligheter kring hur de ska redovisa en uppgift, eller ges

möjlighet att kombinera olika mediala uttryck, som bild, tal och ljud. Vissa menar att

undervisningen blir mer individualiserad och elevcentrerad, men bilden av detta är inte

enhetlig. Vidare finns det även olika syn kring om den ökade möjligheten till

individualisering ska ses som en positiv förändring eller inte. Ytterligare en förändring som

noterats är att kommunikationsmönstren förändras i klassrummet, och att både

kommunikationen elev-elev och elev-lärare numera kan ske i digitala miljöer.

När det kommer till på vilket sätt datorerna används tycks de vanligaste sättet vara att

söka information via internet samt användning av ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och

presentationsprogram. Studier som har intresserat sig för användandet av specifika

programvaror och resurser visar i regel positiva följder av detta. De forskare som studerat

användandet av wikis menar att dessa bland annat formar ett interaktivt arbetssätt, där

eleverna blir skapare av information, samt att de synliggör fler perspektiv och multimediala

resurser. Inom forskningen kring geografiundervisningen sätter man stor tillförsikt till IGIS-

programvaror som ett sätt att visualisera spatiala samband och mönster, då dessa är mer

användarvänliga än vanliga GIS-programvaror. Angående digitaliserade primärkällor visar
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forskningen på att användningen av dessa är relativt sällan förekommande. I vissa fall kan

detta bero på att tillgången till digital teknik är begränsad, i andra fall att de digitala

primärkällorna inte är anpassade till skolmiljön. I det senare fallet kan digitala lärmiljöer ses

som ett sätt på vilket primärkällor blir mer användarvänliga.

Slutligen verkar det som att lärarens inställning och pedagogiska grundsyn har stor

betydelse för hur datorer används i undervisningen. Därmed menar många att en ständigt

pågående diskussion av användningen av datorer i undervisningen är av yttersta vikt för att

den digitala teknikens möjligheter ska tas tillvara.

Teoretiska utgångspunkter
I denna del presenteras de synsätt som kommer att utgöra ramen för min analys av det

empiriska materialet i denna studie. Som jag tidigare nämnt är syftet med denna uppsats att

bidra med en didaktiskt relevant studie inom forskningsfältet kring undervisning i ”en-till-

en”-miljöer. Svein Sjøberg (2000) menar att didaktik kan liknas vid en bro mellan kunskaper i

det specifika ämnet och kunskaper i pedagogik. En lärare kan inte enbart förlita sig på goda

kunskaper inom sitt ämne eller kunskaper om barn och lärande i allmänhet, utan måste kunna

omvandla dessa kunskaper i en konkret undervisningssituation så att ämnesinnehållet blir

meningsfullt och förståeligt för just de eleverna. Denna omvandling kräver ämnesdidaktisk

kunskap. När resonemang förs kring olika ämnesdidaktiska aspekter utgår man ofta från de tre

didaktiska grundfrågorna Hur?, Vad? och Varför? Utifrån denna studies syfte och frågeställningar

blir frågorna Hur? och Vad? av störst intresse. För att diskutera frågan ”Hur?” kommer jag i

denna studie att resonera utifrån SAMR-modellen, och det är också en presentation av denna

modell som får inleda detta avsnitt. Sedan fortsätter avsnittet med att jag resonerar kring

ämnesuppfattningar i historia, geografi, religion och samhällskunskap. Detta resonemang

mynnar avslutningsvis ut i att jag definierar gemensamma ämnesuppfattningar för de

samhällsvetenskapliga ämnena. Dessa definitioner kommer sedan att utgöra den ram inom

vilken jag ämnar diskutera den didaktiska frågan ”Vad?”

SAMR-modellen
SAMR-modellen är utformad av Robert R. Puentedura (2009) för att åskådliggöra hur lärare

använder sig av ny teknik. Puentedura poängterar dock att de olika nivåerna inte ska ses som

ett mått på undervisningens kvalité. I en given undervisningssituation kan det mycket väl vara

tillräckligt att teknikanvändningen befinner sig på de lägre nivåerna för att användningen av

tekniken ska vara både meningsfull och berikande, samt vara i linje med undervisningens
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syfte. Men likväl kan det finnas situationer när den digitala tekniken kan utgöra ett viktigt

bidrag till elevernas lärande.

Puenteduras SAMR-modell
Källa: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2012/08/23/SAMR_BackgroundExemplars.pdf

På den första nivån ”substitution” ersätter datorn redan befintliga verktyg eller hjälpmedel.

Det sker ingen funktionell förändring, utan läraren utformar sin undervisning på exakt samma

sätt som om datorn inte skulle ha varit tillgänglig. Som exempel på detta nämner Puentedura

att läraren, när den ska undervisa om Shakespeares klassiska drama Macbeth, ger eleverna en

förteckning över internetlänkar med kommentarer kring dramat, dramats originaltexter och

klipp från filmatiseringar av Macbeth. Visserligen är det en fördel att sådan typ av material

blir enklare att få tag på med hjälp av datorn, men på ett funktionellt plan används datorn i

stort sett på samma sätt som ett bibliotek. Nästa nivå benämns som ”Augmentation”, och på

denna nivå börjar läraren nyttja datorns grundläggande funktioner i sin undervisning, och

därmed sker även en viss funktionell förändring, i jämförelse med andra verktyg. För att

läraren ska nå denna nivå i ovan nämnda exempel skulle den i sin länkförteckning kunna

lägga till material som inte finns tillgängligt i ett vanligt bibliotek, till exempel en länk till

Shakespearegruppen på Flickr. Där kan eleverna ta del av andra människors fotografier av

sina egna visualiseringar av Shakespeare pjäser.  Den nästkommande nivån, som Puentedura

benämner ”modification” innebär dock att datoranvändningen börjar få större betydelse för
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praktiken, den modifierar den undervisning som läraren utför. Utifrån Macbethexemplet

menar Puentedura att läraren på denna nivå skulle kunna ge sina elever i uppgift att analysera

pjäsen med hjälp av ett program som visualiserar hur ofta ett ord förkommer i en text. Detta

kan vara en hjälp för eleverna att tolka pjäsen och ana underliggande teman eller budskap.  På

den sista nivån finner vi ”redefinition”, och på denna nivå använder läraren datorn till nya sätt

att strukturera och genomföra sin undervisning. Uppgifterna som ges till eleverna skulle utan

datorn ha varit svåra eller omöjliga att genomföra. Puentedura exemplifierar denna nivå med

att läraren låter eleverna, utifrån den kunskap de har kring pjäsen, iscensätta Macbeth med

hjälp av en 2D eller 3D-animering och sedan publicera detta på internet. Puentedura

framhåller att elever visserligen i alla tider har kunnat iscensätta pjäser, men med datorn som

verktyg kan detta göras på ett nytt sätt. För det första når eleverna en bredare publik utanför

deras befintliga sociala gemenskap, en publik som även kan ge direkt respons på elevernas

presentation. För det andra använder eleverna även en ny typ av medium för att framföra sin

version av Macbeth.

Problematisering av SAMR-modellen
En svaghet med Puenteduras modell är, enligt min mening, att den ur typografisk synvinkel

ger intrycket av en hierarkisk normativ ordning, det vill säga att undervisningen som befinner

sig på de högra nivåerna är ”bättre” än undervisningen på de lägre nivåerna, med andra ord att

det sker ett kvalitativt bättre lärande på dessa nivåer. Samtidigt är Puentedura tydlig med, som

jag redan har berört, att det finns inget felaktigt eller dåligt med att teknikanvändningen i en

undervisningssituation befinner sig på ”substitution” eller ”augmentation”-nivån. I den givna

situationen kan dessa nivåer av teknikimplementering vara fullt tillräcklig för att syftet med

undervisningen ska nås, och då kan man som lärare även vara tillfreds med hur undervisning

utformas.

Det finns dock en annan svaghet med SAMR-modellen, och det är att jag, trots

noggranna sökningar i vetenskapliga databaser, inte kan finna någon vetenskaplig text där

Puentedura själv presenterar denna modell. Därmed bygger mina beskrivningar av SAMR-

modellen på det material som han har publicerat på sin blogg, där han presenterar och ger

exempel på hur modellen ska uttolkas. Vidare har jag funnit exempel på vetenskapliga texter

där författaren/författarna refererar till SAMR-modellen. Kroksmark (2011) omnämner

Puenteduras modell, och framhåller att vissa av lärarna i hans studie känner till modellen, men

att få tycks använda den som ett verktyg för att diskutera sin undervisning. Tallvid (2010)

lyfter fram SAMR-modellen i sin rapport som ett sätt att resonera kring lärares
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teknikanvändning. Han har även i samtal med lärare utgått från SAMR-modellen för att

diskutera hur deras undervisning kan utvecklas:
Efter lektionen diskuterade jag med läraren om möjligheterna att även använda

sig av Puenteduras fjärde nivå, där uppgifterna helt omdefinieras och hur man

skulle kunna utforma denna uppgift för att nå tidigare ej uppnåbara mål. Läraren

föreslog då att man kanske skulle försöka hitta en klass i ett annat land och

tillsammans skapa en wikidiktsamling där eleverna från de olika länderna kunde

skriva tillsammans (Tallvid 2010, s 29).

Dessutom har, som jag tidigare har berört, även von Schantz Lundgren och Lundgren (2011)

använt SAMR-modellen för att analysera lärares undervisning i en ”en-till-en”-miljö. Således

verkar denna modell vara en väg att belysa hur lärare använder datorer och digital teknik i sin

undervisning. Därmed finner jag det också möjligt att använda mig av SAMR-modellen i min

analys av lärarnas beskrivningar av sina arbetsmoment.

Analysen av mitt material kommer dock inte enbart göras utifrån SAMR-modellen. För

att besvara frågeställningen kring undervisningens syfte och innehåll ska jag nu övergå till att

definiera en gemensam ämnesuppfattning för de fyra samhällsvetenskapliga ämnena.

Ämnesuppfattningar
Att som teoretiskt verktyg sammanföra de skilda samhällsvetenskapliga ämnena

samhällskunskap, historia, religion och geografi under ett och samma paraply, kan vid en

första anblick tyckas vanskligt. Var och ett av dessa ämnen har givetvis sina egna särdrag och

kännetecken. Samtidigt finns det även faktorer som visar på att dessa fyra ämnen har mycket

gemensamt.

Vid Göteborg universitet finns till exempel en forskningsmiljö med inriktning på

samhällsdidaktiska frågor som intresserar sig för SO-didaktik och SO-undervisning (Johnsson

Harrie 2011). Elisabeth Hesslefors Arktoft (2009) som är verksam inom denna

forskningsmiljö menar att i en skolvärld där tematiseringar och tvärvetenskapliga arbetssätt är

vanliga och uppskattas av elever och lärare, finns det också ett intresse av att studera de frågor

som uppstår i mötet mellan olika ämnen. Även om det idag inte längre är möjligt att utbilda

sig till SO-lärare menar Hesslefors Arktoft att det i skolans praktik finns mycket som pekar på

en stark samhörighet mellan de fyra samhällsvetenskapliga ämnena. En av dessa faktorer är

att en lärare som arbetar i grundskolans senare år ofta får ansvar för undervisningen i alla fyra

samhällsvetenskapliga ämnen, även om den saknar behörighet i något eller några av ämnena.

En annan är att andelen elever som får ett samlat SO-betyg har ökat från 12 % till 35 % under

åren 1992 till 2003, vilket enligt Hesslefors Arktoft visar på att undervisningen i
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samhällsvetenskapliga ämnen ofta organiseras som ett ämnesövergripande fält. Vidare fanns

det även i den reviderade version av Lpo94 som utkom år 2000 en gemensam kursplan för

SO-ämnena. Utifrån det strukturella perspektivet finns det alltså fog för att påstå att det är

möjligt att samla de fyra samhällsvetenskapliga ämnena under ett och samma paraply.

Nu är dock min studie inte inriktad på ett strukturellt eller organisatoriskt perspektiv, utan

min tanke är att analysera materialet utifrån ämnesuppfattningar. Därmed ligger det i mitt

intresse att visa på att det är möjligt att sammanföra ämnesuppfattningar som finns inom

samhällskunskap, historia, religion och geografi. Detta ämnar jag göra genom att återge och

jämföra studier som har gjorts av lärares ämnesuppfattningar inom de samhällsvetenskapliga

ämnena. För att finna studier inom detta område har jag utgått från Anna Johnsson Harries

(2011) forskningsöversikt De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: en rapport från en

inventering och utifrån den valt studier som är relevanta utifrån denna studies syfte och

innehåll. Jag har valt att inte ta med studier som enbart berör läromedel, styrdokument eller

elevers ämnesuppfattningar. Detta mot bakgrund av att mitt material utgörs av lärarens

beskrivningar av olika arbetsmoment, och således finner jag det mest relevant att analysera

materialet utifrån kategoriseringar utformade helt eller delvis utifrån lärares

ämnesuppfattningar.

Ämnesuppfattningar i de samhällsvetenskapliga ämnena
Mikael Berg (2010) har studerat lärare i historia på gymnasiet. Med hjälp av enkäter och

intervjuer har Berg tagit del av lärarnas ämnesuppfattning, eller som han benämner det

ämnesförståelse. Berg menar att ämnesförståelsen är viktig eftersom den ligger till grund för

de didaktiska val som läraren gör i sin undervisning. Han har kategoriserat de deltagande

lärarnas ämnesförståelse utifrån tre idealtypiska grundpositioner, men påpekar samtidigt att

lärarens förståelse är mer komplex än så. I många fall kan lärarnas svar sägas uttrycka

tillhörighet till olika positioner, men Berg menar ändå att det går att uttyda en

huvudorientering mot en av ämnesförståelserna hos den enskilda läraren. Den första

idealtypen benämns som ”bildningsorienterad ämnesförståelse”. Denna förståelse

kännetecknas av att undervisningen i ämnet syftar till att ge en orientering och kunskap om

samhällets historia och kultur. Den andra typen av ämnesförståelse kallar Berg för den

”kritiskt orienterade ämnesförståelsen”. Inom denna förståelse vill läraren att eleverna ska

utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot historiska processer och strukturer. Eleven

förväntas kunna utforma och se kausala samband mellan olika delar av historien. Centrala

färdigheter för eleven blir källkritisk förmåga och att kunna analysera och jämföra olika
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perspektiv. Läraren vill, utifrån till exempel miljöfrågor och sociala frågor, både lyfta fram

fördelar och nackdelar med det moderna samhällets framväxt. Den tredje typen av

ämnesförståelse benämner Berg ”identitetsorienterad”. Inom denna förståelse syftar

undervisningen till att forma elevens identitet, och att orientera den mot vem den är. Detta gör

att historieundervisningen ofta kretsar kring olika grupper och individer, och utrymme ges

också för att med utgångspunkt i historiska skeenden diskutera existentiella frågor och

allmänmänskliga perspektiv. Läraren eftersträvar även att eleven ska formulera egna

historiska frågor och skapa egna sammanhang.

Inom geografiämnet har Lena Molin (2006) använt sig av metodtriangulering för att

studera ämnesuppfattningar, eller som hon benämner det ämnestypologier. Hennes material

innefattar analys av auktoritära texter, det vill säga exempelvis styrdokument, offentliga

utredningar, utvärderingar av skolans arbete och debattinlägg i facktidskrifter,

lektionsobservationer av blivande geografilärare på gymnasienivå samt samtal med

lärarstudenterna och deras handledare och slutligen en textanalys av läroböcker i geografi.

Molin tycker sig kunna urskilja fem olika typologier i sitt material, varav tre återfinns i

nuvarande undervisningspraktik och två återfinns endast i styrdokumenten. De tre som hon

anser kommer till uttryck i undervisningen är ”traditionell värdebaserad

geografiundervisning”, ”naturvetenskapligt baserad geografiundervisning” och

”samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning”. Med ”traditionell värdebaserad

geografiundervisning” menar Molin att innehållet främst utgörs av namngeografi och

regionalgeografi som grundas i fakta och detaljkunskap. Undervisningen rör sig från det

kända till det kända och den egna hembygden och nationen är given centralpunkt. Den

”naturvetenskapligt baserade geografiundervisningen” innehåll karakteriseras av traditionella

och detaljerade naturgeografiska faktakunskaper. Eleverna förväntas kunna memorera

naturgeografiska begrepp utan att sätta dessa i relation till verkligheten. I den

”samhällsvetenskapligt baserade geografiundervisningen” premieras saklighet och objektivitet

i innehållet. Verkligheten presenteras och analyseras utifrån olika typer av geografiska

modeller. De två ämnestypologier som Molin menar finns i styrdokumenten och därmed är

möjliga inslag i undervisningen är ”tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning” samt

”aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning”. Den förstnämnda tar utgångspunkt i

elevernas egna erfarenheter eller aktuella samhällsproblem, och ett problemorienterat

arbetssätt förespråkas. Vidare finns det även en strävan efter att belysa problem utifrån både

samhälls- och kulturgeografisk perspektiv samtidigt, istället för att bibehålla den traditionella

uppdelningen mellan samhälls- och kulturgeografi. Den ”aktualitets- och värdebaserade
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geografiundervisningen” syftar till att ge eleven redskap för att göra välgrundade

ställningstaganden i de frågor som undervisningen berör. Detta innefattar även ett källkritiskt

perspektiv där olika källor jämförs och problematiseras. Innehållet präglas av

tvärvetenskaplighet, aktualitet och att spegla företeelser utifrån olika aktörer och synvinklar.

Dessutom formas innehållet av elevernas egna erfarenheter och pågående samhällsutveckling.

Christina Osbeck (2009) har intervjuat fyra lärare i religionskunskap med lång erfarenhet

av läraryrket. I sina intervjuer har Osbeck utgått från en ämnesbiografisk metod, det vill säga

att informanterna ur ett långt tidsperspektiv, i detta fall från barndom till nutid, har fått

beskriva sin relation till och uppfattning av sitt undervisningsämne. Osbeck menar att

undervisningen i religionsvetenskap kan ha två olika typer av didaktiska riktningar, en som är

”samhällsorienterande” och en som är ”existentiellt orienterande”. Ingen av de intervjuade

lärarna kan, enligt Osbecks mening, ses som renodlat tillhörande den ena eller den andra av de

didaktiska riktningarna, snarare handlar det om att lärarna kombinerar de olika riktningarna i

sin undervisning. Osbeck visar således i detta avseende en liknande uppfattning som Berg gett

uttryck för ovan. Den ”samhällsorienterande religionsundervisningen” anser Osbeck vara den

undervisning som tar sin utgångspunkt i religioners historia, troslära och utveckling i olika

sociala kontexter och syftet med undervisningen är att utveckla religionsorienterade

samhällsmedborgare. Inom denna ämnesdidaktiska riktning förväntas eleven kunna iaktta,

jämföra och kategorisera olika trosuppfattningar och värderingar. Den ”existentiellt

orienterade religionsundervisningen” tar istället sin utgångspunkt i olika existentiella frågor

som döden, dödshjälp och abort. Ur detta perspektiv är undervisningens främsta mål att

eleverna utvecklar sin reflektiva förmåga, och skapar en medvetenhet om, samt kan ge motiv

för sin egen ståndpunkt. Eleven ska även kunna visa på förståelse och respekt för andras

åsikter. Osbeck poängterar att både den ”samhällsvetenskapligt orienterade” och den

”existentiellt orienterade riktningen” strävar efter att förmedla kunskaper om religioner, men

att i den senare riktningen sker detta utifrån de existentiella frågorna.

Det finns många olika sätt att resonera kring hur lärare ser på ämnet samhällskunskap.

Christina Odenstad (2010) har studerat hur samhällskunskapslärare utformar skriftliga prov

och funnit att det går att skönja vissa bilder av ämnet, i hur frågor formuleras och vilken

kunskap som efterfrågas. Odenstad menar att det finns tre olika ämnesdidaktiska profiler, eller

ämnesuppfattningar. Den första benämner hon som att samhällskunskap ses som ett

“orienteringsämne”. Med detta menas att lärarna eftersträvar att orientera och informera

eleverna kring hur samhället är organiserat. I proven syns detta genom att lärarna i huvudsak

ställer faktafrågor där eleverna förväntas känna till innebörden i vissa begrepp eller
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institutioner. Vidare framträder även synen av samhällskunskap som ett “analysämne”.

Eleverna förväntas kunna analysera, se orsaker och konsekvenser, göra jämförelser och se

fördelar och nackdelar. Ofta uppmanas eleverna att använda sig av ”analysmodellen” som

redskap i sina svar, det vill säga att eleven ska beskriva orsaker, konsekvenser och åtgärder

för ett givet fenomen, till exempel lågkonjunktur eller mellanstatliga konflikter.  Slutligen

anser Odenstad att samhällskunskap även kan uppfattas som ett “diskussionsämne”, i den

mening att eleverna förväntas ta ställning i vissa frågor och kunna motivera varför de tycker

som de gör. Läraren uppmanar dem att argumentera och diskutera, samt framhålla sin egen

åsikt i olika samhällsfrågor. Dock är det sällan som eleverna uppmanas att sätta sitt

ställningstagande i relation till andras perspektiv och åsikter.

Jämförelse mellan de olika ämnenas ämnesuppfattningar
Enligt mitt tycke kan man utifrån ovan kategoriseringar av lärares ämnesuppfattningar se

vissa gemensamma drag, och dessa ska jag i det följande försöka lyfta fram.

Till att börja med finns det en uppfattning som kännetecknas av att undervisningen ska

förmedla faktakunskaper, och på så sätt ge eleverna en orientering i ämnet. Inom

historieämnet representeras denna riktning av den ”bildningsorienterade ämnesförståelsen”

där undervisningen ska ge eleverna kunskap och samhällets och kulturens framväxt. Inom

geografiämnet återfinns den ”traditionell värdebaserad geografiundervisning” och den

”naturvetenskapligt baserad geografiundervisning” där fakta och detaljkunskaper utgör

undervisningens fokus, och inom samhällskunskapen syns detta inom ämnesuppfattningen

”orienteringsämne”, där eleverna ska uppvisa kännedom om olika samhälleliga institutioner

och innebörden i vissa begrepp. Inom religionskunskapen ger inte Osbeck klart uttryck för en

tydligt avgränsad orienterande kategori, men hon menar att det finns ett orienterande inslag,

och som jag tolkar det faktaförmedlande inslag, i både den ”samhällsorienterade” och

”existentiellt” orienterade inriktningen.

Jag tycker mig även kunna skönja en ämnesuppfattning där eleverna förväntas kunna

använda sig av modeller, göra jämförelser och se fördelar och nackdelar. Inom historieämnet

visar Berg på den ”kritisk orienterade ämnesförståelsen” där undervisningen ska leda till att

eleverna ska kunna se samband mellan olika historiska skeenden och utveckla en kritisk

förmåga genom att göra jämförelser mellan olika historiska perspektiv. Dessutom ska

eleverna också få kännedom om fördelar och nackdelar med det moderna samhällets

framväxt. Att ta del av olika perspektiv, samt göra jämförelser mellan olika källor är även en

del av det som Molin inom geografiämnet benämner som ”aktualitets- och värdebaserade
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geografiundervisning”. Inom geografiämnet menar Molin vidare att hon kan skönja en

”samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning”, där eleverna förväntas beskriva

verkligheten utifrån olika modeller. Även inom samhällskunskapen återfinns en

ämnesuppfattning där beskrivningar utifrån modeller anses centrala, nämligen då ämnet ses

som ett ”analysämne”. Likt historieämnets ”kritisk orienterade ämnesförståelse” kännetecknas

denna samhällskunskapliga ämnesförståelse av att eleverna ska kunna göra jämförelser och se

fördelar och nackdelar. Inom religionskunskapen återfinns det jämförande inslaget främst

inom den ”samhällsorienterade undervisningen”.

Slutligen vill jag också påstå att det finns en ämnesuppfattning där undervisningen ämnar

leda till att eleverna tar ställning i olika frågor och kan motivera sina ställningstaganden. Berg

menar att det inom historieämnet finns en ”identitetsorienterad ämnesförståelse”, vilket

innebär att undervisningen belyser existentiella frågor och har som mål att forma elevens

identitet. Enligt min uppfattning uttrycks en individs identitet i dess ställningstagande och

resonemang kring olika frågor, och därmed menar jag att den, som Berg benämner det,

”identitetsorienterade ämnesförståelse” kan inordnas i denna typ av ämnesuppfattningar. I

geografiämnet visas denna uppfattning i Molins typologi ”aktualitets- och värdebaserade

geografiundervisningen” där undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att göra väl

övervägda ställningstaganden. På liknande sätt vill de lärare som har en ”existentiellt

orienterad religionsundervisning” att eleverna ska göra sina egna ställningstaganden och

kunna motivera dessa. Även inom samhällskunskapen återfinns denna typ av

ämnesuppfattning, i den profil som Odenstad kategoriserar som ”diskussionsämne”.

Således skulle jag vilja påstå att det även utifrån studier av lärares ämnesuppfattningar

går att visa på en samhörighet mellan de fyra samhällsvetenskapliga ämnena, och att det även

är möjligt att sammanföra dessa ämnesuppfattningar. Ovan inledde jag med att beskriva en

ämnesuppfattning som präglas av faktakunskaper och ämnesorientering. Vidare återfinns det

även en ämnesuppfattning som kännetecknas av att eleverna ska kunna analysera, använda

modeller, göra jämförelser samt se fördelar och nackdelar. Slutligen finns även en

ämnesuppfattning där eleverna förväntas kunna utrycka sina åsikter och argumentera för

dessa. Enligt min åsikt täcks dessa olika ämnesuppfattningar väl av Odenstads profiler av

samhällskunskap, nämligen ämnet som ”orienteringsämne”, ”analysämne” och

”diskussionsämne”, och således kan dessa sägas spegla en gemensam kategorisering av olika

ämnesuppfattningar i de samhällsvetenskapliga ämnena. Därmed blir det också utifrån dessa

kategoriseringar som jag strukturerar min analys av lärares ämnesuppfattningar i mitt

material.
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Metod
Materialet till denna uppsats utgörs av en enkät med i huvudsak öppna frågor som är utformad

och distribuerad inom ramen för forskningsprojektet Unosuno. Enkäten skickades ut till alla

lärare på de skolor som deltar i forskningsprojektet inför att en studiedag om ”PUR” –

pedagogisk utveckling och reflektion, skulle hållas på skolorna. Syftet med studiedagen var

att läraren skulle få diskutera och reflektera kring hur man kan få ut mesta möjliga nytta av

”en-till-en” i undervisningen. I enkäten skulle därför lärarna besvara frågor kring sitt mest och

minst lyckade arbetsmoment där användningen av datorer har utgjort en väsentlig del av

arbetsmomentet. Enkäten inleddes med att lärarna fick besvara mer grundläggande frågor

kring på vilken skola läraren jobbar, kön, när läraren tog sin examen och hur länge den har

arbetat som lärare. Lärarna ombads därefter att ange inom vilket ämne arbetsmomentet

bedrivits, beskriva arbetsmomentets syfte och genomförande, samt ange hur den utvärderade

arbetsmomentet och i vilken grad det uppsatta målet för arbetsmomentet uppnåddes. Lärarna

fick slutligen också ange om de skulle genomföra arbetsmomentet ytterligare en gång, och i

sådana fall vilka förändringar de skulle göra.

En fördel med att använda sig av enkäter som forskningsmetod är enligt Martyn

Denscombe (2009) att de är tämligen ekonomiska i den mening att de ger en stor mängd data i

förhållande till den tid, pengar och material som den tar i anspråk. Nära sammankopplat med

detta är ju även att enkäter öppnar för möjligheten för en bred och omfattande täckning, det

vill säga att fler ”röster” kommer till tals än om forskaren till exempel skulle använda sig av

intervjuer som metod. Vidare pekar Denscombe också på att enkäter är tämligen enkla att

arrangera, eftersom de inte kräver ett personligt möte med respondenten. Den kan då besvara

frågorna när helst den finner det lämpligt. Ytterligare en fördel med enkäter, enligt

Denscombe, är att interpersonella faktorers påverkan på materialet är förhållandevis liten.

Faktorer som interaktion med intervjuaren/forskaren, skillnader i frågeformuleringar eller hur

frågorna ställs sätts ur spel, eftersom frågornas utformning redan är fastlagd när respondenten

ges tillgång till enkäten.

Samtidigt kan avsaknaden av interaktion med forskaren/intervjuaren ses som en av

nackdelarna med att använda enkäter som metod. Alan Bryman (2011) belyser detta och anser

att det framför allt finns två skäl till detta.  För det första finns det ingen som kan hjälpa

respondenten med enkäten. Det finns ingen som kan besvara frågor kring enkäten eller

förklara enkätfrågorna närmare, om respondenten skulle känna behov av det. För det andra

ges forskaren/intervjuaren inte heller någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor, och
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därmed kan den heller inte ge respondenten möjlighet att vidareutveckla eller fördjupa sitt

svar. En annan nackdel med enkäter är också att metoden ofta är förenad med ett stort

svarsbortfall, eftersom det är tämligen enkelt för respondenten att avstå från att delta i

undersökningen. Enkäten kan enkelt slängas i antingen den fysiska eller virtuella

papperskorgen (Denscombe, 2009).

Motiv till metodval
Denna studies empiriska material utgörs alltså av enkäter som har utformats, distribuerats och

samlats in inom forskningsprojektet Unosuno, innan jag påbörjade arbetet med min uppsats.

Således använder jag mig av material som primärt inte har samlats in med anledning av min

studie. Beträffande att motivera valet av metod i min studie kan detta då ske, som jag ser det,

utifrån två olika aspekter. För det första finner jag det relevant att motivera enkäter som

metod i sig utifrån det jag intresserar mig för i min studie. För det andra är det även av vikt att

jag också förklarar varför jag har valt att i min studie använda mig av en enkät som redan är

genomförd inom ramen för ett annat sammanhang än min egen studie. Jag inleder detta avsnitt

med det sistnämnda.

En anledning till att jag har valt att använda mig av ett redan insamlat material är att tiden

för gemomförandet av denna uppsats har varit relativt begränsad. Därmed har det varit en

fördel att utgå från ett redan insamlat material eftersom jag tror att det har gett mig tillgång till

ett mer omfattande material än om jag hade samlat in mitt empiriska material på egen hand.

Den tidsbesparing som jag då har gjort i insamlingsfasen har, enligt min uppfattning, gett mig

möjlighet att bearbeta själva materialet på ett mer utförligt sätt, men även att mer ingående

utforma alla delar av min uppsats. Vidare kan jag även tänka mig att det är en fördel för

respondenterna att deras svar används på nytt, eftersom de då inte behöver lägga tid och

energi på att exempelvis fylla i en ny enkät eller delta i en intervju. Slutligen vill jag även

mena att enkätens ursprungliga syfte är tämligen överensstämmande med det syfte som jag

har med min studie. Som jag redan har nämnt skickades enkäten ursprungligen ut i samband

med en studiedag som skulle behandla hur lärare kan få ut största möjliga nytta av ”en-till-en”

i undervisningen. Frågan kring hur datorer och digital teknik används i undervisningen är

även utgångspunkten för min studie, och därmed menar jag att det jag intresserar mig för

relativt väl går i linje med det som var tanken med enkäten från början.

När det kommer till varför enkäter kan anses vara lämpliga att utgå från i den aktuella

studien tror jag att jag får tillgång till fler lärares upplevda erfarenheter, än om jag hade

använt mig av intervju eller observation som metod. Genom enkäten kan många lärares
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”röster” få komma till tals. Därmed inte sagt att de slutsatser jag kommer fram till är

generaliserbara på alla lärares praktik, men min analys kan ändå tänkas visa på tendenser i

den specifika undervisningssituationen som är överförbara till liknande praktiker. Jag det ser

även som en fördel att läraren själv har getts möjlighet att återge och beskriva ett

arbetsmoment där den har använt sig av ny teknik i undervisningen. Med tanke på den

begränsade tiden för denna uppsats genomförande hade en observationsstudie troligtvis

inskränkt sig till att beröra ett begränsat antal lektioner eller ett kortare avsnitt av ett mer

omfattande arbetsmoment. Genom att utgå från enkäter öppnas möjligheten för att ta del av

beskrivningar av användningen av datorer i undervisningen under en längre tidsperiod.

Samtidigt är det också viktigt att betona att avsaknaden av möjligheten att ställa

följdfrågor och reda ut otydligheter gör att det finns en risk att jag vid mina analyser utgår

från beskrivningarna som kunde ha varit mer utförliga vid direktkontakt med respondenterna.

Vidare bör enkätsvaren ses som beskrivningar som är gjorda ur lärarens perspektiv och utifrån

lärares upplevelser av vad som är mest respektive minst lyckat. Om till exempel eleverna hade

fått besvara liknade frågor, eller om jag hade observerat lärarens praktik i klassrummet hade

kanske andra exempel lyfts fram. Dessutom har en viss tid förflutit mellan tidpunkten för det

aktuella arbetsmomentets genomförande och tidpunkten för när den enskilde läraren besvarar

enkäten. Detta kan göra att vissa detaljer i lärarnas beskrivningar kanske inte överensstämmer

med det verkliga skeendet. Å andra sidan kan jag inte se någon vetenskaplig metod som

skulle kunna göra anspråk på att ge en fullständig beskrivning av ett skeende.

I den enkät som utgör det empiriska materialet i denna studie har respondenten i

huvudsak, som jag redan har berört, fått besvara så kallade öppna frågor för att beskriva sina

genomförda arbetsmoment. Med öppna frågor menas att respondenten själv får formulera sitt

svar utifrån de frågor forskaren har utformat (Denscombe, 2009). Fördelen med öppna frågor

är, enligt Denscombe (2009), att de borgar för att de svar som formuleras till stor del

avspeglar hela spektrumet av respondentens åsikter, tankar och erfarenheter. Janet M. Ruane

(2006) lyfter även fram att öppna frågor kan leda till att forskaren får reda på sådant som den

inte tänkt på innan, i och med att den inte formulerat tänkta svar i förväg, vilket är fallet med

slutna frågor.

Utifrån att jag vill veta vilka kvalitativt skilda användningssätt som framträder i lärares

beskrivningar av hur de använder datorer i sin undervisningen menar jag att det är en fördel

att jag utgår från en enkät där man har använt sig av öppna frågor för att ta del av dessa

beskrivningar. I enlighet med Denscombe tror jag att detta gör att beskrivningarna i större

utsträckning avspeglar det verkliga skeendet än vad som hade varit fallet med slutna frågor.
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Vidare tror jag även, mot bakgrund av Ruanes tankar, att det hade varit svårt att utgå från en

enkät där svaren hade formulerats på förhand, då ett arbetsmoment utförande och syfte kan

beskrivas på väldigt olika sätt. Därmed menar jag att det utifrån studiens syfte är att föredra

att enkäten i huvudsak bestod av öppna frågor.

Urval och avgränsningar
De berörda lärarna fick inbjudan att delta i enkäten via e-post. I enkäten fanns en länk till en

hemsida där lärarna kunde fylla i enkäten. Enkätinbjudan skickades ut till 1133 lärare varav

254 lärare besvarade enkäten fullt ut. Av dessa uppgav 57 lärare att deras arbetsmoment

utförts inom ramen för de samhällsvetenskapliga ämnena, antingen som ett

ämnesöverskridande tematiskt moment eller som ett arbetsmoment inom ett avskilt ämne. Vid

en närmare genomgång av lärarsvaren visade det sig att 33 beskrivningar av det mest lyckade

arbetsmomentet var så pass utförliga att en analys var möjlig. Vid en första anblick kan detta

antal verka problematiskt utifrån hur många lärare som inbjöds till att delta i undersökning. I

detta sammanhang blir det då viktigt att betona att denna studie inte ämnar till att belägga

statistiska samband, utan intresserar sig för beskrivningar av exempel på hur lärare använder

datorer i undervisningen. De arbetsmoment som är beskrivna har utförts i grundskolans år 6-9,

samt på gymnasiet. Det är dessa beskrivningar som utgör det empiriska materialet i min

analys.

Analysförfarande
 I analysen av mitt material har jag inspirerats av en kvalitativt tolkande ansats. Det innebär

att jag för att utröna vilka kvalitativt skilda framställningssätt som kan skönjas i lärares

beskrvningar av vissa arbetsmomnet  har läst igenom lärarnas beskrivningar av sina mest

lyckade arbetsmomenten och sedan satt dessa i relation till kategorierna i Puenteduras SAMR-

modell.  Det jag främst har fokuserat på i min läsning är beskrivningar av själva

användningen av datorer och digital teknik då det är detta område som SAMR-modellen

berör.

 Anledningen till att lärarnas beskrivningar av de mest lyckade arbetsmoment blev

föremål för analys grundar sig främst i antagandet att dessa svar rimligtvis borde kunna ses

som redogörelser för tillfällen när lärarna upplever att användningen av datorer varit som mest

lyckosamt i förhållande till det syfte läraren har haft med aktiviteten. Därmed torde dessa

beskrivningar ses som exempel på när lärare upplever att de har lyckats integrera datorn på ett

framgångsrikt sätt i förhållande till vad de vill uppnå med sin undervisning. Detta gör även att

dessa svar blir intressanta utifrån SAMR-modellen, eftersom denna modell främst inriktar sig
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på att beskriva till vilken grad lärarna använder sig av ny teknik, och hur tekniken formar

undervisningen. Det är dock viktigt att än en gång betona att modellen inte bör ses som ett

mått på undervisningens kvalité. Teknikanvändningen kan vara både meningsfull och

berikande samt leda till att lärarens syfte med undervisningen uppnås, även om den kan

kategoriseras utifrån modellens lägre nivåer. Likväl kan det finnas tillfällen när

teknikanvändning på den högre nivån utgör en viktig faktor till en lyckosam lärandesituation.

I min analys av vilken ämnesuppfattning som träder fram i det aktuella arbetsmomentet,

har jag intresserat mig för när läraren har beskrivit momentets syfte och genomförande.

Lärarens beskrivningar har jag sedan jämfört med min definition av de olika

ämnesuppfattningar, och utifrån detta har arbetsmomenten kategoriserats utifrån de olika

uppfattningarna. Jag vill dock poängtera att min kategorisering av lärarens ämnesuppfattning

är gjord utifrån det beskrivna arbetsmomentet, och därmed inte bör ses som en beskrivning av

lärarens ämnesuppfattning i sin helhet. Både Osbeck (2009) och Berg (2010) lyfter även fram

att lärare ofta rör sig inom olika ämnesuppfattningar i sin undervisning, och att det därmed

inte går att hävda att lärare sällar sig till en och samma ämnesuppfattning i alla

undervisningssituationer.

Kvalité i framställningen av materialet
Staffan Larsson (2005) har formulerat ett antal kriterier som kan visa på kvalité i kvalitativa

studier. När det kommer till att redovisa resultatet i en studie menar Larsson att

innebördsrikedom är en aspekt som kan visa på kvalité i en studie. Att ge fylliga

beskrivningar av sitt material ger också tolkningen av materialet större precision. I min studie

har jag valt att redovisa resultatet genom min analys av materialet. I den föreliggande

analysen har jag försökt att uppfylla aspekten innebördsrikedom genom att använda citat från

mitt material, men även låta beskrivningar av de aktuella arbetsmomenten ges utrymme. Med

andra ord har jag strävat efter att det empiriska materialet ska framträda tydligt i min analys.

Ett annat sätt på vilket kvalité kan påvisas i resultatredovisningen är enligt Larsson genom att

presentationen är tydlig och översiktlig. Dessutom ska även de resonemang och tolkningar

som görs vara välgrundade och underbyggas med tydliga argument. I analysen av mitt

material har jag därför varit noga med att visa på hur jag resonerat när jag har inordnat mitt

material i vissa kategorier. Vidare har jag även använt kategorierna i SAMR-modellen och

ämnesuppfattningar som rubriker i min analys för att strukturera texten, samt även presenterat

varje kategori innan jag har presenterat vilka arbetsmoment som kan räknas till denna. Detta

för att presentation ska uppfattas som tydlig och översiktlig av läsaren.



28

Etiska överväganden
Göran Hermerén (2011) lyfter fram vikten av att den som är föremål för forskningen är

informerad om att den deltar i forskning, samt att den ska ha utryckt sitt samtycke att delta i

forskningsprojektet. Enkäten, som används i min studie, inleds med att respondenten

informeras om att enkätsvaren kommer att användas inom forskningsprojektet. I fråga om

samtycke var samtliga lärare informerade om att det är frivilligt att besvara enkäten. Därmed

finner jag det rimligt att anta att de lärare som hade valt att genomföra enkäten också hade

samtyckt till att delta i undersökningen. Det ska också tilläggas att respondenten när som helst

under besvarandet av enkäten kunde avbryta sitt deltagande, vilket enligt Hermerén också är

en viktig del i att upprätthålla god forskningsetik.

I inledningen av enkäten informeras också respondenten om att svaren kommer att

behandlas anonymt. Vidare kommer jag även vid återgivningen av lärarens svar vidta

nödvändiga korrigeringar för att inte respondentens identitet ska kunna röjas, till exempel

fingera namnet på städer som omnämns. Således menar jag att jag har vidtagit nödvändiga

åtgärder för att värna om respondenternas integritet, vilket i Hermeréns tycke också är förenat

med god forskningsetik. Dock kan det vara så att en person som är väl förtrogen med den

aktuella situationen skulle kunna identifiera respondenten utifrån de beskrivningar som görs.

Resultat
Denna del inleds med att jag presenterar och analyserar mitt empiriska material utifrån

SAMR-modellen och ämnesuppfattningar. Sedan följer en avslutande jämförande analys

mellan dessa två teoretiska utgångspunkter.

Undervisning i ljuset av SAMR-modellen
I detta avsnitt kommer jag att presentera min analys av mitt material utifrån de fyra

kategorierna i SAMR-modellen, ”substitution”, ”augmentation”, ”modification” och

”redefinition”. Varje avsnittsdel inleds med en kortare återgivning av vad varje kategori

betecknar, och följs sedan av utdrag ur materialet som enligt min uppfattning kan härledas till

nämnda kategori.

Substitution
På denna nivå ersätter datorn redan befintliga undervisningsverktyg eller –hjälpmedel. Det

sker ingen funktionell förändring, utan undervisningen bedrivs under liknande former som om

datorer inte skulle vara tillgängliga.
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Till denna kategori menar jag att man kan räkna de tillfällen som lärare använder

presentationsprogram, som PowerPoint eller Keynote, som stöd i sina genomgångar av olika

teman. I materialet finns ett exempel där eleverna ska studera konflikter i världen, både i nutid

och historiskt. Läraren inleder detta arbetsmoment med att använda sig av ett

presentationsprogram i sin genomgång av begrepp, historia och vanliga orsaker. Det andra

exemplet är en lärare som beskriver hur den använt presentationsprogram för att introducera

mänskliga rättigheter. Utifrån min tolkning tycks datorn i dessa fall i stort sett ha ersatt redan

befintliga hjälpmedel som OH-projektor eller skrivtavlor.

Vidare finns det även många exempel på där eleverna har fått använda sig av

presentationsprogram som hjälpmedel vid muntliga redovisningar när de ska slutföra ett

arbetsmoment. I materialet förekommer detta till exempel när eleverna ska redovisa om

industriella revolutionen, en fiktiv resa genom USA eller om en konflikt i världen. Även

beskrivningarna av dessa tillfällen tolkar jag som att datorns presentationsprogram mest ses

som en modern version av tidigare kända hjälpmedel.

Utifrån liknande premisser ser jag även de arbetsmoment där eleverna har fått söka

information på internet som tillhörande ”substitution”-nivån. Eleverna skulle ”forska om

landet och ta reda på all fakta”, ”ta reda på fakta om landet med hjälp av sökmotorer” ”söka

fakta via internet” eller ”använde internet och litteratur för att ta reda på diverse fakta om

området”. Enligt min uppfattning användes internet av eleverna i dessa fall istället för det

informationsmaterial som de kunde hitta på ett bibliotek. Visserligen blev informationen mer

lättillgänglig, och i vissa fall, mer uppdaterad, än den som finns på biblioteket, men utifrån

hur undervisningen utformades skedde ingen egentlig förändring i och med att datorerna

användes i undervisningen.

En del av att söka information är även att utveckla en källkritisk medvetenhet. I mitt

material finns det några exempel på arbetsmoment där eleverna mer explicit fått öva sig i

detta. I det första exemplet fick eleverna studera internationell nyhetsbevakning i

engelskspråkig media. De fick undersöka hur samma nyhetshändelse skildras i olika länder

och olika delar av världen.  Lärarens syfte med arbetsmomentet var att ”eleverna skulle lära

sig att vara källkritiska och förstå att samma sak kan beskrivas ur olika perspektiv”. I det

andra exemplet var arbetsmomentet uppdelat i tre delar, och där berörde man bland annat

källkritik men även frågor som plagiat och hur man söker information. Eleverna och läraren

”använde en mängd olika sidor på internet, både för att få saker och ting förklarat för oss, men

även för att kunna jämföra snarlika sidor och kunna göra ´egna misstag`”. I det tredje

exemplet skulle eleverna ”lära sig se vilka sidor som går att lita på när de gäller källor” och
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detta har skett genom att läraren tillsammans med eleverna ”tittade på olika hemsidor”.

Utifrån beskrivningen av detta sistnämnda arbetsmoment tolkar jag det som att läraren

informerat eleverna om vilka sidor som kan utgöra lämpligt källmaterial. Därmed uppfattar

jag det som att det skiljer sig en aning från de två förstnämnda i den meningen att i dessa två

förväntas eleverna vara mer aktiva och öva sig i att förhålla sig kritiskt till information genom

att till exempel jämföra olika källor.

I förhållande till SAMR-modellen skulle jag vilja påstå att dessa typer av aktiviteter som

kretsar kring källkritik kan härledas till ”substitution”-nivån. Visserligen kan man med fog

påstå att frågor om källkritik har blivit mer adekvata i och med att användningen av datorer

och internet ökat i klassrummet. Läraren i det andra exemplet som återgavs ovan har som jag

uppfattar det kopierat in elevinstruktionen i sitt enkätsvar, och där lyfter hon fram och

betonade för eleverna ”att en del av den information som läggs upp på nätet saknar bra

kontroll” och att ”du måste själv kunna fungera som granskare och vara källkritisk”. Men jag

vill likväl påstå att när det kommer till den datorns funktionella betydelse för hur

undervisningen kring källkritik utformas så blir hemsidorna på internet mer en ersättning för

redan befintligt material, då böcker om olika företeelser och tidningar även kan sökas upp på

ett vanligt bibliotek. Men precis som i fallet med informationssökning blir materialet något

mer lättillgängligt i och med att eleverna har tillgång till datorer.

I det för studien föreliggande materialet kännetecknas alltså ”Substitution-nivån” av

arbetsmoment där:

 lärare och elever använder sig av olika presentationsprogram som stöd vid

genomgångar/muntliga redovisningar.

 läraren uppmanar eleverna att söka information på nätet.

 läraren vill utveckla elevernas källkritiska förmåga.

Augmentation
Med ”augmentation” menar Puentedura att datorn och den digitala tekniken till viss del

innebär en funktionell förändring i och med att lärare och elever använder vissa

grundläggande funktioner.

Som exempel på denna nivå i mitt material kan nämnas en lärare som valde att publicera

de PowerPointpresentationer den använde vid sina genomgångar i samhällskunskap och

religion på skolans lärplattform. Visserligen utgör inte användandet av presentationsprogram,

som jag redan nämnt, någon funktionell förändring, men i och med att läraren gör sina
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presentationer tillgängliga för eleverna via lärplattformen, menar jag att en viss funktionell

förändring sker. Istället för att presentation blir något som är knutet till tid och rum, som är

fallet vid en vanlig genomgång, kan eleverna ta del av den när som helst. Undervisningen i

stort ser i princip likadan ut, men den digitala tekniken har inneburit att smärre förändringar

har skett. Läraren i det aktuella fallet ansåg också att publiceringsmöjligheten på

lärplattformen underlättade för de elever som missade någon lektion eftersom de då kunde ”ta

del av det som jag och eleverna har bearbetat under lektionstid”. Dessutom menade läraren att

presentationerna utgjorde en bra grund för eleverna när de skulle förbereda sig för kommande

prov.

Ytterligare ett beskrivet arbetsmoment som kan härledas till ”augmentation” är när en

lärare gav sina elever i uppgift att fördjupa sig kring utvecklingen i de länder som var föremål

för ”Jasminrevolutionen”, även känd som den ”Arabiska våren”. Läraren beskriver hur

”eleverna fick leta upp intressanta artiklar och ledare som vi sedan tittade på tillsammans via

kanonen”. Utifrån den givna kontexten tolkar jag det som att ”kanonen” åsyftar en digital

projektor, och därmed menar jag att den digitala tekniken bidrar till en viss funktionell

förändring. Genom att den digitala projektorn fanns tillgänglig i klassrummet kunde eleverna

på ett enkelt sätt dela med sig av de tidningsartiklar och ledare som de hade hittat. Utan

projektorn hade läraren till exempel kanske varit tvungen att lämna klassrummet för att

kopiera de artiklar som eleverna hade letat fram, men nu kunde eleverna ta del av varandras

bidrag på ett smidigare sätt.

Denna nivå menar jag, i linje med Puentedura även inrymmer de arbetsmoment när

eleverna ska söka upp material som vanligtvis inte finns på ett bibliotek. Ett sådant fall är när

elever skulle lyssna på radiodokumentärer och sammanfatta innehållet i dessa, ett annat är när

eleverna fick titta på ett youtubeklipp då klassen skulle diskutera könsroller i islam. Den

funktionella förändringen består alltså i att den digitala tekniken ger tillgång till en annan typ

av informationsmaterial än vad som tidigare var möjligt.

Nära sammanhörande med detta är även när eleverna uppmanas att använda särskilda

program som Google Earth eller Globalis för att ta del av åskådliggörande av vissa

geografiska samband och skeenden. Sådan information går att finna i en vanlig kartbok, men

presenteras på ett något annorlunda sätt i den här typen av programvara. Dessutom kan eleven

interagera med dessa typer av programvara, till exempel i den mening att den kan välja vilken

geografisk information som ska visas. En lärare menar att ”Google Earth gav alla chans till att

skapa sig en uppfattning om jorden”. Ett annat exempel på detta är när elever, i samband med

undervisning kring kartkunskap, fick använda ”ett program där ett antal geografiska kartor
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med tillhörande interaktiva frågor fanns”. Svaren på de interaktiva frågorna kunde sedan

eleverna använda för att lösa de uppgifter de fått av sin lärare.  Dessa beskrivningar menar jag

inte visar på att förekomsten av datorer innebär någon tydlig förändring för hur

undervisningens form, men det går ändå att skönja att tillgången till datorer har viss betydelse

för undervisningens utformning.

Till ”augmentation”-nivån räknas således arbetsmoment där:

 läraren använder lärplattformar för att kommunicera med eleverna.

 läraren använder digital teknik för att i klassrummet förmedla elevernas insatser.

 läraren uppmanar eleverna att söka informationsmaterial på internet som vanligtvis

inte finns på ett bibliotek.

 läraren låter eleverna använda sig av program som Google Earth och Globalis för att

genomföra vissa uppgifter.

Modification
På denna nivå börjar förekomsten av datorer få en mer avgörande betydelse för hur

undervisningen utformas. Detta kan, enligt Puentedura, märkas genom att läraren modifierar

sin undervisning utifrån att datorer och digital teknik finns tillgängliga.

En typ av aktivitet som jag menar kan räknas till denna nivå är när elever via datorn får

möjlighet att ta del av varandras tankar och åsikter, till exempel med hjälp av bloggar. Ett

exempel på detta är en lärare som lätt sina elever diskutera om inkomstskillnaderna i Sverige

hade ökat eller ej. Som utgångspunkt hade eleverna fått ta del av ett uttalande från

statsministern, som menade att inkomstskillnaderna inte hade ökat, samt ett svar i artikelform

från två LO-ekonomer och LO:s ordförande, som hävdade det motsatta. Arbetsmomentet

fortsatte med att eleverna skrev blogginlägg om de olika ståndpunkterna, samt kommenterade

varandras inlägg. Läraren beskriver det som att ”eleverna var mycket engagerade och

diskuterade sina meningsskiljaktigheter på ett nyanserat sätt”. Det andra exemplet är att en

lärare har använt Ning4 när eleverna skulle diskutera dilemman som hör samman med

utvecklingen i olika länder under andra världskriget. Eleverna fick publicera och motivera

sina ställningstaganden i de olika dilemmana, och sedan kommentera varandras val. Läraren

lyfter fram att kommentarsmöjligheten ledde till att diskussionerna och ställningstagandet

4 Ning är en webbtjänst där personer kan skapa sin egen webbaserade sociala mötesplats. Mötesplatsen kan
innefatta funktioner som forum, bloggar och chattar. Källa: http://www.ning.com/about/product/
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fortsatte. I dessa exempel vill jag påstå att undervisningen har förändrats som en följd av

tillgången till datorer. Istället för att diskussionerna förs direkt i klassrummet, förs den i ett

digitalt forum. Detta medför bland annat att alla elever får komma till tals, samt att alla elever

får ta del av varandras åsikter, något som kan vara svårt i en vanlig klassrumssituation. Vidare

finns det även större möjligheter till att diskussionen fortgår utanför lektionstid, eftersom alla

inlägg finns fysiskt tillgängliga via bloggen, något som inte är fallet om diskussionen förts

muntligt i ett klassrum, då åsiktsyttringarna blir mer temporära. Således vill jag mena att

tillgången till datorer tillför en funktionell dimension i undervisningen.

Till ”modification”-nivån vill jag även inordna ett arbetsmoment kring buddhismens

grundtankar. Läraren har använt sig av ett presentationsprogram, men istället för att begränsa

användningen till att innefatta stöd vid muntliga framställningar, har eleverna i detta exempel

fått göra en presentation tillsammans. Läraren hade i förväg valt ut några centrala begrepp och

funktioner inom buddhismen och sedan fick eleverna tillsammans bestämma vem som skulle

ha ansvar för att skriva om vilka begrepp och funktioner. Sedan sammanställde läraren

elevernas olika presentationsbilder till en enda presentation. Detta exempel menar jag visar på

hur den digitala tekniken blir ett hjälpmedel för eleverna att dela med sig av sina kunskaper på

ett nytt sätt, och istället för att eleverna antingen enskilt eller i grupper gör enskilda

fördjupningar bidrar tekniken i detta fall till att materialet på ett konkret sätt blir gemensamt.

Läraren beskriver även att den tyckte att det var ett bra sätt att arbeta då ”alla är delaktiga och

man skapar något tillsammans”.

Ett annat exempel som jag menar kan relateras till denna nivå är ett arbetsmoment som

berörde temat ”invandra/utvandra”. Som en del i detta tema fick eleverna söka upp en person

som invandrat till staden där skolan låg och i videoredigeringsprogrammet I-movie skapa en

kortfilm om denna person. Filmen skulle både innefatta en intervju med personen där orsaker

till invandringen och reflektioner kring den nya kulturen skulle beröras, samt ”något

dokumentärt som anknöt till det land som personen kom ifrån”. I de slutgiltiga filmerna

utgjordes ”något dokumentärt” av stilbilder och videoklipp. Eleverna fick sedan visa upp sina

filmer för sina klasskamrater. Att intervjua personer är väl i sig ingenting nytt, men jag vill

ändå mena att tillgången till datorer och videoredigeringsprogram kan anses ha bidragit till att

förändra på vilket sätt en sådan typ av uppgift kunde utföras. Eleverna kunde inkludera andra

videoklipp och stillbilder i sin framställning, och läraren beskriver också att elever använde

sig av textremsor när det var svårt att uppfatta vad den intervjuade personen sa.

Ett liknande exempel är beskrivningen av ett tematiskt arbete med temat ”mod”. Läraren

beskriver hur eleverna fick fördjupa sig kring modiga personer och modiga handlingar genom
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tiderna, och sedan spela in en film i form av ett nyhetsmagasin, där eleverna fick berätta om

vad de hade lärt sig. Dessa filmer visades sedan upp för hela klassen. Läraren beskriver att

den ”tror att det blev så bra resultat eftersom deras [elevernas] kreativitet fick fram, filmen var

deras och de var ansvariga för den i helhet”. Ytterligare ett exempel där eleverna fick använda

film som ett medium för att presentera det de hade åstadkommit är de elever som fick skapa

ett informationsmaterial kring hur Sverige styrs, och då fick välja själva hur de ville

presentera sin uppgift, till exempel i form av en broschyr, bildspel eller film. I likhet med

läraren som beskrivit arbetsmomentet med temat ”mod”, menar även läraren i detta exempel

att utrymmet för elevernas kreativitet var en viktig anledning till att arbetsmomentet blev

lyckat, ”det var en öppen uppgift där de [eleverna] fick vara kreativa och använda sin fantasi”.

Dessa exempel visar på hur mediet film blir mer tillgängligt som redovisningsform för

eleverna, och därmed också bidrar till att undervisningens utformning förändras.

I studiens material framträder således ”modification”-nivån genom arbetsmoment där:

 läraren låter eleverna använda sig av bloggar eller dylikt för att föra en diskussion.

 läraren använder presentationsprogram för att sammanföra elevernas enskilda

fördjupningar.

 läraren låter eleverna använde sig av film för att redovisa sina insatser.

Redefinition
Det som kännetecknar denna nivå är, enligt Puenteduras mening, att tillgången till datorerna

gör att läraren organiserar och strukturerar undervisningen på ett helt nytt sätt. Enkelt uttryckt

kan man säga att de elevuppgifter som utformas skulle vara komplicerade eller omöjliga att

genomföra utan tillgång till dator.

Ett arbetsmoment som i mitt tycke kan räknas till denna nivå är ett moment i

samhällskunskap och historia under vilket elever tillsammans fick skapa en hemsida kring hur

deras stad var för femtio år sedan, och hur den skulle kunna vara om femtio år. Eleverna, som

delades in i grupper, fick ansvar för varsitt tema, som miljö, politik och befolkning, och skulle

fördjupa sig kring detta tema samt sammanställa en sektion om detta på hemsidan. Dessutom

fanns det även en blogg på hemsidan där eleverna publicerade sina reflektioner kring

arbetsmomentets olika delar. Det som framför allt gör att detta moment befinner sig på

”redefinition”-nivån är att läraren använder tekniken som ett sätt att förmedla de eleverna

skapar till en arena som finns utanför skolan. Genom att elevernas insatser finns tillgängliga

på internet kan, i princip, vem som helst ta de av det som de har åstadkommit, något som inte
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har varit möjligt tidigare. Att använda internet på detta sätt är också något som Puentedura

menar kan ses som ett exempel på att undervisningen ges en helt annan struktur och innehåll

än tidigare.

Ett annat exempel från mitt material kretsar även det kring framtiden och vad eleverna

tror ska ske då. Eleverna fick utgå från ett tema, som miljö, teknik och jämlikhet, och fundera

över hur dessa fenomen skulle se ut om tio år. Eleverna presenterade sedan sina

framtidsspaningar med hjälp av texter, ljudfiler, bilder eller filmer, och detta publicerades

också på en hemsida. Temat som pågick under ett helt läsår, tre timmar i veckan, fortsatte

sedan med att eleverna fick fördjupa sig kring Indien och hur det landet kommer att utvecklas

i framtiden i jämförelse med Sverige. Även under denna del i arbetsmomentet skapade

eleverna hemsidor, använde sig av bloggar och skapade filmklipp. Följaktligen är även detta

arbetsmoment ett exempel där eleverna publicerar det de har åstadkommit på internet.

Ett annat arbetsmoment där den digitala tekniken skapar möjligheter för andra

redovisningsformer är även det där en lärare gav sina elever i uppgift att göra ett spel om

vikingatiden till appar för iPhone och iPad. Klassen delades in i tre grupper och

arbetsmomentet inledde med att professionella spelutvecklare höll två workshops för klassen,

där eleverna fick välja att fördjupa sig kring antingen programmering eller grafisk design.

Eleverna fick arbeta med sitt spel under hel- och halvdagar på valfri plats, och fick

handledning via Skype5 av sin lärare och spelutvecklarna. Förutom att utforma själva

spelidén, animering och programmering fick eleverna också göra all musik till sina

vikingaspel. Den nya teknikens betydelse för undervisningens utformning framträder tydligt

utifrån i alla fall två aspekter i det ovan beskrivna arbetsmomentet. För det första använde

läraren och spelutvecklarna Skype för att kommunicera med eleverna, vilket gör att

undervisningen kunde ske på en annan plats än i klassrummet. För det andra använde sig

eleverna av ett medium som utan den digitala tekniken inte är möjligt, nämligen skapandet av

ett dataspel. Med andra ord blir detta arbetsmoment, enligt min åsikt, ett tydligt exempel på

när användningen av digital teknik i undervisningen befinner sig på ”redefinition”-nivån.

Följaktligen kännetecknas denna nivå i det analyserade materialet av arbetsmoment där:

 läraren låter eleverna publicera sina genomförda uppgifter på internet.

5 Skype är en programvara för mjukvarutelefoni som möjliggör kostnadsfria röst- och videosamtal till andra
användare. Källa: http://www.ne.se/kort/skype



36

 läraren ger eleverna som uppgift att skapa ett dataspel.

Undervisningen i ljuset av ämnesuppfattningar
I detta avsnitt kommer jag att presentera min analys utifrån de ämnesuppfattningar inom de

samhällsvetenskapliga ämnen som jag anser mig ha funnit i tidigare forskning kring detta

område. Dessa ämnesuppfattningar är ämnet som ”orienteringsämne”, ”analysämne” och

”diskussionsämne”.

Orienteringsämne
Att läraren ser på ämnet som ett ”orienteringsämne” kännetecknas av att undervisningen

syftar till att eleverna ska tillägna sig faktakunskaper inom ämnet och på så sätt orientera sig

inom detsamma.

I det material som jag har analyserat menar jag att det i huvudsak finns två sätt att

strukturera undervisningen utifrån denna ämnesuppfattning. För det första kunde det ske

genom att läraren hade en lärarledd genomgång. Det ena exemplet är en lärare som har

undervisat eleverna om mänskliga rättigheter och velat ge dem ”en överblick över människors

olika förutsättningar”. Det andra exemplet är den lärare som använt presentationsprogram i

olika moment i samhällskunskap och religionskunskap, och sedan publicerat dessa på skolans

lärplattform.

Något som dock är betydligt vanligare i mitt material är att det var eleverna själva som

fick ansvar för att orientera och fördjupa sig i ett ämnesområde, det vill säga ett mer elevaktivt

arbetssätt. Eleverna hade till exempel fått i uppgift att fördjupa sig kring industriella

revolutionen, inre och yttre krafter samt göra en fiktiv resa genom USA. Att eleverna själva

ska söka faktakunskaper tycks även vara syftet med de arbetsmoment där eleverna fick göra

ett eget dataspel om vikingatiden samt de elever som fick spela in ett nyhetsmagasin om

modiga människor och modiga handlingar genom historien. Detsamma tycks även gälla för de

elever som fick utforma ett informationsmaterial för Sveriges styrelsesätt och redovisa det i

valfri form. Läraren som beskrivit detta moment menar att syfte med arbetsmomenten bland

annat var att ge eleverna ”grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättens framväxt,

idéer och förändringar i den historiska utvecklingen och samhällssystemets uppbyggnad”

samt ”förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle

vilar på”. Ord som ”grundläggande kunskaper” och ”förstå” anser jag visar på en orienterande

ambition. En annan typ av ett mer elevaktiv arbetssätt för att inhämta faktakunskaper är när
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eleverna får specifika faktainriktade frågor av läraren som de ska besvara. Detta arbetssätt

representeras i mitt material av det arbetsmoment där läraren gav eleverna uppgifter som de

skulle besvara med hjälp av ett program med interaktiva frågor. Detta sätt att jobba elevaktivt

kan ses som något mer lärarstyrt än när eleverna fördjupar sig kring ett område, i och med att

lärarens frågor troligtvis inverkar på vilken information eleverna fokuserar på.

Analysämne
Det som är utmärkande för denna ämnesuppfattning är att eleverna ska kunna analysera, göra

jämförelser, se samband och se fördelar och nackdelar kring olika företeelser.

Det vanligast sättet på vilket denna ämnesuppfattning kommer till uttryck i mitt material

är att läraren beskriver hur eleverna har fått göra jämförelser mellan olika företeelser. En

lärare beskriver hur den gav eleverna i uppgift att göra ”en kort fördjupning i sina datorer, två

och två, där de undersöker ett urval av de moderna olympiska spel ur flera aspekter som

idrotter, deltagare, länder, politiska händelser”. Arbetsmomentet fortsatte sedan med att

eleverna fick redovisa vad de hade kommit fram till och slutligen göra jämförelser mellan de

olika olympiaderna. En annan lärare beskriver hur dennes elever fick lära sig mer om

förhållandena i världen och göra jämförelser mellan olika delar av världen, utifrån faktorer

som ekonomiskt välstånd, energikällor och –förbrukning samt vattentillgång. Ytterligare ett

exempel är den lärare som ville att eleverna skulle leta reda på ledare och artiklar om den

”Arabiska våren”. Efter att eleverna visat upp det de hade hittat med hjälp av en digital

projektor beskriver läraren hur den tillsammans med eleverna hade gemensamma diskussioner

där de ”jämförde historian med nutiden”. Dessutom finns det även arbetsmoment där eleverna

getts i uppgift att jämföra situationen i Sverige med situationen i andra länder, utifrån aspekter

som kultur, historia, levnadsförhållanden och framtid. Även arbetsmomentet där eleverna

skulle göra framtidsspaningar inom olika områden, som miljö, teknik eller jämlikhet

innefattar också ett jämförande element, där eleven förväntas jämföra sina tankar om

områdets utveckling med ”något annat som skett tidigare” samt att eleven även ska fundera

över om förändringarna inom dennes område har ”några samband med annan utveckling”.

Att göra jämförelser är även en del av källkritisk förmåga, och som jag redan nämnt

förekommer två exempel i materialet på arbetsmoment där lärarna explicit uttrycker att tanken

med momentet är att eleverna ska öva sin källkritiska förmåga. I det ena exemplet fick

eleverna läsa om samma nyhetshändelse i engelskspråkig media från olika delar av världen,

och på så sätt upptäcka att samma händelse kan beskrivas på olika sätt. I det andra exemplet

innefattade undervisningen källkritik, men även områden som informationssökning och
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plagiat. Den källkritiska delen av detta moment kom bland annat till uttryck genom att

eleverna fick jämföra sidor som liknade varandra och som läraren uttrycker det ”göra ´egna

misstag`”

Ett annat arbetsmoment som enligt mitt tycke visar på ämnesuppfattningen ”analysämne”

är det moment där undervisningen berörde könsroller inom islam. Läraren ville att eleverna

skulle uppmärksammas på de fördomar som finns mot islam och ”få igång tankarna på att

fördomar beror på vilket synsätt man utgår från”. Läraren beskriver vidare hur eleverna fick

”läsa texter på ne.se, artiklar och … se ett youtubeklipp som de skulle analysera med hjälp av

givna frågor”. I detta exempel uttrycker således läraren explicit att eleverna ska analysera,

även om den inte närmare beskriver hur eleverna skulle gå tillväga i sin analys.

Ett annat sätt på vilket ämnesuppfattning ”analysämne” gestaltas är att eleverna förväntas

se orsakssamband mellan olika företeelser. Ett arbetsmoment där detta framträder är det i

vilket eleverna skulle filma en intervju med en person som invandrat till staden där skolan låg.

I intervjun skulle både orsaker till att personen invandrat samt reflektioner kring den nya

kulturen komma fram. Ett annat exempel är de elever som under temat ”nutidsgeografi” följde

en programserie på SVT där en familj från västvärlden flyttade till en liknande familj i Afrika.

Läraren beskriver att ”vi såg tv-programmet tillsammans …, diskuterade programmet,

forskade om landet ifråga (fakta, kulturer, miljö, statsskick, religion, historik, osv.), drog

slutsatser varför världen ser ut som den gör”. Som jag tolkar det fick alltså eleverna analysera

orsaker till att länder skiljer sig åt och vad som kan ha haft betydelse för samhällsutvecklingen

i landet ifråga. Ett annat exempel där elever förväntades presentera orsaker, men även

konsekvenser och åtgärder kring ett fenomen är det arbetsmoment där eleverna fick skriva om

en konflikt i världen. Läraren beskriver hur eleverna skulle ta reda på ”orsak, bakgrund,

förlopp, följder, konsekvenser, idéer till lösning!” angående den konflikt de hade valt. Denna

beskrivning menar jag närmast kan liknas vid att eleverna skulle använda sig av den så

kallade ”analysmodellen” (jmf Odenstad 2010) i sin analys. Således visar det, i mitt tycke, att

arbetsmomenten ger uttryck för att ämnet i detta arbetsmoment ses som ett ”analysämne”.

Diskussionsämne
Med ämnesuppfattningen ”diskussionsämne” menas att undervisningen ska leda till att

eleverna uttrycker sin egen åsikt och kan motivera sin ståndpunkt. Eleverna uppmanas till att

diskutera och argumentera olika fenomen och företeelser.

Ett arbetsmoment där denna ämnesuppfattning framträder är det momentet där eleverna

fick ta del av statsministern och LO-företrädares åsikter kring om inkomstskillnaderna i
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Sverige hade ökat eller inte, och sedan skriva blogginlägg om sina åsikter kring detta. Ett

liknande arbetsmoment är de elever som via Ning fick ta ställning och diskutera

dilemmafrågor som hörde samman med utvecklingen i olika länder under andra världskriget. I

båda dessa fall förväntas eleverna utrycka sin åsikt och ta ställning i olika frågor.

Ett annat exempel där elevens eget perspektiv förväntades framträdda är det arbetsmoment

där eleverna skulle göra framtidsspaningar inom olika områden, som miljö, teknik eller

jämlikhet. Läraren återger i sitt enkätsvar elevinstruktionen där eleven uppmanades att ”när du

har valt ett område ska du tänka ut hur något av detta kommer att se ut om 10 år” och

”sök/spana efter bevis/belägg/argument för det du säger kommer att bli verklighet om 10 år”.

Denna typ av uppmaningar till att eleven skulle föra spekulativa resonemang menar jag kan

härledas till att ämnet uppfattas som ett ”diskussionsämne”, vilket också understryks av att

eleven förväntades kunna argumentera för sina spekulationer.

Ett arbetsmoment där elevens förmåga att reflektera och framföra sina egna tankar är även

det arbetsmoment där eleverna skulle skapa en hemsida om hur deras stad var för femtio år

sedan samt hur staden skulle kunna vara om femtio år. En del av detta moment var att

eleverna på hemsidans blogg ”individuellt skulle reflektera över sitt arbete eller sin plats i

historien” utifrån sina beskrivningar av hur deras stad var för femtio år sedan. De skulle även

använda bloggen till att reflektera över sina spekulationer kring staden i framtiden. Även här

efterfrågades elevernas egna åsikter och tankar kring ett specifikt område, vilket är

signifikativt för ämnesuppfattningen ”diskussionsämne”.  Läraren konstaterar också att

”blogginlägg fungerade mycket bra för individuell diskussion och reflektion”.

Sammanfattning av resultatet utifrån SAMR och
ämnesuppfattningar
Denna sammanfattning inleds med en kort redogörelse för vad jag kommit fram till i min

analys av materialet utifrån SAMR-modellen och ämnesuppfattningarna. Dessa redogörelser

följs sedan av en avslutande jämförande analys mellan dessa två perspektiv.

SAMR
När det kommer till analysen av vilka kvalitativt skilda användningssätt som framträder i

lärares beskrivningar av vissa arbetsmoment visar det sig att alla nivåer av användning som

Puentedura nämner i sin SAMR-modell finns representerade i materialet. Dock finns det en

klar övervikt mitt material av arbetsmoment som kan härledas till ”substitution” och

”augmentation”-nivån i SAMR-modellen. Enligt min tolkning kan 22 av 33 beskrivningar
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relateras till dessa kategorier, och 14 av dessa kan härledas till ”substitution”. Således är det

mer avancerade användningssätten ”modification” och ”redefinition” inte lika vanligt

förekommande i mitt material, men likväl finns det arbetsmoment som kan härledas till dessa

kategorier.

Analysen har också visat att användningen av samma programvara kan härledas till olika

nivåer beroende på hur den används. Presentationsprogram kan användas av lärare och elever

som ersättning för redan befintliga hjälpmedel som OH-projektor och skrivtavlan vid

genomgångar och muntliga presentationer, men även bidra till en modifiering av

undervisningen, som ett redskap för att sammanföra elevers enskilda insatser. Även

informationssökningen på internet kan kategoriseras inom olika nivåer i SAMR-modellen,

”substitution” och ”augmentation” beroende på vilken typ av material som eleverna förväntas

använda.

Jag kan även konstatera att alla de arbetsmoment som jag menar tillhör den högsta nivån,

”redefinition”, är utformade som ämnesöverskridande moment. Detta med följden att fler

lektionstimmar under en begränsad period vikts åt arbetsmomentet, än vad som hade varit

möjligt om momentet hade utförts inom ramen för ett ämne. En annan sak som också är

utmärkande för denna nivå är att läraren låter eleverna använda sig av digital teknik på ett sätt

som gör att elevernas prestationer blir tillgängliga för personer utanför skolan.

Ämnesuppfattningar
I fråga om undervisningens syfte och innehåll har detta analyserats utifrån

ämnesuppfattningarna ”orienteringsämne”, ”analysämne” och ”diskussionsämne”.

Ämnesuppfattningen ”orienteringsämne” visas både genom ett mer lärarcentrerat arbetssätt

där det är läraren som stått för orienteringen med hjälp av lärarledda genomgångar, samt ett

mer elevaktivt arbetssätt där eleverna fått orientera sig på egen hand. Det vanligaste sättet på

vilket ämnesuppfattningen ”analysämne” kommer till uttryck är genom att läraren har

uppmanat eleverna till att göra jämförelser av olika slag, till exempel jämföra olika länder

utifrån vissa aspekter. Det finns även exempel på hur elever skulle jämföra olika källor för att

öva sin källkritiska förmåga, samt att eleverna skulle se orsakssamband mellan olika

företeelser. Ämnesuppfattningen ”diskussionsämne” framträder genom att läraren har

uppmanat eleverna till att göra ett ställningstagande i en fråga, till exempel ett moraliskt

dilemma, samt motivera varför de tycker som de gör. Det förekommer även ett arbetsmoment

där eleverna förväntades reflektera och framföra sina egna tankar, något som också, enligt

min uppfattning, kan härledas till ämnesuppfattningen ”diskussionsämne”.
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En jämförande analys mellan SAMR och ämnesuppfattningar
Vid en jämförelse mellan mina två analytiska redskap, SAMR-modellen och

ämnesuppfattningarna, framträder en bild där ämnesuppfattningarna ”orienteringsämne” och

”analysämne” återfinns på alla nivåer i SAMR-modellen. Dessa ämnesuppfattningar är

förhållandevis jämnt fördelade mellan de olika delarna, med andra ord går det inte att utifrån

mitt material påstå att till exempel synen på ämnet som ”orienteringsämne” är typiskt för den

undervisningen som befinner sig på ”substitution”-nivån. Snarare kan datoranvändningen

inom denna ämnesuppfattning röra sig från en grundläggande nivå, som att datorerna

användes för att söka information på internet eller för att göra presentationer i

presentationsprogram till en mer avancerad nivå där eleverna fick göra en film eller skapa ett

dataspel.

På liknande sätt innefattar även ämnesuppfattningen ”analysämne” ytterst skiftande

former av hur datorn används i undervisning. Datorerna kunde användas för

informationssökning, om exempelvis moderna olympiska spel, vilket, enligt min tolkning, kan

kategoriseras som ”substitution”. Men datorerna kunde även användas inom denna

ämnesuppfattning för att skapa en film eller publicera material på en hemsida, vilket kan

härledas till ”modification” respektive ”redefinition” i SAMR-modellen.

Ämnesuppfattningen ”diskussionsämne” syns dock enbart i mitt material under de

arbetsmoment som jag menar tillhör nivåerna ”modification” och ”redefinition”. I det

sammanhanget är det också värt att uppmärksamma att i det fall som ämnesuppfattningen

”diskussionsämne” uttrycktes så användes datorerna i merparten av arbetsmomenten till att

eleverna fick framföra sina åsikter i bloggar och liknande forum. Med andra ord tog alltså

själva diskussionen mellan eleverna sin plats i en digital miljö.

Diskussion
Denna del av uppsatsen inleds med att jag problematiserar det för studien valda

angreppssättet. Sedan följer en diskussion kring hur det som framkommit i resultatet kan

förstås samt relateras till tidigare forskning. Denna diskussion kommer sedan att mynna ut i

mina egna reflektioner kring vad studien kan ha för betydelse i skolans kontext. Slutligen

kommer jag även att ge förslag på utrymme för vidare forskning kring hur datorer används i

undervisningen.
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Problematisering av metoden
Det empiriska materialet i föreliggande studie har utgjorts av redan insamlade enkäter. En

fördel med detta är att jag menar att det gav mig tillgång till ett mer omfattande empiriskt

material än om jag hade gjort materialinsamlingen på egen hand. Ett motiv var också att det

var tidsbesparande för respondenterna. Ur ett mer generellt perspektiv på enkäter är en fördel

med denna metod att den ger möjlighet till att få ta del av flera personers perspektiv och

upplevelser. Det insamlade materialet innehöll beskrivningar från 33 lärare, fördelat på fjorton

olika skolor. Därmed menar jag att valet av att använda enkäter som metod bidrog till att

många lärares ”röster” kom till tals, vilket också kan ha lett till att materialet uppvisar en

relativt stor bredd i hur datorer används i undervisningen. Ett mindre urval hade kunnat

resultera i att färre användningssätt hade kommit till uttryck i materialet. Samtidigt ska också

framhållas att jag inte i förväg bestämt vilka lärare som ska delta i studien, utan urvalet utgörs

av de lärare som själva hade valt att besvara enkäten. Således kan jag tänka mig att enkäten

besvarades av läraren som är intresserade av frågor kring hur datorer används i skolan.

Därmed finns det en risk att lärarna som återfinns i materialet är personer som är positiva till

eller bekväma med att använda datorer i sin undervisning.

Ett annat motiv till att använda enkäter var att det skapade möjlighet att ta del av

beskrivningar av hela arbetsmoment, istället för vad som ofta blir fallet vid observationer,

enstaka lektioner eller lektionsmoment. I mitt material förekommer både beskrivningar av

enskilda lektioner och hela arbetsmoment, och därmed menar jag att valet av enkät som metod

också ur detta perspektiv har varit en fördel.

En nackdel med att använda sig av redan insamlat material är att respondentens svar

används i ett annat sammanhang än det var tänkt från början. Visserligen har de respondenter

som fyllt i den aktuella enkäten samtyckt till att deras svar kommer att användas inom

forskningsprojektet, men det är inte säkert att den enskilde respondenten insett vidden av ett

sådant samtycke. Därmed kan möjligen den enskilde respondenten uppleva det som negativt

att dennes svar används i en annan studie. Samtidigt vill jag ändå mena att min studies syfte

och enkätens syfte till viss del överensstämmer med varandra, i den mån att båda vill sätta

fokus på användningssätt av datorer och digital utrustning i undervisningen.

En annan nackdel med att jag har utgått från en redan insamlad enkät, är att jag inte har

haft möjlighet att påverka vilka frågor som respondenterna har fått besvara. I denna studie

hade till exempel frågor kring orsaker till lärarens användningssätt kunnat vara ett sätt att

fördjupa analysen av lärarnas beskrivningar. Några sådana frågor fanns dock inte i den
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aktuella enkäten.

Ytterligare en svaghet med denna studie är att enkäter som metod inte ger möjlighet till

att ställa följfrågor eller reda ut oklarheter i respondentens svar. Detta är också något som jag

bitvis har upplevt problematiskt i min analys av materialet, då vissa delar av beskrivningarna

har varit aningen otydliga. I dessa fall hade kanske min analys stärkts om jag hade kunnat

förtydliga svaren med hjälp av respondenten. Dessutom hade studiens didaktiska relevans

kunnat stärkas ytterligare om jag hade haft möjlighet att mer ingående diskutera

arbetsmoments utformning, innehåll och syfte med de berörda lärarna.

Diskussion utifrån studiens resultat
I denna studie har jag undersökt hur lärare på ”en-till-en”-skolor använder sig av datorer och

digital teknik som redskap i undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena.  Syftet har

varit att bidra med didaktisk relevant studie inom det relativt nya forskningsfält som

undervisning in ”en-till-en”-miljöer utgör.  Jag har specifikt fokuserat på vilka kvalitativt

skilda användningssätt som kan skönjas i lärares beskrivningar av hur de använder sig av

datorer och digital teknik i undervisningen, samt hur detta kan relateras till vilket syfte och

innehåll som lärarna kan antas ha med sin undervisning utifrån de beskrivningar som de har

gjort..

Övervikt mot ”substitution” och ”augmentation”
Som jag tidigare har konstaterat utifrån frågan kring vilka kvalitativt skilda användningssätt

som kan skönjas i lärares beskrivningar av hur datorer och digital teknik används i vissa

arbetsmoment kan majoriteten av de beskrivna arbetsmomenten härledas till det som

Puentedura benämner som ”substitution” och ”augmentation”, det vill säga de lägre nivåerna

av teknikanvändning i SAMR-modellen. Därmed uppvisar min studie likhet med den

forskning som Ina van Schantz Lundgren och Mats Lundgren (2011) genomfört, där lärares

undervisning i en ”en-till-en”-miljö bland annat har analyserat utifrån SAMR-modellen. Dock

befann sig lärarna i von Schantz Lundgren och Lundgrens studie i huvudsak på

”augmentation”, medan lärarna i min studie i huvudsak befann sig på ”substitution”.

Emellertid pekar både min studie och Von Schantz Lundgren och Lundgrens studie på att det

är mer sällsynt att teknikanvändningen i lärarens undervisning hör hemma på de högre

nivåerna i SAMR-modellen, ”modification” och ”redefinition”. Detta kan, enligt min mening,

kanske förklaras med att dessa nivåer kan ställa högra krav på läraren och elevernas

kompetens, vilket medför att undervisningen mer sällan når dessa nivåer. En annan möjlig
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förklaring kan vara att en sådan typ av användning också på något sätt innebär en förändring

av hur läraren strukturerar sin undervisning. En förändring av sådant slag kan vara mer

omfattande och ta längre tid att genomföra, än att mer eller mindre byta ut befintliga redskap

mot ett nytt. Därmed innebär det också att användning av datorer på ”modification” och

”redefinition”-nivån blir mer sällan förekommande. I anknytning till detta kan även nämnas

att tidigare forskning har visat att lärarens pedagogiska förhållningssätt är av stor betydelse

för hur datorer används i undervisningen (Drayton m.fl. 2010, VanFossen & Waterson, 2008,

Sheffield 2011). En tänkbar hypotes är att datoranvändning på ”modification” och

”redefinition” oftare utmanar lärarens pedagogiska förhållningssätt, vilket gör att

teknikanvändningen på de lägre nivåer blir mer förenlig med den undervisning som läraren

redan bedriver.

”Redefinition” och ämnesöverskridande moment
En annan tendens som framträder i mitt material utifrån vilka kvalitativt skilda

användningssätt som framträder i lärarnas beskrivningar är att alla arbetsmoment som utifrån

min analys är exempel på ”redefinition” är utformade som ämnesöverskridande moment.

Detta innebär att mer tid frigörs under en begränsad period för att genomföra arbetsmomentet

än vad som hade varit möjligt om arbetsmomentet genomförts inom ramen för undervisningen

i ett enskilt ämne. Ett sätt att förstå denna tendens är att användning av teknik på denna nivå

där det innebär att eleverna får genomföra uppgifter som tidigare var svåra eller omöjliga att

utföra, också kräver att tid avsätts för att lära sig behärska den digitala tekniken. För att

arbetsmoment då inte ska bli alltför utdraget, väljer lärarna att låta eleverna arbeta

koncentrerat med den aktuella uppgiften. Som jag ser det kan det för övrigt också vara

positivt att mer avancerad teknikanvändning medför tematiska arbetssätt. För det första menar

jag att tematiska arbetsmoment bidrar till att visa hur olika ämnen kan hänga ihop, och

därmed kan även olika perspektiv på samma fenomen framkomma. Ett exempel på detta är de

elever som i ett ämnesöverskridande moment i historia och samhällskunskap fick till uppgift

att beskriva hur deras stad var för femtio år sedan, och sedan spekulera i hur den skulle kunna

vara om femtio år. I detta arbetsmoment bidrog alltså samarbetet mellan de olika ämnena till

att eleverna kunde belysa samma företeelse, deras stad, från olika synvinklar. För det andra

kan jag tänka mig att elever kan uppskatta det faktum att de vid tematiska arbetsmoment får

färre uppgifter att engagera sig i och hålla reda på. Att ha en uppgift som spänner över flera

ämnen kan göra det lättare för eleverna att få överblick över sina studier, men även ge

utrymme för mer ingående fördjupning.
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Samma resurs används på olika sätt
I tidigare forskning som intresserat sig för datoranvändning generellt i skolmiljön och inom

samhällsvetenskapliga ämnen har det konstaterats att användning av internet för att söka

information samt användningen av presentationsprogram är bland de vanligaste sätten på

vilket datorer används i undervisningen (Tallvid och Hallerström 2010, Dunleavy m.fl. 2007,

Açikalin 2010). Det som framträder i min studie är dock att bruket av dessa resurser kan ske

på olika nivåer av användning. Sökningar på internet kunde till exempel ske efter material

som redan finns på ett vanligt bibliotek, om än mer uppdaterat och lättillgängligt, men även

innefatta material som vanligtvis inte finns på ett bibliotek, som videoklipp och

radiodokumentärer. I det senare fallet vill jag mena att en förändring av teknikanvändningen

skett som också har viss betydelse för undervisningens innehåll. På liknande sätt visar min

studie att bruket presentationsprogram inte enbart behöver sträckte sig till att vara ett

hjälpmedel vid genomgångar eller muntliga presentationer (jmf Açikalin 2010). Dessa typer

av program kan även användas till att sammanställa elevers enskilda presentationer till en

helhet, vilket visas i mitt material genom det arbetsmoment där eleverna fick fördjupa sig

kring buddhismens grundtankar. Även detta är alltså ett exempel på när teknikanvändningen

sker på en högre nivå, även om det är samma resurs som nyttjas.

Teknikanvändning i förhållande till arbetsmomentets mål
När det kommer till hur lärares användningssätt av datorer kan relateras till arbetsmomentets

innehåll och syfte visar min studie att ämnesuppfattningarna ”orienteringsämne” och

”diskussionsämne” återfinns inom arbetsmoment som kan sägas tillhöra alla olika nivåer i

SAMR-modellen. Detta menar jag kan tolkas som att samma typ av undervisning kan

innefatta olika former av teknikanvändning. Att det förhåller sig på detta sätt menar jag också

stärker Puenteduras tanke om att i en given undervisningssituation måste nivån av

teknikanvändning också ses i relation till vad läraren vill uppnå med sin undervisning,

teknikanvändning i sig kan inte ses som ett mått på undervisningens kvalité. Vidare menar jag

även att detta resultat av min studie också visar att datorer bara kan ses som ett i mängden av

möjliga redskap som läraren kan nyttja för att nå syftet med sin undervisning. Med andra ord

bör valet att använda datorer i undervisningen, även innefatta reflektioner kring på vilket sätt

detta redskap tillför något i undervisning i jämförelse med övriga hjälpmedel. Att använda

datorer eller digital teknik i undervisningen får inte bli ett självändamål. Liknade tankar tycks

även Milson och Earle (2008) ansluta sig till när de diskuterar sin forskning kring IGIS. De

konstaterar att digital teknik måste i första hand leda till att eleverna når kunskapsmålen, inte



46

enbart vara ett sätt att få undervisningen att upplevas mer modern. Således menar även de,

som jag uppfattar det, att datoranvändningen bör sättas i relation till vad läraren vill uppnå

med sin undervisning.

Nya miljöer görs tillgängliga
En annan sak som har framkommit när jag har satt lärarens beskrivna användningssätt av

datorer i relation till arbetsmomentets syfte och innehåll är att när eleverna förväntas uttrycka

och argumentera för en åsikt eller ställningstagande, det vill säga ämnesuppfattningen

”diskussionsämne”, skedde detta i de flesta fall i form av bloggar eller liknade forum. Jag har

tidigare nämnt att detta kan leda till att alla elever får komma till tals, samt att alla elever får

möjlighet att ta del av varandras åsikter, vilket kan vara svårt i en vanlig klassrumssituation.

Kroksmark (2011) menar att blyga elever kan gynnas av kommunikation i skolan kan ske via

internet, till exempel när det rör kontakten med lärare. Detta resonemang menar jag även kan

vara överförbart till när eleverna ska diskutera i klassrummet. Även denna situation kan

tänkas vara problematisk för blyga elever, när diskussionen sker ansikte-mot-ansikte. För

dessa elever kan det därmed ses som en fördel att diskussionen sker via internatbaserade

resurser, som till exempel bloggar, där de skriftligen kan framföra sin åsikt och samtidigt vara

direkt medverkande i diskussionen.  En annan aspekt av att använda bloggar är att

blogginläggen finns kvar på bloggen, vilket kan leda till att diskussionen fortsätter även

utanför lektionstid.  Dunleavy m.fl. (2007) lyfter fram ett liknande exempel i sin forskning där

elever fick publicera sina dikter på en hemsida, samt kommentera varandras alster. Det visade

sig att eleverna fortsatte att kommentera varandras dikter även efter att arbetsmomentet hade

avslutats. Enligt min uppfattning är det inte en alltför vågad slutsats att en utveckling likt den

Dunleavy m.fl. beskriver även kan vara möjlig när lärare låter eleverna använda bloggar för

att diskutera olika företeelser. Därmed medför alltså tillgången till datorer i undervisningen att

det skapas nya miljöer där eleverna kan vädra sina åsikter och tankar, och därmed också

underlättar för vissa elever att nå det syfte som läraren hade med undervisningen. Att använda

bloggar och liknande resurser i undervisningen kan alltså ses som ett exempel där datorn blir

ett hjälpmedel som bidrar med något till undervisningen.

Elever som informationsskapare
Beträffande arbetsmoment som kan räknas till ”redefinition”-nivån har jag tidigare lyft fram

att detta medför att eleverna ges möjlighet att publicera sitt material på ett sätt som gör det

tillgängligt för vem som helst. I mitt material framträder det i de arbetsmoment där eleverna

fick presentera sitt material på en hemsida, samt i det arbetsmoment där eleverna fick skapa
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ett dataspel om vikingatiden. I dessa arbetsmoment menar jag också att elevernas roll

gentemot kunskapsstoffet förändras i och med att det blir kunskapsförmedlare till det

omgivande samhället, inte enbart kunskapsmottagare. Denna förändring lyfter även Heafner

och Friedman (2008) fram när det kommer till att låta elever konstruera wikis som en del av

undervisningen i historia. De menar att genom wikis går eleverna från att vara passiva

mottagare av information på internet till att aktivt generera och bidra med information till

internet. I ett vidare perspektiv innebär alltså nyttjandet av datorer och digital teknik i

undervisningen på ovan beskrivna sätt att elevernas faktiskt ges möjlighet till att berika

människor kunskaper kring ett område, oavsett om dessa människor befinner sig i skolans

miljö eller inte. Med hjälp av tekniken når elevernas prestationer utanför skolans väggar,

vilket jag tror också kan bidra till att samhället i stort får en större insyn i vad skolans

verksamhet innefattar.

Studiens konsekvenser för lärarens praktik
Som jag redan har berört finns det en klar övervikt i mitt material mot de lägre nivåerna i

SAMR-modellen och att tänkbara förklaringar till detta är att de högre nivåerna kräver mer

kompetens hos lärare och elever och dessutom innebär en mer omfattande förändring av hur

läraren utformar sin undervisning. Detta menar jag, i linje med tidigare forskning (jmf Tallvid

2010, von Schantz Lundgren & Lundgren 2011, Drayton m.fl. 2010), pekar på att ”en-till-en”-

satsningar inte bara kan sträcka sig till att utrusta lärare och elever med datorer och digital

teknik, utan även bör innefatta kompetensutveckling och utrymme för pedagogisk reflektion

kring hur tekniken ska användas i undervisningen. Detta kan, som jag ser det, innebära att

lärare ges möjlighet att delta i olika former av vidareutbildningar, att lärare tar del av

forskningen kring området, men även att lärare ges möjlighet att i det vardagliga arbetet

reflektera och samtala kring hur undervisningen kan utformas i en digitaliserad skola. Jag tror

att möjligheten att ta del av andras erfarenheter kan vara av stort värde för den enskilde

läraren i denna fråga. Jag är medveten om att dessa typer av aktiviteter är både ekonomiskt

och tidsmässigt resurskrävande, men frågan är om inte detta är nödvändigt om huvudmän,

lärare och elever ska få ut mesta möjliga av de ”en-till-en”-satsningar som görs. Visserligen

visar min studie att liknande syfte med undervisningen kan nås med olika former av

teknikanvändning, men samtidigt finns också tydliga exempel på hur digital teknik öppnar för

nya möjligheter, som att elevernas prestationer kan nå en vidare krets av människor eller att

eleverna kan redovisa sina skoluppgifter med hjälp av olika typer av medier. I mitt material

finns det flera exempel på när elever får använda film för att redovisa sina skoluppgifter.
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Backman Löfgren (2012) framhåller också utifrån sina studier av elevers användande av

”PhotoStory”, att möjligheten att använda olika mediala uttryck stärker elevernas

framställningar och ger utrymme för deras kreativitet. Möjligheterna med den digitala

tekniken finns således, men vetskapen om hur de ska nås tycks behöva stärkas.

En annan lärdom som kan dras utifrån denna studie är att ämnesöverskridande

arbetsmoment kan leda till att datorer och digital teknik används på ett mer avancerat sätt.

Därmed skulle jag även vilja framhålla att denna typ av arbetssätt kanske kan vara en väg att

gå för att utnyttja de möjligheter som tillgången till datorer i undervisningen erbjuder. Således

menar jag också att den enskilde läraren kan fundera över möjligheterna att sammanföra

undervisningen i sitt/sina ämnen med andra lärares ämnen, och på så sätt skapa möjligheter

för att använda datorer och digital teknik på ett nytt sätt.

Jag vill också, som Tallvid (2010) gör, lyfta fram, att SAMR-modellen i sig kan vara ett

hjälpmedel för lärare att reflektera över hur de använder datorer och digital teknik i sin

undervisning. Med hjälp av att resonera utifrån denna modell kan man som lärare reflektera

över hur man kan använda datorer och digital teknik på ett annat sätt än vad man redan gör i

nuvarande undervisningsform. Detta kan leda till att man blir uppmärksam på att en digital

resurs kan användas på flera olika sätt. Vidare kan det även leda till att man börjar fundera

kring om en högre grad av teknikanvändning kan bidra till att syftet med ett visst

arbetsmoment nås. I sådana fall har man som lärare kommit en bit på väg när det kommer till

att besvara frågan som nämndes i inledningen, nämligen hur datorer och digital teknik ska

användas i undervisningen.

Förslag till vidare forskning
Som jag tidigare har nämnt menar jag att ett lyckosamt genomförande av en ”en-till-en”-

satsning även bör innefatta möjlighet för lärare till kompetensutveckling och pedagogisk

reflektion. Således anser jag att framtida studier skulle kunna fokusera på hur vidareutbildning

kring datoranvändning i undervisningen ser ut i dagens skola, samt hur lärare upplever den.

Detta för att dessa typer av vidareutbildningar ska kunna utvecklas och därmed på sikt även

skapa förutsättningar för att lärare ska kunna använda datorer på ett relevant sätt i sin

undervisning.

Vidare har jag i denna studie intresserat mig för undervisningen i de

samhällsvetenskapliga ämnena, vilket gör att det även skulle kunna vara intressant att göra

liknande studier, men i andra ämnen. På så sätt skulle man kunna se både likheter och

skillnader mellan hur datorer används inom undervisningen i olika ämnen, vilket skulle kunna
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ge fler perspektiv på hur datorer och digital teknik kan nyttjas.

Slutligen skulle det även kunna vara av intresse att fördjupa sig kring hur lärare resonerar

kring hur datorer används i undervisningen. Som jag redan har berört är materialet till denna

studie insamlat genom enkäter, vilket begränsar möjligheten att mer utförligt ta del av lärarnas

didaktiska funderingar kring hur de använder datorer och digital teknik i sin undervisning.

Därmed skulle framtida studier kunna använda sig av enskilda intervjuer eller gruppintervjuer

med lärare för att mer ingående diskutera undervisningens syfte, innehåll och utformning.

Sådana typer av undersökningar skulle kunna ge en djupare förståelse för varför lärare

använder datorer som de gör, något som inte närmare berörts i denna studie. synsätt
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