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Abstract: 
 

Från och med 2017 har Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 reviderats och har nu allt större fokus på digitalisering och att 

utveckla elevernas digitala kompetens. I samband med revideringen förändrades 

läroplanens två första kapitel samt flera kursplaner där undervisningen i de olika 

ämnena nu ska fokusera allt mer på elevernas utveckling av digital kompetens.  

 

Ansvarsfullt användande av digitala medier utifrån sociala, etiska och rättsliga 

aspekter är ett av de centrala innehåll som tillkommit i samhällskunskapen i och 

med revideringen. Syftet med denna studie är att undersöka lärares kunskaper inför 

att undervisa utifrån det nya centrala innehållet men med ett fokus på enbart 

sociala medier. Studien avser också att undersöka vilken fortbildning lärare fått i 

och med läroplanens revidering samt hur lärarna ser på det centrala innehållet 

ansvarsfullt användande av sociala medier.  

 

Studiens frågeställningar besvaras genom en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. Resultatet visar på att lärare anser att de har goda 

kunskaper inom tekniska verktyg och pedagogik men att en grupp av lärare saknar 

väsentliga ämneskunskaper för att kunna bedriva undervisning om ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Lärare anser att de fortbildningar som erbjuds är 

bristfälliga och att kunskapsnivån på dessa kurser inte matchar deras individuella 

behov. Studien visar dock att trots bristen på ämneskunskaper och relevant 

fortbildning ser lärare fram emot att undervisa om ansvarsfullt användande av 

sociala medier eftersom de anser att det är ett viktigt och aktuellt ämne.  
 
 
 

Nyckelord: Samhällskunskap, Digital kompetens, Lärares kunskaper, 
Centralt innehåll, Sociala medier, TPACK 
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1 Inledning  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har hunnit 

revideras fyra gånger mellan 2011 och 2018. När läroplanen reviderades för tredje 

gången 2017 skedde stora förändringar i första och andra kapitlet samt i 13 

kursplaner. Syftet med denna revidering var att ge det digitala en större plats i 

undervisningen och på det sättet stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket 

2018a). Denna studie kommer närmare att undersöka ett av de centrala innehåll 

som tillkommit i samhällskunskapen för årskurs 4-6 i och med läroplanens 

revidering. Enligt det nya centrala innehållet ska eleverna utveckla kunskaper om 

hur de bör använda olika digitala medier på ett ansvarsfullt sätt utifrån rättsliga, 

etiska och sociala aspekter (Skolverket 2018a s.226-229).  

Vid min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat att ett flertal 

lärare uttrycker oro inför läroplanens revidering då de upplever att de saknar 

kompetens att undervisa kring de nya centrala innehåll som tillkommit i och med 

läroplanens revidering. Trots flera utbildningsinsatser så väl nationellt som inom 

kommunerna känner sig lärarna fortfarande otrygga att undervisa inom områden 

knutna till digitaliseringen. Revideringen av läroplanen kräver att lärare förändrar 

sitt sätt att undervisa då digitaliseringen kräver nya kunskaper hos den som ska 

planera och genomföra undervisning (Skolverket 2018b s.51-52). Syftet med 

studien är därför att undersöka vilka kunskaper lärare i samhällskunskap behöver 

utveckla för att känna sig trygg med att planera och genomföra god undervisning 

inom det nya centrala innehållet som berör ansvarsfullt användande av digitala 

medier. Studien kommer att utgå från det teoretiska ramverket TPACK som utgår 

från att lärare behöver goda pedagogiska och tekniska kunskaper samt goda 

ämneskunskaper för att kunna utveckla och genomföra god undervisning (Koehler 

och Mishra 2009 s.62).  

När begreppet medier nämns i läroplanen syftar det till allt från tidningar till tv 

men också olika plattformar på internet som exempelvis bloggar och sociala 

medier (Skolverket 2011 s.24). Eftersom att det centrala innehållet som ska 

granskas i denna studie utgår ifrån begreppet digitala medier är området som lärare 

ska undervisa inom mycket stort. I denna studie har jag därför valt att begränsa 

min undersökning till sociala medier och undersökningen kommer därför att utgå 

från vilka kunskaper lärare behöver för att kunna undervisa kring ett ansvarsfullt 

användande av sociala medier ur etiska, sociala och rättsliga aspekter.  

 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper lärare i samhällskunskap 

behöver för att kunna utforma undervisningen kring ansvarsfullt användande av 

sociala medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.  

• Vilka kunskaper anser lärare att de behöver för att undervisa inom det nya 

centrala innehållet med fokus på ansvarsfullt användande av sociala 

medier? 
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• Vilka erfarenheter har lärare av fortbildning inför att undervisa kring 

ansvarsfullt användande av sociala medier? 

• Hur upplever lärare att undervisa kring ansvarsfullt användande av sociala 

medier?  

 

3 Bakgrund 

Bakgrundens syfte är att ge läsaren förståelse för studiens relevans samt 

information kring området som studien avser undersöka. Bakgrunden är indelad i 

fem delar samt en sammanfattning. Den första delen berör vilket behov det finns 

av undervisning kring ansvarsfullt användande av sociala medier och del två 

belyser vilken roll skolan har i elevernas användande av sociala medier. Del tre 

kommer att fokusera på vilken roll lärare har i skolans digitaliseringsprocess. 

Fjärde delen berör syftet med läroplanens revidering och del fem gör en djupare 

beröring av vad som menas med sociala, etiska och rättsliga aspekter.  

 

3.1  Behov av undervisning kring ansvarsfull användning av 
sociala medier 

Sverige är, tillsammans med Danmark, Finland, Norge och Nederländerna, ett 

högriskland gällande barn som blir utsatta för olika risker online. Föräldrar arbetar 

i stor utsträckning för att skydda sina barn på nätet men det finns en riskgrupp där 

föräldrarna inte finns tillgängliga. Därför måste staten stödja skolor och föräldrar 

för att arbeta mer aktivt för en tryggare miljö på nätet (Helsper et.al 2013 s.5).  

Mer än var tredje barn i Sverige utsätts för kränkningar via olika digitala medier 

vilket är en siffra som legat stabilt under de senaste åren. Även systematisk 

mobbing via nätet är en vanlig företeelse. Var tredje barn som upplever att de 

utsatts för kränkande behandling upplever att kränkningarna varit av systematisk 

karaktär (Friends 2017 s.10).  

3.2  Skolans roll i ansvarsfullt användande av sociala medier  

De flesta barn i europeiska länder har någon gång i sin undervisning fått 

rådgivning eller blivit varnade för de risker som finns på internet. Informationen 

har i första hand behandlat vilka risker som finns på internet samt hur de kan 

skyddar sig själv från negativa erfarenheter. I Europa skiljer det sig mellan 

länderna hur skolan ansvarar för online säkerheten och vem som ska undervisa 

kring detta. Vissa länder använder sig av utomstående aktörer, exempelvis poliser 

och advokater, som informerar eleverna om riskerna vid användandet av internet. I 

andra europeiska länder är det IT-lärare, klasslärare eller bibliotekarier som arbetar 

med säkerheten på internet. Vissa skolor i europeiska länder undervisar inte alls 

kring säkerhet på internet och användningen av olika medier är dåligt övervakad. I 

dessa fall får barnen ensam ta itu med de risker och incidenter som uppstår på 

internet (Smahel och Wright 2014 s.140-141). 
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I en granskning som Skolverket har gjort av 24 svenska skolor konstaterades att 

samtliga av de undersökta skolorna behövde utveckla sitt förebyggande arbete för 

att öka elevernas trygghet på nätet. I första hand brister skolorna i att synliggöra 

och ifrågasätta olika normer som kan leda till att elever kränks så väl i skolan som 

på nätet. Endast ett fåtal av de granskade skolorna arbetade aktivt för att motverka 

kränkande behandling som sker på internet (Skolverket 2016a s.12). 

Skolinspektionen menar att skolan har en skyldighet att utreda nätkränkningar 

även om det sker på fritiden så länge kränkningarna eller de deltagande personerna 

har någon koppling till skolan. Det räcker med att eleverna går på samma skola för 

att skolan ska vara skyldig att utreda. Skolor som väljer att inte utreda kränkningar 

som sker utanför skoltid men med skolkoppling brister i sin utredningsskyldighet 

enligt skollagen (Skolinspektionen). Enligt Barn och elevombudsmannen har 

antalet anmälningar gällande kränkningar och mobbing på nätet och sociala medier 

ökat (Skolverket 2018b s.31).  

 

Friends (2017 s.22) föreslår i sin nätrapport för 2017 att skolorna ska integrera 

användandet av sociala medier i skolans trygghetsarbete men också kartlägga 

elevernas trygghet på de olika sociala medierna. Vidare menar de att det är viktigt 

att all personal arbetar mot ett gemensamt mål kring elevernas trygghet på nätet. 

Detta bör göras genom att kartlägga elevers aktivitet på internet och genom detta 

kan lärare sedan utforma de åtgärder som krävs för att minska antalet barn som 

råkar illa ut på nätet. Skolverket (2018b s.36) i sin tur menar att många lärare 

redan arbetar aktivt med elevernas trivsel på nätet men att skolpersonal generellt 

behöver öka sin förståelse kring elevernas nätaktiviteter och gemenskap över 

internet. Skolverket (2016b s.83) menar också att lärare upplever att de behöver 

utveckla sin kompetens kring hur eleverna kan använda sig av internet på ett säkert 

sätt samt hur de kan arbeta förebyggande för att förhindra de kränkningar som sker 

via internet. 40 % av lärarna i Sveriges skolor arbetar inte på något sätt med säker 

användning av internet eller för att förebygga nätkränkningar. Detta kan bero på att 

lärare känner att de saknar kompetens för att undervisa inom dessa områden 

(Skolverket 2016b s.83).  

Eleverna behöver också få undervisning kring riskerna med det ökade 

informationsflöde de får tillgång till via användandet av sociala medier. Eleverna 

måste därför utöka sin förmåga till att kritiskt granska information. Genom att 

aktivt granska informationen ska eleverna även inhämta kunskaper om vilka 

konsekvenser deras eget handlade på internet kan få (Skolverket 2018a s.7). Extra 

viktigt är detta eftersom att elever använder sig av olika sociala medier där varje 

användare bygger upp sitt eget nätverk och där informationen som sprids inte är 

granskad eller har en bestämd avsändare. Eleverna behöver därför utveckla 

kunskaper om hur de kritiskt granskar information på sociala medier samt bli 

medveten om vilka risker det finns med att sprida tveksam information som finns 

tillgänglig via de sociala medierna (Skolverket 2016b s.9).  

 

Skolverkets undersökning IT-användning i skolan och IT-kompetens i skolan 

genomförs med några års mellanrum för att undersöka hur skolor arbetar med IT i 

skolan. När den senaste undersökningen genomfördes 2016 ansåg eleverna själva 

att de saknar kunskaper kring källkritik på nätet och ungefär hälften av eleverna 

ansåg att de saknar förmågan till att granska information på nätet och kunna 

avgöra om den är sann eller inte. Undersökningen visar också att eleverna anser 
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sig vara sämre på källkritik nu än när samma undersökning genomfördes 2012. 

Undersökningen visar att pojkar anser sig ha högre kompetens att avgöra vad som 

är sant på nätet än jämnåriga flickor (Skolverket 2016b s.62).  

 

3.3  Lärarnas roll i digitaliseringsprocessen 
 

För att lärare ska kunna undervisa kring de nya ämnesområdena inom digital 

teknik måste lärare utveckla nya strategier för att utforma det nya ämnesområdet 

för undervisning. För att lärarna ska ha möjlighet att skapa en lyckad undervisning 

kräver det att lärarna utöver god pedagogisk kunskap också har god insikt i ämnet 

de ska undervisa kring samt kunskap om den digitala tekniken (Skolverket 2018b 

s. 51-52). I undervisning som syftar till att eleverna ska utveckla sin förmåga till 

ansvarsfullt användande av internet är det viktigt att lärare har goda 

ämneskunskaper som innefattar allt från upphovsrättslighet till hur 

medieanvändare skyddar sin personliga integritet (Utbildningsdepartementet 2017 

s.8-9). Många lärare känner en oro över att de inte kan möta kraven som ställts på 

dem i och med införandet av skolans digitalisering (Skolverket 2018b s.54). Därför 

är det viktigt att alla lärare ska få möjligheten att utveckla sin digitala kompetens, 

antingen i sin lärarutbildning eller senare som en kompetensutveckling i sin 

anställning (Utbildningsdepartementet 2017 s.8).  

 

Ungefär 80% av Sveriges lärare upplever att de innehar god IT-kompetens, trots 

detta uttrycker lärare att de är i stort behov av kompetensutveckling inom flera IT-

relaterade områden. Hälften av Sveriges lärare önskar fortbildning i hur de bör 

arbeta för att förebygga kränkningar på nätet, undervisning kring säker användning 

av internet samt lag och rätt i användandet av digital teknik (Skolverket 2016b 

s.6). Enligt en av Skolinspektionens (2012 s.1) granskningar har lärare inte fått den 

fortbildning som krävs för att integrera digital kompetens i undervisningen av de 

olika ämnena. Granskningen visar också att flertalet skolor inte har några strategier 

för hur de ska utveckla IT-användningen i undervisningen. Ansvaret blir istället 

varje enskild lärares.    

 

För att underlätta fortbildningen för lärare kan skolan anställa särskilda pedagoger 

som arbetar mot utökad kunskap kring IT. Enligt Skolinspektionens (2012 s.4) 

granskning är det endast ett fåtal skolor som anställt särskilda lärare som ansvarar 

för IT-utvecklingen, de flesta skolor riktade istället in en ordinarie lärare som 

använder en del av sin tjänst till att samordna eller utveckla användandet av IT. 

Granskningen visar också att IT-pedagogerna arbetar på olika sätt på olika skolor 

vilket kan innebära allt från att agera teknisk support till att utforma 

utvecklingsarbeten för övriga pedagoger. Skolverkets (2016b s.57) granskning 

som genomförs med jämna mellanrum visar att över hälften av alla verksamma 

lärare upplever att de finns brister inom det pedagogiska stödet kring IT. Det 

pedagogiska stödet ska hjälpa lärarna till en utökad kunskap om hur 

digitaliseringen kan användas i klassrummet. 

 

Under de senaste 15 åren har tre stora nationella utbildningsinsatser genomförts för 

att utveckla lärares digitala kompetens. 2006 startade Praktisk IT och 

mediekompetens (PIM) utbildningen som var tillgänglig för samtliga av Sveriges 

lärare. Parallellt med denna infördes även 1:1-satsningar som syftade till att alla 

elever skulle ha tillgång till en egen dator. Den senaste stora satsningen pågick 
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mellan 2012 till 2015 och riktar sig till lärare i grundskolan samt gymnasiet och 

syftet med denna var att Sveriges skolor ska ta tillvara på och använda de 

möjligheter som finns med den digitala tekniken (Tallvid 2015 s.31-32).  

 

Projektet Praktisk IT och mediekompetens (PIM) som är mest relevant för denna 

studie startade 2006 och hade fram till projektets slut 2014 fortbildad över 160 000 

lärare. Fortbildningen innefattade allt från källkritik på nätet till hur lärare kan 

producera egna medier så som bloggar. Utbildningen innefattade även 

grundläggande kunskaper kring de vanligaste dataprogrammen som används i 

skolan. Utbildningen skedde över internet och innefattade text, bild samt 

introduktionsfilmer. Vid avslutad utbildning genomförde lärarna även olika 

examinationsuppgifter (Willermark 2018 s. 33).  

 

3.4  Revidering av läroplanen  
 

7 mars 2017 beslutade regeringen att grundskolans läroplan skulle revideras och 

därmed fokusera mer på elevers digitala kompetens. Förändringen är omfattande 

och ska påverka så väl lärares som rektorers roll samt undervisningen i flera olika 

ämnen. Undervisningen ska utformas så att eleverna utvecklar sin digitala 

kompetens och ska lära sig att se vilka effekter digitaliseringen har på så väl skola 

som samhälle. Varje elev ska också utveckla en förmåga att använda digital teknik 

så väl tekniskt som med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

(Regeringskansliet 2017).   

 

Digital kompetens är ett brett begrepp som förändras över tid allt eftersom att 

samhället utvecklas. Eleverna ska i skolan få möjlighet att utveckla digital 

kompetens vilket innefattar kunskaper och förmågor inom flertalet olika områden 

(Skolverket 2017 s.9). Enligt Utbildningsdepartementet (2017 s.6) innebär digital 

kompetens att du innehar kunskaper inom tre ämnesområden där ett av 

kunskapsområdena är informations- och kommunikationsteknik som är den del av 

den digitala kompentensen som ska utvecklas genom undervisning om ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Undervisning kring informations- och 

kommunikationsteknik innebär att eleverna ska få kunskaper om hur de hittar och 

värderar information på internet samt kan analysera och kritiskt granska 

informationen. Eleverna ska även lära sig att skapa egen information i olika medier 

inom olika kontexter.  

 

För att kunna utveckla elevernas kompetens krävs det stora insatser av de som 

arbetar inom skolväsendet, både rektorer och lärare måste vara engagerad i 

processen. Det kräver en samlad vision där de som arbetar med eleverna känner 

ansvar för att driva utvecklingen framåt och tillsammans utveckla elevernas 

digitala kompetens (Utbildningsdepartementet 2017 s.4). Anledningen till skolans 

digitalisering går enbart att förstå genom att se på den digitalisering som skett i det 

övriga samhället (Skolverket 2018b s.13).  

En av de stora effekterna av digitaliseringen är de sociala plattformarna som 

Facebook, Instagram och Snapchat som har haft stor inverkan på det sociala livet 

för i första hand ungdomar och unga vuxna (Skolverket 2018b s.16-17). Eftersom 

att eleverna befinner sig på dessa plattformar måste skolans digitalisering även 

innehålla undervisning kring interaktionen med andra människor på nätet. 
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Eleverna behöver även få undervisning kring hur de kan skydda sin personliga 

integritet när de befinner sig på sociala plattformar. Skolans undervisning kring 

digitalisering är också en fråga om att utveckla sociala färdigheter (Skolverket 

2018b s.28). Skolan måste ta ansvar över att utbilda eleverna att kunna ta ansvar 

och ha gott omdöme när de befinner sig på nätet. Utvecklingen av den digitala 

kompetensen får inte ses som ett eget område utan ska vävas in i skolans 

verksamhet oavsett aktivitet och ämne (Skolverket 2018b s.30).  

 

3.5  Sociala, rättsliga och etiska aspekter 
 

Det nya centrala innehållet som syftar till att elever ska använda medier 

ansvarsfullt utifrån sociala, rättsliga och etiska aspekter tillkom i 

samhällskunskapen efter läroplanens revidering 2017 (Skolverket 2018a). I 

centrala innehållet ska eleverna lära sig agera ansvarsfullt utifrån tre olika 

aspekter, sociala, rättsliga och etiska. I detta delavsnitt kommer ett förtydligande 

kring de olika aspekterna och vad de kan innebära.  

 

Värdegrunden i läroplanen är tydlig med att skolan ska skapa en social samvaro 

där alla ska få möjlighet att inhämta nya kunskaper (Skolverket 2018a s.8). Lärare 

ska också arbeta med eleverna för att stärka deras sociala utveckling (Skolverket 

2018a s.16). Enlig Eek-Karlsson (2015 s.41) har de sociala medierna bidragit till 

att skapa en social samvaro och gemenskap mellan elever. De sociala medierna har 

bidragit till att eleverna känner samvaro med andra och det påverkar elevernas 

identitet på ett positivt sätt. Enligt Friends (2017 s.10) medför sociala medier även 

negativa aspekter i den sociala samvaron, bland annat att barn i den digitala sociala 

samvaron utsätts för kränkande behandling och mobbing.  

 

Samhällskunskapens syfte menar att elever genom ämnet ska få en helhetssyn på 

rättsliga aspekter i samhället (Skolverket 2018a s.224). I det centrala innehållet för 

både årskurs 4-6 samt 7-9 förtydligas detta i avsnittet ”rättigheter och 

rättskipning” som berör grundläggande kunskaper om lag och rätt. Undervisningen 

för årskurs 4-6 ska bland annat beröra varför vi har lagar i samhället, några 

exempel på olika lagar samt vilka påföljder brott mot dessa kan ge (Skolverket 

2018a s.227). Dessa delar av samhällskunskapen kan ses som direkt kopplade mot 

det nya centrala innehållet om ansvarsfullt användande av medier utifrån ett 

rättsligt perspektiv.  

 

Etik betyder egentligen ”läran om etos” och där tanken är att kunna avgöra vad 

som är rätt och fel i olika situationer. I begreppet etik ryms människans syn på vad 

denna anser är rätt och fel men också vilka principer och värden som anses vara 

korrekta i olika kontexter (Hartman 2000 s.11). I läroplanens första del, skolans 

värdegrund och uppdrag, uttrycks det att skolan ska lära eleverna att handla utifrån 

den etik som vuxit fram inom den kristna tron och det västerländska samhället 

(Skolverket 2018a s.5). Etiken ska dessutom arbetas med i skolan för att eleverna 

ska lära sig att ta ställning i olika frågor samt kunna agera ansvarsfullt mot andra 

människor utifrån de etiska perspektiven (Skolverket 2018a s.8). Etiska 

överväganden i olika former är centralt i kursplanerna för tre av fyra av de ämnen 

som räknas till de samhällsorienterande ämnena (Skolverket 2018a) 
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4 Tidigare forskning 
 

Avsnittet tidigare forskning avser ge läsaren inblick i tidigare forskning som 

anknyter till lärares kunskaper kring undervisning om ansvarsfullt användande av 

sociala medier. Första delen i detta avsnitt berör lärarnas roll i en förändrad skola 

och avser lyfta fram lärarnas förändrade uppdrag i samband med digitaliseringens 

införande. Den andra delen berör lärares fortbildning inför och efter införandet av 

den reviderade läroplanen och den tredje delen berör lärares kollegiala lärande.  

  

4.1  Lärare i en förändrad skola 
 

Willermark (2018 s.35) skriver i sin doktorsavhandling Digital Didaktisk Design. 

Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola att skolans 

digitaliseringsprocess förändrar lärarnas uppdrag eftersom undervisningen i 

ämnena förändras när eleverna ska undervisas med digital teknik och mot digital 

kompetens. Lärarens uppdrag skiljer sig därför markant från tidigare eftersom den 

reviderade läroplanen både förändrar vad som ska läras ut i de olika ämnena samt 

hur undervisningen ska organiseras med hjälp av digitala verktyg.  

 

Tallvid (2015 s.106) påstår i sin doktorsavhandling 1:1 i klassrummet – analyser 

av en pedagogisk praktik i förändring att skolans digitalisering leder till att lärares 

kunskaper om teknik och pedagogik samt ämneskunskaper ständigt kommer att 

utmanas. Detta är tre viktiga kunskapsområden som lärare måste besitta enligt det 

teoretiska ramverket TPACK som syftar till att lärare behöver teknisk kompetens, 

pedagogisk kunskap samt goda ämneskunskaper för att kunna genomföra god 

undervisning. Den pedagogiska förmågan utmanas genom att lärare behöver 

utveckla och förändra sin undervisning i och med skolans revidering samtidigt som 

lärarna behöver utveckla sin kunskap om tekniska verktyg för att kunna använda 

sig av datorer och surfplattor. Lärares ämneskunskaper ifrågasätts också, delvis för 

att eleverna lättare får tillgång till information men också för att utbudet av 

information ständigt expanderas. Även Dippe (2001 s.3) menar att lärares 

kompetensutveckling blir allt viktigare i ett samhälle som är i snabb förändring. 

Lärare måste därför vara medveten om att läraryrket kräver flexibilitet och att 

undervisningen måste anpassas efter snabba samhällsförändringar.  

 

Willermark (2018 s.107) menar att även ämneskunskaper är i ständig förändring 

och att de som ansågs vara ämneskunskaper för några år sedan inte nödvändigtvis 

ses som ämneskunskaper idag. Den snabba förändringen som sker får 

konsekvenser för lärares arbete och de ställs konstant inför nya utmaningar. Vidare 

menar Willermark (2018 s.109) att lärare upplevs som slutkörda eftersom att 

skolan alltid är engagerad i olika projekt som kräver att lärare engagerar sig. Ofta 

hanterar lärare flera projekt och utvecklingsarbeten samtidigt. Lärare upplever att 

de inte kan välja att fördjupa sig inom ett specifikt område utan splittras mellan 

flera pågående projekt. Utbildningsinsatser för lärare bör därför utformas så att 

lärare kan välja att göra ett mer djupgående arbete inom en specifik del av 

digitaliseringen.  
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4.2  Fortbildning för lärare  
 

Dippe (2001 s.4) menar att det är viktigt att fortbildningar för lärare utformas så att 

de kräver så liten arbetsinsats som möjligt av lärarna och att utbildningarna är 

effektiva. Lärarna ska utifrån en kortare utbildning kunna förvänta sig att få de 

verktyg de behöver för att undervisa. Om utbildningsinsatserna sker på distans är 

det av största vikt att utbildningssamordnarna har erfarenhet av den här typen av 

utbildning, att lärarna får möjlighet att studera både genom att det avsätts tid för 

utbildningar samt att de via sin arbetsplats har fungerande teknik och bredband för 

att genomföra utbildningar via internet. 

 

 I sin doktorsavhandling drar Willermark (2018 s.108) slutsatsen att de 

utbildningsinsatser som tillämpats för lärare är långt ifrån tillräckliga för att lärare 

ska känna sig trygga med att undervisa i ämnet. Utbildningar som anordnas av 

skolor och kommuner saknar ofta förankring till verksamheten och lärare upplever 

att de inte kan omsätta utbildningen till praktisk undervisning. De utbildningar 

som erbjuds till lärare uppfattas också vara på fel nivå beroende på tidigare 

kunskaper, utbildningarna upplevs vara av både för hög och för grundläggande 

nivå beroende på lärares tidigare erfarenheter och kunskaper. Utbildningarna 

utformas inte efter lärarnas behov och situation utan samma utbildning ges till alla 

lärare oavsett tidigare kunskaper eller vilket ämne de undervisar inom.  

 

I Doktorsavhandlingen Från datasal till en-till-en: En studie av lärares 

erfarenheter av digitala resurser i undervisningen menar Perselli (2014 s.201) att 

bristande fortbildning kring digitaliseringen påverkar lärares syn att se på 

undervisningen med eller om digital teknik. De lärare som inte känner trygghet 

kring digital teknik uppfattar de nya digitaliseringskraven som krävande och som 

ytterligare en arbetsbelastning. Lärare som känner sig trygg med sin egen digitala 

kompetens upplever istället de nya kraven som rimliga och som en viktig del i 

undervisningen. Tallvid (2015 s.96) påpekar att det krävs ständigt återkommande 

fortbildningar för att lärare ska känna trygghet i att undervisa kring IT-området. 

Fortbildningarna får inte heller enbart fokusera på den tekniska biten utan måste 

också beröra teknikens påverkan i ett bredare perspektiv. Utbildningarna måste 

vara flexibla och förbereda lärarna på de förändringar som sker inom tekniken 

samt hur dessa förändrar undervisningen i klassrummet. Vidare menar Tallvid 

(2015 s.105) att införandet av IT kräver kontinuerlig utbildning för lärare eftersom 

att det digitala är i konstant förändring. Willermark (2018 s.103) poängterar 

detsamma i sin doktorsavhandling och menar att lärares digitala fortbildning inte 

går att se som ett problem som ska lösas utan bör ses som en konstant process 

eftersom lärare alltid ställs inför nya utmaningar som kräver nya kunskaper och 

lösningar.  

 

Perselli (2014 s.182) menar att lärares erfarenheter av den digitala tekniken präglar 

vilken plats det digitala kommer att få i undervisningen. Eftersom lärares 

erfarenheter av digitaliseringen skiljer sig åt leder det i förlängningen till att 

undervisningen planeras olika utifrån lärarens trygghet inom området. Utifrån 

detta går det att konstatera att lärarnas möjlighet till vidareutbildning kommer att 

påverka hur digitaliseringen kommer att implementeras i skolan. Perselli (2014 

s.182) menar också att lärare upplever att de saknar tid till att utveckla sin kunskap 

kring den digitala tekniken och hur den kan användas i undervisningen. Effekten 
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av tidsbristen blir att lärare vill effektivisera sin planering av undervisning vilket 

leder till att den digitala biten blir eftersatt eftersom lärare känner att de inte har 

möjlighet att planera ett värdefullt innehåll.   

 

Även lärarstudenter anser sig ha bristande kompetens inom den digitaliserade 

undervisningen. Detta är ett stort problem för skolans digitalisering om 

lärarutbildningen befäster de traditionella undervisningsmetoderna istället för att 

utveckla utbildningen så lärare känner sig säkra i att undervisa i det digitaliserade 

klassrummet. Utbildningen för lärare bör därför tidigt ge studenterna verktyg för 

hur de kan arbeta med och omkring de digitala verktygen. Lärarutbildningen har 

ett stort ansvar i hur framtidens digitaliserade skola ska se ut och de 

nyexaminerade lärarna behöver ha goda kunskaper om så väl teknik, pedagogik 

och ämneskunskaper (TPACK) när de ska ut i verksamheterna (Tallvid 2015 

s.116).  

 

I en studie från USA utförd av Stein och Prewett (2009 s.143-145) framkommer 

det att lärare inom samhällskunskap anser att undervisning inom digitala medier är 

viktig för eleverna. Lärarna i studien menar dock att de inte har nog med kunskap 

för att utforma sådan undervisning för eleverna och önskar därför 

kompetensutveckling tillsammans med andra kollegor samt experter inom 

området.  

 

 

4.3  Kollegialt lärande 
 

I Kristina Hanssons (2014 s.175) doktorsavhandling Skola och Medier beskriver 

forskaren hur hon deltog i ett medieprojekt i samband med införandet av Lgr80. 

Forskarens erfarenhet är att det kollegiala samarbetet växte sig starkt i lärarkåren 

när de utsattes för prövningar om att införa ett nytt område i undervisningen. I det 

här fallet menar forskaren att lärarna saknade flera grundläggande förutsättningar, 

exempelvis pengar till att driva projektet, bristande kunskap samt kontakt med 

andra lärare i samma situation. Lärarna i gruppen var trots detta inställda på att 

genomföra sitt uppdrag även om risken för misslyckande var stor. Det 

gemensamma problemet och det gemensamma engagemanget om att lyckas ledde 

till att utmaningen blev kollektiv och tillsammans skapade gruppen ett gemensamt 

syfte.  

 

Willermark (2018 s.108) menar att det är effektivt för lärares utveckling att arbeta 

tillsammans med andra kollegor. I det kollegiala arbetet förflyttas fokus från den 

enskilda individens kunskaper till gruppens gemensamma kunskaper och lärares 

eventuella brist på teknik- och ämneskunskaper blir inte lika framträdande. Det 

kollegiala arbetet bidrar även till att framgångsrika arbetsmetoder och didaktiska 

nyheter snabbt får fäste och sprids mellan kollegor.   

 

Perselli (2014 s.181) menar att många lärare uppfattar kollegornas erfarenhet som 

viktiga i arbetet mot en mer digitaliserad skola. Genom kollegialt arbete kan lärare 

utbyta erfarenheter och hjälpa varandra framåt i utvecklingen, det finns dock en 

risk att detta uppfattas som en stor arbetsbörda för några lärare i arbetslagen. 

Perselli (2014 s.110) menar att det kollegiala arbetet sällan är jämställt eftersom 

det ofta är samma lärare som delar med sig av sina kunskaper medan de andra drar 
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nytta av kunskaperna men sällan har någon möjlighet att ge stöd och råd tillbaka. 

Beroende på den egna rollen i arbetet kan kollegiala arbeten uppfattas både som ett 

stöd och ett hinder. Perselli (2014 s.110) menar att de kollegiala arbetssätten sällan 

är problemfria.  

 

I Persellis (2014 s.110) doktorsavhandling framkommer det att lärare ofta 

uppskattar det kollegiala utbytet men att lärare väljer att arbeta med olika typer av 

kollegor. När ämnet diskuteras med två lärare som deltar i studien framkommer 

det att de väljer att arbeta kollegialt med olika kollegor. En av lärarna väljer i 

första hand att utbyta erfarenheter med de lärare som arbetar på ett liknande sätt 

som den själv medan den andra läraren istället väljer att söka sig till lärare med ett 

annat synsätt för att kunna vidga sin syn på undervisningen.  

 

4.4  Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Lärares roll är i och med digitaliseringen i konstant förändring och yrket kräver nu 

att lärarna är flexibla och kan anpassa så väl sina tekniska som pedagogiska samt 

sina ämneskunskaper efter de rådande samhällsförändringarna. Både vad lärarna 

ska undervisa om och hur de ska undervisa har förändrats under de senaste åren 

och kommer antagligen också att fortsätta förändras. För att lärare ska kunna hålla 

god kvalité på sin undervisning krävs det att lärare har goda kunskaper inom 

teknik, pedagogiska kunskaper samt ämneskunskaper.  

 

För att lärare ska få ut så mycket som möjligt av fortbildningarna krävs det att 

utbildningarna är effektiva och fokuserar på rätt områden. Lärare uppfattar ofta att 

fortbildningarna inte är på rätt kunskapsnivå eller inriktade på områden som inte 

hjälper dem att utveckla undervisningen. Fortbildning för lärare är inte ett problem 

som kommer att lösas genom att lärare får tillgång till en eller flera utbildningar 

utan fortbildning måste ske kontinuerligt.  

 

Lärare efterfrågar också att arbeta mer kollektivt för att öka sitt eget lärande. 

Genom att arbeta med kollegor får lyckade arbetsmetoder snabbare fäste och kan 

på det sättet sprida sig till andra klassrum. Det finns mycket positivt att säga om 

kollegialt lärarande men det är inte alltid problemfritt. Ofta är det några lärare som 

uppfattar det kollegiala som betungande då de upplever att de får i uppgift att 

utbilda sina kollegor utan att få några kunskaper tillbaka. 

 

 

5 Teoretiskt ramverk  
 

Denna studie kommer att utgå från det teoretiska ramverket TPACK, 

Technological Pedagogical Content Knowledge, som syftar till att en kompetent 

lärare behöver teknisk kunskap, pedagogisk kunskap och ämneskunskap inom 

området de undervisar i. Den tekniska kunskapen står för att lärare ska ha kunskap 

om vilka tekniska verktyg som ska användas, den pedagogiska kunskapen står för 

att läraren har kunskap om att utforma och genomföra undervisning och den tredje, 

ämneskunskaper, står för vad läraren kan om de aktuella ämnet som de undervisar 

om (Koehler och Mishra 2009 s.62). Tidigare i studien har dessa kunskaper 

betonats som mycket viktiga för att lärare ska känna sig trygga i att undervisa 

inom de nya centrala innehållet som tillkommit efter läroplanens revidering.  
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TPACK har sin grund i PCK, Pedagogical Content Knowledge, en teori från 

Shulman (1986 s.9) som menade att pedagogisk kunskap och ämneskunskaper är 

viktiga faktorer för att en lärare ska lyckas med sitt arbete. Koehlers och Mishras 

(2009) teoretiska ramverk utgår från samma grund som Shulmans men de har lagt 

till en tredje aspekt, den teknologiska kunskapen. I TPACK-teorin syftar tekniken 

till så väl analoga som digitala verktyg och behöver därför nödvändigtvis inte syfta 

till digital teknik. Den tekniska biten kan lika gärna stå för ett verktyg som en 

penna att skriva med eller ett mikroskop för att kunna studera insekter. Däremot 

menar Koehler och Mishra att det är det nya tekniska verktygen så som datorer och 

plattor som skapat problem i undervisningen eftersom lärare saknar teknisk 

kunskaper om hur de kan användas i undervisningen (Koehler och Mishra 2009 

s.61).  

 

Enligt TPACK-teorin delas kunskaperna kring teknisk-, pedagogisk- och 

ämneskunskaper in i sju olika kategorier utifrån vad de står för var för sig, i 

kombinationer två och två samt alla tre tillsammans (Koehler och Mishra 2009 

s.63). Denna illustreras vanligtvis med en bild där de olika cirklarna förklarar olika 

delar av teorin.  

 

 
Bilden finns tillgänglig på http://tpack.org där forskarna även ger tillåtelse till andra att använda 

bilden i samband med egna studier.  

 
 

Bilden symboliserar uppbyggnaden av TPACK-teorin och nedan kommer jag att 

presentera en förklaring till de olika begreppen och cirklarna.  

Den streckade cirkeln representerar kontexten vilket i det här fallet berör lärarens 

situation. Kontexten innefattar allt från vilken årskurs läraren undervisar i till 

klassrumsklimatet (Koehler och Mishra 2009, s.67).  

 

De små cirklarna inne i den streckade cirkeln står för de olika kompetenserna en 

lärare behöver för att utveckla optimal undervisning enligt TPACK- teorin. 

Den lila cirkeln står för teknisk kompetens (Technological Knowledge) och 

innefattar att läraren har kunskaper om de tekniska hjälpmedel som kan finnas 

http://tpack.org/
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tillgängliga i undervisningen, detta kan vara allt från en penna att skriva med till en 

dator (Koehler och Mishra 2009 s.64). Den gula cirkeln står för lärares 

pedagogiska kompetens (Pedagogical Knowledge) vilket innefattar att läraren har 

förmågan till att lära ut genom att utforma undervisning som resulterar i lärande. 

Den blå cirkeln står för en lärares ämneskunskaper (Content Knowledge) vilket 

innefattar vad läraren faktiskt kan om det ämnet som eleverna ska undervisas inom 

(Koehler och Mishra 2009 s.63). 

 

Kombinationen av pedagogisk kompetens och ämneskunskaper är det gröna 

område som hamnar mellan den gula och blåa cirkeln och kallas för Pedagogical 

Content Knowledge. Detta innebär att läraren har en kombination av pedagogisk 

förmåga och ämneskunskap där läraren kan kombinera de båda kompetenserna för 

att främja elevernas lärande (Koehler och Mishra 2009, s.64). Det är också detta 

som Shulmans (1986) teori PCK utgår ifrån.  

 

Vidare ser vi på kombinationen av teknisk kompetens och pedagogisk kompetens 

som på bilden utgör det område som befinner sig mellan den gula och den lila 

cirkeln. En kombination av teknisk kompetens och pedagogisk förmåga leder till 

att läraren har förmågan att välja verktyg utifrån vilken undervisning som ska 

bedrivas samt se hur det tekniska verktyget påverkar undervisningen (Koehler och 

Mishra 2009, s.65). 

 

Kombinationen av teknisk kompetens och ämneskunskaper illustreras mellan den 

lila och blåa cirkeln på bilden. Kombinationen av teknisk kompetens och 

ämneskunskaper leder till att läraren har förmågan att välja ut ett lämpligt verktyg 

samt använda det på ett korrekt sätt utifrån det ämne som undervisningen 

behandlar (Koehler och Mishra 2009, s.65).   

 

Den gröna triangeln i mitten av bilden symboliserar kombinationen av teknisk 

kompentens, ämneskunskap och pedagogisk förmåga. Det är dessa tre som i 

kombination med varandra utgör det teoretiska ramverket TPACK. Kunskaper 

inom samtliga tre områden samt att flexibelt kunna använda dessa i 

undervisningen är nödvändigt om användandet av teknik i undervisningen ska 

lyckas (Koehler och Mishra 2009, s.66). 

 

6 Metod  
 

I metodavsnittet presentas läsaren för val av metod för undersökningen samt hur 

urvalet av deltagande lärare har sett ut. Avsnittet kommer även beröra 

genomförandet, hur insamlad data har bearbetats, vilka etiska aspekter har tagits i 

beaktande under studien samt studiens validitet och reliabilitet.  

 

6.1  Metod 
 

Syftet med min undersökning är att undersöka lärares kunskaper att undervisa 

kring ansvarsfullt användande av sociala medier. Utifrån mina frågeställningar 

kommer jag att undersöka så väl faktiska värden som attityder och jag har därför 

valt att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder i min 

datainsamling. Enligt Larsen (2009 s.21-22) är det viktigt att forskaren väljer 

metod utifrån vad forskaren avser att undersöka. Larsen (2009 s.21-22) menar att 
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för att kunna presentera mätbara resultat som kan redovisas i sifferform bör 

forskaren använda sig av kvantitativa metoder medan om forskaren vill undersöka 

hur personer upplever och ser på olika händelser bör istället kvalitativa metoder 

användas. Eftersom min studie kräver att jag undersöker både faktiska värden och 

attityder är en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder nödvändig för 

att jag ska lyckas besvara mina frågeställningar.   

 

I denna studie har den kvalitativa undersökningen fungerat som en uppföljning av 

den kvantitativa studien, det vill säga att jag valt att utföra enkäten först för att 

sedan utforma och genomföra intervjuerna med lärare utifrån svaren på enkäten. 

Att använda sig av en kvantitativ metod från början kan enligt Larsen (2009 s.83) 

vara en fördel då forskaren kan använda resultatet från undersökningen för att 

sedan via kvalitativa metoder skapa en djupare förståelse för problemet.    

 

Fördelen med att använda sig av kvantitativa metoder är att forskaren kan begränsa 

mängden inkommande information och enbart samla in information som är av 

intresse för studien. Eftersom att en kvantitativ undersökning når ut till fler 

människor ger den också större möjligheter till att generalisera. Nackdelen med 

kvantitativa undersökningar är att materialet ibland kan bli allt för begränsat för att 

kunna dra slutsatser utifrån (Larsen 2009 s.25-26).  

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativ metod, exempelvis intervjuer, är att 

forskaren får möjlighet att möta varje informant personligen. Vid intervjuer kan 

forskaren även välja att ställa följdfrågor vilket gör att undersökningen blir 

djupare. Det är dock viktigt att ta i beaktande att det blir svårare att bearbeta data 

vid användandet av kvalitativa metoder eftersom att materialet blir mer 

omfattande. (Larsen 2009 s.27-28). I denna studie har jag valt att använda mig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna undersöka både värden och 

attityder men också för att minska påverkan av nackdelarna med de båda 

metoderna. Enligt Larsen (2009 s.28) kan en kombination av de bägge metoderna, 

så kallad metodtriangulering, stärka upp de både metodernas svagheter.  

 

6.2  Urval 
 

Urvalet av lärare som deltagit via enkäten har skett på två olika sätt, detta för att 

kunna sprida deltagandet av enkäten så bra som möjligt. Förfrågan om deltagande 

via enkät gick ut i åtta lärargrupper på Facebook samt via mail till rektorer på 32 

skolor fördelat över Sverige. Tanken med mailen till rektorerna var att de skulle 

vidarebefordra detta till aktuell personal. I så väl mail till rektorer som i 

Facebookgrupperna har jag efterlyst lärare med behörighet inom samhällskunskap 

för årskurs 4-6. Detta för att jag ville att min studie skulle innefatta utbildade lärare 

med behörighet inom det ämnesområde jag avser undersöka. Min förhoppning var 

att via enkäten samla in 50 svar men efter tio dagar hade enbart 30 svar inkommit, 

detta trots påminnelser till de rektorer jag mailat samt påminnelser via de 

lärargrupper som förfrågan om deltagande gått ut via. Jag bestämde därför att utgå 

från de 30 svar som inkommit via enkäten eftersom tiden för insamling av empiri 

var begränsad. 28 svar har inkommit via lärargrupperna på Facebook och två svar 

har inkommit via de mail som skickats till rektorerna runt om i landet.  
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Gällande intervjuer hade jag planerat att koncentrera mina intervjuer till en 

specifik kommun samt att intervjua fyra utbildade lärare med behörighet i 

samhällskunskap för årskurs 4-6 och som undervisat i ämnet under höstterminen 

2018 och/eller vårterminen 2019. Anledningen till att lärarna bör ha undervisat 

inom denna tidsram är för att säkerställa att de har eller inom snar framtid kommer 

att undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier. Lärare som undervisat 

i samhällskunskap tidigare än denna tidsperiod har inte behövt undervisa kring det 

nya centrala innehållet kring ansvarsfullt användande av sociala medier.  

 

Arbetet med att hitta lämpliga lärare för intervju började med att jag såg över 

antalet skolor i den aktuella kommunen. I kommunen finns tio grundskolor med 

undervisning för årskurs 4-6 och jag valde att via mail kontakta rektorer på åtta 

skolor för att få hjälp med att få kontakt med lärare som skulle kunna vara 

relevanta för min studie. Anledningen till att jag valde bort två skolor är att jag 

sedan innan har personlig koppling till dessa vilket skulle kunna påverka mitt 

resultat.  

 

Mailen till rektorerna gav inte önskat resultat utan jag fick personligen kontakta 

lärare som jag vet är behörig i samhällskunskap. Jag tillfrågade tre lärare varav två 

tackade ja till medverkan. En av dessa lärare har undervisat inom ämnet under 

läsåret 2018/2019 medan den andra inte är undervisande inom samhällskunskap 

för tillfället. Jag valde här att se förbi mitt krav om att lärarna skulle ha undervisat 

under den aktuella tidsperioden då intresset för deltagande varit lågt. Genom en 

lärargrupp på Facebook kunde jag också få kontakt med en lärare som undervisar i 

samhällskunskap på mellanstadiet och har gjort detta sedan hösten 2017, denna 

lärare är inte färdigutbildad lärare och har därmed inte behörighet i ämnet än.  

 

På grund av lågt intresse för deltagande i studien har jag enbart kunnat intervjua 

tre lärare varav enbart en stämmer in på de krav jag hade för deltagande från 

början. Att lärarna inte uppfyller de krav jag från början ställt för deltagande kan 

påverka resultatet. Den lärare som inte har undervisat inom samhällskunskapen 

under de senaste åren kanske inte är insatt i de förändringar som skett i kursplanen 

i och med revideringen och där med kanske inte heller har reflekterat över dess 

innehåll. Detta har jag försökt att förebygga genom att lärarna har fått information 

om studien samt intervjufrågorna utskickade via mail en tid innan intervjuns 

genomförande. Den lärare som undervisat under 2018/2019 men inte är klar med 

sin utbildning kan fortfarande ha kunskaper att inhämta via utbildningen som kan 

vara av betydelse för dennes undervisning inom samhällskunskap. 

 

Personerna som deltar i studien via enkät presenteras i studien under fiktiva namn 

med information om vad de undervisar i, när de avslutat sin lärarutbildning samt 

hur länge de arbetat som lärare. Detta för att jag i min resultatdel ska kunna 

hänvisa till lärares namn för att skapa ett flyt i texten.  

 

➢ Anna studerar till lärare och arbetar samtidigt heltid som klasslärare i 

årskurs fem, hon är undervisande lärare i samtliga teoretiska ämnen 

inkluderat samhällskunskap. Anna har varit verksam lärare i tre terminer 

sedan hon började arbeta som lärare hösten 2017. Anna beräknas vara 

färdigutbildad i juni 2019 och kommer då att bli behörig i samhällskunskap 
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➢ Elin har arbetat som lärare i cirka 28 år och avslutade sin grundutbildning 

till lärare för 22 år sedan. Efter det har Elin läst flera utbildningar för att 

utöka sina behörigheter. Elin är behörig i samhällskunskap från årskurs 

fyra till gymnasiet. Elin undervisar i samtliga SO ämnen i årskurs fem och 

sex detta läsår. 

 

➢ Caroline avslutade sin utbildning för 14 år sedan och har sedan dessa 

arbetat som lärare. Caroline är behörig i samhällskunskap från årskurs fyra 

till gymnasiet. Under detta läsår arbetar Caroline som resurslärare och 

undervisar inte i samhällskunskap. Caroline har tidigare arbetat som 

nyckelpedagog inom digitalisering där uppgiften var att leda ett 

utvecklingsarbete med målet om att öka skolans användning av digitala 

verktyg.  

 

6.3  Genomförande  
 

De som har deltagit via enkät har i samband med deltagandet fått möjlighet att läsa 

om studiens syfte och frågeställningar samt blivit informerad om att deltagandet 

sker anonymt samt att de när som helst kan avbryta enkäten via ett etikbrev 

(Bilaga 1). Frågorna i enkäten (Bilaga 2) har utformats utifrån mitt syfte med 

studien med utgångspunkt i mina frågeställningar. Enligt Larsen (2009 s.50) är det 

viktigt att forskaren funderar på hur frågorna placeras för att deltagarna inte ska bli 

uttröttade eller irriterade under genomförandet av enkäten. Larsen (2009 s.50) 

menar också att det är viktigt att tänka på att placera känsliga frågor mitt i 

frågeformuläret för att få mest uppriktiga svar. Utifrån detta tankesätt valde jag att 

följa den traditionella ordningen i TPACK och frågorna utformades i ordningen 

tekniska kunskaper, pedagogiska kunskaper och sedan ämneskunskaper. Därefter 

följde frågor om lärares fortbildning samt deras tankar kring att undervisa om 

ansvarsfullt användande av sociala medier.  

 

När 30 svar inkommit via enkäter sammanställde jag resultatet och utifrån detta 

utformades frågorna till intervjun för att få en djupare förståelse av resultatet. 

Även i intervjun valde jag att följa samma ordning som i enkäten för att få bästa 

tänkbara intervjusituation. Samtliga tre lärare som deltagit via intervjun fick svara 

på samma frågor med undantag för följdfrågor som kunde variera beroende på 

lärares svar på frågorna. Anledningen till att alla lärare besvarar samma frågor är 

för att säkerställa att samtliga intervjuer undersökt samma saker. De lärare som 

deltagit i intervjuer har blivit tillfrågad om deltagande, därefter har information om 

studien i form av ett etikbrev skickats ut via mail (Bilaga 3) och samtidigt har 

lärarna också fått ta del av intervjufrågorna (Bilaga 4). I etikbrevet informeras 

lärarna om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avsäga sin 

medverkan. Deltagarna blev också informerade om att deras deltagande sker 

anonymt och under fiktiva namn samt att studien kommer att publiceras.  

 

Jag har valt att använda mig av en induktiv ansats i min undersökning för att jag 

vill skapa mig en större bild av hur det nya centrala innehållet påverkar 

undervisningen i samhällskunskap. En induktiv ansats innebär att forskaren väljer 
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att dra slutsatser utifrån en mängd olika fall (Fejes och Tornberg 2015 s.24). En 

forskare som använder sig av en induktiv ansats är flexibel i sin process och drar 

slutsatser i slutskedet av arbetet till skillnad från den hypotetiskt-deduktiva 

ansatsen där forskaren utgår från en färdig hypotes (Larsen 2009 s.23).  

 

6.4  Databearbetning 
 

Eftersom att denna studie utgår ifrån metodtriangulering, det vill säga både 

kvalitativa och kvantitativa metoder kommer de olika metoderna kräva olika typer 

av databearbetning. De olika metoderna presenteras nedan, det första stycket 

behandlar analys av kvantitativdata medan de andra behandlar kvalitativa data. 

 

Enligt Larsen (2009 s.59) måste den data som inkommit via kvantitativa studier 

förenklas och bearbetas. Analysens syfte är att reducera materialet och göra det 

överskådligt. Den kvantitativa informationen i denna studie har bearbetas genom 

att svaren har omformuleras till olika tabeller eller siffervärden beroende på vad de 

avsett att undersöka. Detta har jag gjort för att få en översikt på de inkomna svaren 

och utifrån dessa kunnat dra slutsatser om vad den kvantitativa undersökningen 

egentligen visat.  

 

De kvalitativa studierna har först av allt bearbetats genom att föra över de 

inspelade ljudfilerna till text, så kallad transkribering. Innan jag transkriberade 

valde jag att välja ut de delar som var mest intressanta och enbart transkribera 

detta. I min transkribering har jag valt att använda mig av olika 

transkriberingsnycklar (Bilaga 5). I transkriberingsprocessen valde jag att göra ett 

första urval om vad som var av intresse för studien. Larsen (2009 s.98) menar att 

det är viktigt att ta bort den data som inte är relevant för studien och som ofta 

uppkommer vid intervjuer eftersom informanterna ofta berättar om sådant som står 

utanför frågeställningarna. De transkriberade materialet är ordagrant med undantag 

för tvekljud, skratt, hostningar och liknande samt att jag under intervjuerna 

kontinuerligt gav uttryck för att jag lyssnade genom att bekräfta informanten med 

ord som ”okej” ”jag förstår” ”mm” och liknande, dessa små ord finns inte heller 

med i transkriberingen. Genom arbetet med transkriberingar har jag fått en djupare 

bild av intervjuerna och efter att ha läst dem ett flertal gånger har jag påbörjat min 

kategoriseringsprocess. Då hade jag identifierat de som jag ansåg vara intressant 

och skapat kategorier utifrån detta. Varje kategori har benämnts utifrån de innehåll 

som finns i den. Det data som inte varit relevant under någon av kategorierna har 

uteslutits samt att jag försökt hålla allt material separerat så att inget material ska 

befinna sig i två kategorier. Den information som ansågs vara av högt värde har 

tillsammans med de bearbetade enkätsvaren blivit grunden för studien.  

 

 

6.5  Etiska överväganden 
 

I en forskningsstudie måste forskaren ta hänsyn till flertalet olika etiska 

överväganden, extra viktigt blir detta när studien innefattar andra människors 

deltagande via intervjuer, observationer eller enkäter. Eftersom att jag använder 

mig av intervjuer och enkäter i min studie måste jag genom hela min studie ta 

hänsyn till flertalet etiska överväganden för att säkerställa säkerheten för de som 

deltagit i studien.  
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Ett etiskt övervägande som jag tagit hänsyn till är att samtliga personer som 

deltagit i min studie deltar anonymt. Anonymisering innebär att de som deltar i en 

studie inte kan identifieras på något sätt (Vetenskapsrådet 2017 s.41). För att 

säkerställa detta deltar samtliga deltagare under fiktiva namn samt att jag valt att 

utesluta sådan information som gör det möjligt att identifiera personen.  

 

Materialet som jag fått in via mina undersökningar har hanterats med största 

konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att den som utför en studie behandlar sitt 

insamlade material med respekt så att insamlat material inte sprids till obehöriga 

(Vetenskapsrådet 2017 s.41). De inspelningar, material och enkätsvar som 

inkommit i samband med studien har hanterats med största försiktighet och 

kommer att förstöras i samband med att examensarbetet blivit godkänt.  

 

De som deltagit i studien har blivit informerad om att deltagandet sker anonymt 

samt att materialet behandlas med största försiktighet. Deltagarna har också blivit 

informerade om syftet med studien samt att studien kommer att publiceras. De som 

deltagit har också fått information om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kan avsäga sin medverkan i studien.  

 
6.6  Validitet och reliabilitet 

 

Validitet betyder att studiens resultat stämmer med det tänkta syftet och 

frågeställningen. Enligt Larsen (2009 s.80) påverkas validiteten utifrån vilken 

metod forskaren har valt och Larsen menar (2009 s.80) att det är lättare för 

forskaren att via den kvalitativa metoden nå hög validitet. I min studie har jag varit 

mycket noggrann med att uppnå hög validitet och har därför haft väl avvägda 

frågor i både enkäter och intervjuer. Samtliga frågor har haft koppling till studiens 

syfte och frågeställningar och avsett att undersöka sådant som är relevant för 

studien. Via intervjuer har jag även kunnat välja att ställa följdfrågor om jag 

upplevt en osäkerhet kring om informanterna besvarat de frågor som studien berör.  

 

Reliabilitet menar på hur tillförlitlig en studie är vilket kräver att studien är 

noggrant utförd och att forskaren innan och under processen har tänkt på hur 

studien ska bli så exakt som möjligt (Larsen 2009 s.81). Enligt Larsen (2009 s.81) 

finns det en risk med att använda sig av kvalitativa metoder så som intervjuer eller 

observationer då forskarens närvaro kan påverka den som intervjuas eller 

observeras. För att undvika att informanterna skulle påverkas av mig har jag 

genomfört fler försiktighetsåtgärder i mitt arbete. Jag har valt att ställa frågorna i 

en viss ordningsföljd samt har varit noga med att jag varit neutral i samtliga 

intervjusituationer för att inte påverka en informant åt något håll. För att få ett än 

mer precist resultat har jag valt att spela in samtliga intervjuer med lärarna för att 

kunna lyssna på inspelningarna flera gånger och på det sättet undvika 

missförstånd. Inspelningarna och transkriberingar från intervjuerna samt resultat 

av enkäterna har förvarats på ett säkert sätt för att undvika att känsligt material 

hamnar i obehöriga händer samt att information inte blandas ihop med varandra. 

Larsen (2009 s.81) menar att det är viktigt att hålla god ordning på sitt material så 

deltagarnas uppgifter inte blandas med varandra. Min reliabilitet är ytterligare 

förstärkt genom att jag valt att använda mig av metodtriangulering. Enligt Larsen 
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(2009 s.81) är metodtriangulering ytterligare ett sätt att förstärka studiens 

reliabilitet. 

 

7 Resultat 
 

I denna del kommer studiens empiriska material att presenteras, både det som 

inkommit via enkäter och det som inkommit via intervjuer. Det första som 

presenteras är lärarnas kunskaper om tekniska verktyg samt lärarnas fortbildning 

inom tekniska verktyg. Del två berör lärarnas pedagogiska kunskaper samt lärarnas 

fortbildning inom pedagogik. Därefter följer ett avsnitt som berör lärarnas 

ämneskunskaper samt fortbildning inriktad mot utökade ämneskunskaper. Del fyra 

berör lärarnas tankar om vad undervisningen bör innehålla. Del fem berör lärarnas 

syn på det centrala innehållet och vad det innebär för undervisningen. 

Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av den empiri som inkommit.  

 

Inför läsning av resultatet är det viktigt att läsaren har insikt i skillnaden mellan 

tekniska verktyg och digitala verktyg för att undvika missförstånd. De tekniska 

verktygen står för samtliga verktyg som kan användas i klassrummet, allt från en 

penna eller Whiteboard till datorer och plattor. De digitala verktygen står däremot 

endast för verktyg av digital karaktär. I denna studie hänvisar digitala verktyg till 

mobiltelefoner, plattor, datorer och digitala skrivtavlor.  

 

I resultatdelen framkommer information från tre lärare som deltagit via intervjuer, 

Anna, Elin och Caroline. Dessa presenteras närmare i metodavsnittets underrubrik 

urval.  
 

7.1 Tekniska verktyg i klassrummet 
 

Tekniska verktyg berör samtliga verktyg som används i undervisningen och kan 

vara allt från en penna till en platta. I enkäten fick lärarna frågan om vilka tekniska 

verktyg de anser vara lämpliga att använda i undervisningen kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Enligt de svar som inkommit är datorn det tekniska 

verktyg som flest lärare skulle välja att använda i sin undervisning, även plattor 

anses vara lämpligt att undervisa med. Även de icke digitala verktygen så som 

Whiteboard och penna och papper anses vara viktiga verktyg i undervisningen.  

 
Nedan visas diagrammet från frågeställningen ”Vilka verktyg anser du som lämpliga att använda i 

undervisningen kring ansvarsfullt användande av sociala medier?”.  30 lärare deltog och det var 

möjligt att välja flera svarsalternativ.  
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Av de lärare som deltagit via enkäten anser 70% av lärarna att de har mycket goda 

kunskaper om de tekniska verktyg som de anser lämpliga att använda i 

undervisningen. Övriga anser sig ha goda kunskaper om de tekniska verktygen de 

vill använda i undervisningen. Samtidigt menar sju av 30 lärare att de behöver 

utveckla sina kunskaper kring tekniska verktyg. Lärarna önskar i första hand 

fortbildning för att lära sig hantera de digitala verktygen när tekniken inte fungerar 

samt hur de ska undvika att undervisningens blir sårbar när tekniken inte fungerar.  

 

I intervjuerna framkommer det att Anna anser att det inte finns några 

begränsningar i vilka tekniska verktyg som kan användas i undervisningen och när 

hon får frågan om vilka verktyg som kan vara lämpliga i arbetet kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier svarar hon: 

 

Jag skulle vilja säga allt i klassrummet, det handlar ju om att 

skriva anteckningar när du ska förbereda en presentation om en 

social media till att du använder Ipads när man ska söka, googla 

(…) när eleverna själva använder smartboarden. Men allt <allt, 

allt>. 

Anna menar att det inte går att utesluta några verktyg från arbetet med sociala 

medier utan att alla tekniska verktyg kan användas vid olika situationer.  Anna 

poängterar dock senare i intervjun att hon arbetar mycket med plattor i 

klassrummet och att dessa ofta kopplas upp mot en digital skrivtavla för att 

eleverna gemensamt ska kunna arbeta kring olika situationer.  

 

Anna anser att hon har goda tekniska kunskaper och att hon utan svårigheter kan 

hantera de verktyg hon vill använda i klassrummet. Hon påpekar dock att hon 

undviker att använda ett program till den digitala skrivtavlan eftersom hon saknar 

kunskaper om programmet. Hon önskar att hon haft nog med kunskaper för att 

använda det då det hade effektiviserat hennes undervisning. Anna har inte fått 

någon fortbildning kring det aktuella programmet men menar att hon hade kunnat 

få hjälp av kommunens IT-pedagoger men att det inte är prioriterat. Anna önskar 

även fortbildning inom plattornas programvara då hon är van att använda ett annat 

operativsystem än det som finns på plattorna. Hon menar dock att hjälpen bara är 

ett samtal bort eftersom hon har ett gott samarbete med IT-pedagogen.  
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Elin väljer att använda elevernas mobiltelefoner och plattor i undervisningen kring 

ansvarsfullt användande av sociala medier då de är det verktyg eleverna är mest 

bekväm med att använda. Hon poängterar att det är svårt att använda datorer då 

eleverna inte är van att använda datorer i samma utsträckning som vuxna. Elin vill 

gärna använda den digitala skrivtavlan i undervisningen då den kan användas för 

att arbeta med olika scenarion i klassrummet. Även Elin påpekar att hon har 

bristfälliga kunskaper om plattornas programvaror och önskar sig fortbildning 

kring de program som finns tillgängliga via skolans plattor så hon kan använda 

dessa i undervisningen. I första hand önskar hon att få gå en på en workshop kring 

plattornas programvaror då hon menar att hon lär sig bäst när hon får möjlighet att 

prova själv. Elin ger exempel på en utbildning som hon gått på sin förra arbetsplats 

där externa pedagoger kom in och utbildade lärarna via externa workshops. Vid 

dessa utbildningar fick lärarna själva välja vad de var intresserad av att 

vidareutveckla samt att alla utbildningar var anpassad efter lärarnas individuella 

kunskapsnivå. Elin menar också att det var positivt att det som lärdes ut på 

utbildningarna gick att applicera direkt på den egna undervisningen.  

 

Caroline menar istället att datorn är det optimala verktyget att använda i 

ansvarsfullt användande av sociala medier då det är de verktyg hon känner sig 

mest bekväm med. Dessutom menar Caroline att eleverna kan växla aktivitet 

mellan olika flikar vilket ger en bättre överblick när de arbetar med flera program 

samtidigt. Caroline menar att den utbildning hon fått inte har gett henne några 

utökade kunskaper då de varit för enkelt utformade och därför inte bidragit till 

utökat lärande. Hon ger även exempel på en utbildning som påbörjades men inte 

avslutades för att andra projekt tog vid. Trots bristen på givande fortbildning 

menar Caroline att hon har tillräckliga tekniska kunskaper men att hon saknar tid 

för att sätta sig in i vilka digitala verktyg och program som kan vara till hjälp i 

undervisningen.  

 

Samtliga lärare som deltagit via intervju vittnar om att det är mycket problem med 

tekniken på skolorna vilket påverkar användandet. Anna menar att hon nästan 

varenda dag ställs inför olika tekniska problem som påverkar hennes undervisning 

i sådan omfattning att hon inte kan undervisa som planerat. Elin menar att den 

tekniska utrustningen på skolan hon arbetar på är katastrofal och säger: 

 

Man har ju som börjat vänja sig vid det men i början var jag ju 

som frustrerad över att det inte fungerade […] Det har varit 

hemskt! Datorer som inte sparar, datorer som loggar ut barnen, 

man tappar bort saker och det försvinner ut i det blå när de har 

sparat saker i sina moln, det har varit hemskt! 

 

Elin väljer att inte undervisa med digitala verktyg i speciellt stor utsträckning 

eftersom hon vet att det ofta uppstår olika problem. Hon menar att hon förlorat 

många hjälpmedel genom att utesluta det digitala, speciellt för de barn med 

särskilda behov som skulle kunna vara hjälpt av olika digitala verktyg.  

 

Caroline menar att det funnits problem med den digitala utrustningen på alla 

skolor hon arbetat på. Caroline var tidigare nyckelpedagog vilket innebar att hon 
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skulle leda ett utvecklingsarbete kring skolans digitalisering. När hon får frågan 

om vad hennes roll innebar svarar hon:  

 

Starta om datorer om du undrar. Tanken var väl att jag skulle lära 

mig lite mer plus att jag skulle få lära någon annan men tiden 

gick till att starta om datorer och logga in elever. 

 

Carolines roll som nyckelpedagog skulle innebära att hon först skulle utveckla sina 

egna kunskaper kring digitala verktyg för att sedan kunna förmedla dessa 

kunskaper vidare till sina kollegor men tiden gick istället till att lösa tekniska 

problem. Caroline menar att hon hann hjälpa några kollegor att integrera digital 

teknik i undervisningen men eftersom för mycket tid gick åt till att lösa tekniska 

problem blev tiden för fortbildning begränsad.  

 

7.2 Lärares pedagogiska kunskaper 
 

85% av de lärare som deltog i enkäten anser att de har mycket goda pedagogiska 

kunskaper, övriga 15% uppskattar att de har goda pedagogiska kunskaper. 

Kompetensbrist inom pedagogik uppfattas inte som ett hinder för att planera, 

genomföra och utvärdera undervisning kring ansvarsfullt användande av digitala 

medier enligt de deltagande lärarna. Endast en av de 30 lärarna som deltog via 

enkät önskar fortbildning inom pedagogik och önskade kompetensutveckling i hur 

de kan fångar eleverna när de undervisar om sådant som eleverna upplever som 

tråkigt.   

 

Anna uppskattar sina pedagogiska kunskaper som mycket goda men menar att de 

pedagogiska förmågorna kan förändras av kontexten. Pedagogiken som fungerar i 

en klass fungerar nödvändigtvis inte i annan och behöver då utvecklas. Anna anser 

dock inte att hon behöver någon pedagogisk fortbildning utan att hon har 

tillräckliga kunskaper om hur hon ska lära ut. Anna upplever däremot att 

pedagogiken förändras när hon tar in digitala verktyg i klassrummet då fokus 

flyttas från läraren till det digitala verktyget. Hon poängterar även risken med 

teknik som inte fungerar och säger: 

 

Det är sådant som kan förstöra pedagogiken och kan förstöra 

ledarskapet, om jag ska in i en (.) stökig klass som vi har och jag 

ska köra, jag ska koppla upp mig mot smartboarden och det 

börjar strula (…) då tappar eleverna tålamodet, de slår bakut 

väldigt fort, om jag då säger att jag inte fixar det så har jag tappat 

ledarskapet 

 

Anna problematiserar problemet med teknik som inte fungerar mot de pedagogiska 

kunskaperna och menar att det finns en risk att pedagogiken blir sämre om de 

digitala verktygen inte fungerar som tänkt.  

 

Även Elin uppskattar sina pedagogiska kunskaper som mycket goda och 

poängterar att hon har stor erfarenhet av att undervisa. Hon anser att hon har en 

styrka i att hon har en god förmåga att anpassa undervisningen utifrån kontexten. 

Elin menar dock att hennes lektioner ofta är tråkiga och att det är en svaghet i 

hennes pedagogik. Hon menar att hon skulle vilja bli bättre på att variera 
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undervisningen, gärna med digitala verktyg. Elin anser att det inte sker några 

större förändringar i pedagogiken när hon väljer att använda digitala verktyg men 

menar samtidigt att de digitala verktygen kan bidra till bättre pedagogik. Elin 

menar att de digitala verktygen bör ses som en förstärkning av pedagogiken vilket 

kan skapa större förståelse för eleverna. Hon ger ett exempel på en situation där de 

arbetat med Islam och hon kunde förtydliga böneutropets betydelse genom att visa 

en film.  

 

Caroline uppskattar sina pedagogiska kunskaper som mycket goda, hon vet hur 

hon ska planera och genomföra sin undervisning och anser att hon lyckas 

genomföra lektionerna utifrån sin planering. Är det något som hindrar henne från 

att vara en bra pedagog är det bristen på tid, i övrigt ser hon inga 

utvecklingsområden.   

 

Mer än hälften av lärarna som deltagit via enkät menar att de inte fått någon 

fortbildning kring hur de ska planera och undervisa kring ansvarsfullt användande 

av sociala medier. Övriga deltagare har fått utbildning via föreläsningar, 

workshops, utbildningar på internet eller annan personal på skolan där de arbetar. 

Nästan 70% av de som fått utbildning menar att utbildningen gett dem värdefulla 

verktyg för att planera och genomföra undervisning. Övriga anser att de inte fått 

några verktyg genom den fortbildning de har gått inom ämnet.  
 

7.3 Ämneskunskaper om sociala medier  
 

60% av lärarna som deltagit via enkät anser att de har mycket goda 

ämneskunskaper inför att undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier. 

23% av lärarna anser att de har goda ämneskunskaper medan 17% uppger att deras 

ämneskunskaper inte är tillräckliga för att planera och genomföra god 

undervisning inom ämnesområdet.  

 

I enkäten framkommer det att 25% av de deltagande lärarna anser att de inte 

behöver utveckla sina ämneskunskaper medan övriga lärare i första hand anser att 

de brister i sin förmåga att undervisa de elever som blivit utsatta för kränkande 

behandling och hot på internet. Lärarna upplever också att de saknar kunskaper för 

att utforma undervisningen för att förebygga att eleverna utsätter andra på nätet 

samt hur de skyddar sig själv från att bli utsatt. Lärare anser att de är i minst behov 

av utveckla sina källkritiska kunskaper på sociala medier, endast 7% av de 

deltagande lärarna anser sig behöva utveckla sin källkritik.  

 

Flertalet av lärarna som deltagit via enkät önskar specifikt fortbildning inom den 

rättsliga aspekten. En av deltagarna efterfrågar specifika kunskaper om vilka 

rättsliga aspekter elever behöver ta hänsyn till på sociala medier samt vilka 

handlingar som kan leda till rättsliga påföljder. 10% av deltagarna önskar också 

fortbildning inom de sociala medier som eleverna befinner sig på. Lärare som 

efterfrågar någon typ av fortbildning vill i första hand utbilda sig via föreläsningar 

samt workshops. Flertalet lärare menar också att de inte behöver någon specifik 

fortbildning utan att de kan fortbilda sig själv om de får mer tid för att sätta sig in i 

ämnet.  
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I intervjuerna fick Anna, Elin och Caroline frågan om vad de anser att 

undervisning kring ansvarsfullt användande av sociala medier utifrån sociala, 

etiska och rättsliga aspekter bör innehålla. 

 

Anna menar att det absolut viktigaste att undervisa kring är källkritik på sociala 

medier eftersom att informationen sprids snabbt via de sociala kanalerna. Anna 

påpekar också att undervisningen bör innehålla information om de olika 

användarvillkor som eleverna godkänner när de registrerar sig på en ny social 

media. Eleverna bör också få kunskaper om så väl upphovsrätt som innebörden av 

copyright. Anna tycker att undervisningen kring ansvarsfullt användande av 

sociala medier ska ge eleverna verktyg för att vara smarta på nätet vilket innefattar 

det som tidigare nämnts men också hur eleverna bör interagera med varandra på 

sociala medier. Anna upplever att de har stora problem med sociala medier på den 

skolan hon arbetar på då eleverna utsätter varandra för olika typer av kränkningar 

på nätet. Därför bör elevernas undervisning också innefatta diskussioner om hur 

eleverna ska förhålla sig till varandra på sociala medier samt att lära dem att byta 

perspektiv för att skapa en större förståelse för anda människor. Anna 

problematiserar dock den etiska aspekten genom att påpeka att etiken står för vad 

som är rätt och fel vilket är en personlig tolkningsfråga och säger följande: 

 

När jag kommer hit vid åtta på morgonen då är ju jag lärare och 

inte personlig, jag avgör inte vad som är rätt utan min uppgift är 

att få eleverna att diskutera om det här. Jag har liksom ett 

fostransuppdrag samtidigt som de måste utvecklas till 

självständiga individer, de måste liksom vända och vrida på vad 

som är rätt och fel, jag kan inte säga vad som är fel. 

 

Anna menar därför att hon som lärare inte kan undervisa kring de etiska aspekterna 

utan att etik är en värdering som enbart kan uppnås genom diskussioner kring olika 

situationer och problem med eleverna.  

Elin menar att undervisningen behöver innehålla juridiska aspekter samt 

uppförandekoder som gäller på de olika sociala medierna. Undervisningen måste 

också lyfta vilka risker det finns med användandet av sociala medier men också 

vilka möjligheter de sociala medierna kan bidra med. Elin lyfter också att eleverna 

behöver få undervisning kring hur de bör använder sitt språk i skrift och menar att 

eleverna behöver ett tydligare språk när de skriver på sociala medier för att inte 

missförstånd ska ske.  

Caroline menar att undervisning som syftar till att eleverna ska utveckla ett 

ansvarsfullt förhållningssätt behöver innehålla undervisning kring orsak och 

konsekvens och att eleverna ska utveckla förmågan att kunna byta perspektiv samt 

vara objektiv. Orsak och konsekvens menar Caroline är grundläggande för så väl 

den etiska som den rättsliga aspekten. Hon menar att mobbing via nätet är vanligt 

och att eleverna upplever det som lättare att såra någon över nätet jämfört med i 

den fysiska världen. Undervisning kring gott uppförande på sociala medier samt 

försök till att förhindra mobbing menar Caroline uppfyller den sociala aspekten av 

det centrala innehållet. Caroline menar också att källkritik är centralt för 

undervisning av ansvarsfullt användande av sociala medier. Hon uttrycker sig så 

här: 
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”Man kommer ju att behöva hela tiden forska i vad som är sant 

därför att vi badar i något gungfly någonstans så vet vi inte 

riktigt vad vi håller på med (…) är det här sant eller är det här 

sant? Det betyder ju att det kommer att spilla över till det som är 

sant så vi måste hela tiden fundera över (.) är det sant? (…) För 

<ingenting> annat är ju sant.  

Caroline problematiserar källkritik på sociala medier och hur lärare ska kunna 

utbilda eleverna i att avgöra vad som är sant och inte. Caroline menar att det stora 

informationsflödet från sociala medier gör det svårt för eleverna att avgöra 

sanningshalten i det som publiceras och att de till slut blir svårt att avgöra vad som 

är sanning och inte.  

Lärarna får också frågan om de anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna 

undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier. Anna anser att hon inte 

har tillräckliga ämneskunskaper och menar att hon i första hand behöver utveckla 

sina kunskaper om de rättsliga aspekterna. Anna efterlyser också färdigt material 

som berör ansvarsfullt användande av sociala medier vilket skulle underlätta 

hennes roll som lärare. Bristen på material leder till att planering av ämnesområdet 

tar mycket tid då det kräver att hon utformar allt material själv. 

Anna menar dock att hon får regelbunden fortbildning av kommunens IT-

pedagoger samt att en utbildning med extern pedagog kommer längre fram. 

Utbildningarna har dock inte gett utökade kunskaper då Anna upplever att dessa 

berör sådant som hon redan är medveten om. Anna upplever också en problematik 

i att eleverna har bättre kunskaper om de olika sociala medierna än lärarna och att 

de ofta hamnar i en situation där eleverna bli de som undervisar lärarna. Anna 

säger: 

Men som sagt det är en stor nackdel med sociala medier det är ju 

att det går väldigt fort, de är ju inne på att när vi har satt oss in i 

en app då har de redan gått vidare till nästa app.  

Anna menar att hon alltid ligger två steg bakom elevernas kunskaper om de olika 

apparna och att det påverkar undervisningen.  

Elin menar att hon har tillräckliga ämneskunskaper om det hon anser viktigt att 

undervisa kring men skulle önska fortbildning om de olika sociala medier som 

eleverna använder. Elin menar att hon själv är helt ointresserad av sociala medier 

och att den kunskap hon har är inhämtad via eleverna och hennes egna barn. Elin 

skulle därför önska en fortbildning som berör de olika sociala mediernas 

användningsområden och uppbyggnad. Elin har fått en sådan utbildning för 

ungefär 15 år sedan som uppskattades, hon upplever dock inte att hon har någon 

hjälp av denna idag då eleverna rör sig på andra plattformar. Någon utbildning 

kring de sociala medier som är aktuella idag har hon inte fått. 

Caroline anser att hon har tillräckliga ämneskunskaper men menar också att det 

inte är det faktiska ämneskunskaperna som är det viktigaste. Caroline tror att det 

viktigaste är att läraren är engagerad och intresserad av ämnet och kan då spinna 

vidare på elevernas funderingar och diskussioner. Caroline menar att hon inte har 

fått någon utbildning kring sociala medier men påpekar att hon läser mycket själv 



 

25 
 

och på det sättet får vetskap om ämnet via den forskning som sker kring sociala 

medier. Caroline får även insyn i de sociala medierna genom sina egna barn.  

Caroline tror att ett mer strukturerat arbete i arbetslaget hade kunnat leda till 

utökade ämneskunskaper hos lärare via kollegiala utbildningstillfällen men menar 

att det inte finns tid till att genomföra detta. Hon har dock en vision om att lärarna 

på skolan skulle kunna fortbilda sig tillsammans genom olika ämnesträffar där 

olika ämnen kan diskuteras. På skolan där Anna arbetar utbildar lärarna sig 

kollegialt i de olika arbetslagen och vid dessa träffar är det framförallt 

ämneskunskaper som diskuteras. Anna poängterar att det är viktigt med ett 

välfungerande arbetslag för att det ska fungera att arbeta kollegialt och det kräver 

också att lärarna i grunden har samma syn på undervisning. Om lärare har för stora 

skillnader i sitt sätt att se på undervisningen uppstår konflikter vilket gör det 

kollegiala utbildningarna omöjliga att genomföra.   
 

7.4 Lärares syn på det nya innehållet 
 

Över 90% av de lärare som deltagit via enkäten anser att ansvarsfullt användande 

av sociala medier är både ett nödvändigt, viktigt och aktuellt område att undervisa 

kring. Ungefär 50% av lärarna ser också fram emot att undervisa kring området 

och tycker att det ska bli spännande och roligt. 40% av de tillfrågade menar att det 

känns svårt att undervisa inom området. 10% av de tillfrågade lärarna skulle önska 

att någon annan med mer kunskaper undervisade kring ansvarsfullt användande av 

sociala medier. En av 30 deltagare anser att det inte är skolans ansvar att undervisa 

kring ansvarsfullt användande av sociala medier.  

 

30% av de deltagande lärarna anser att det är ett ämnesområde som kräver mycket 

tid, både i planeringstid samt i undervisningen. Lärarna menar att de också 

behöver mer tid för att kunna planera upp ett helt nytt ämnesområde. De lärare 

som upplever ämnet som svårt poängterar också att de saknar ämneskunskaper 

kring sociala medier. En lärare poängterar att detta är ett ämnesområde som lärarna 

borde utföra kollegialt i arbetslaget för att kunna hjälpas åt med planering och 

vilket innehåll som bör beröras.  

 

Anna, Elin och Caroline menar att ansvarsfullt användande av sociala medier har 

blivit ett aktuellt ämne i och med den digitalisering som sker i samhället. Samtliga 

pekar på att den förändring som skett ute i samhället måste speglas i skolan och att 

det är därför ansvarsfullt användande av sociala medier blivit en del av kursplanen 

för samhällskunskapen.  

 

Anna menar att lektionerna kring ansvarsfullt användande av sociala medier ofta är 

mycket givande för så väl lärare som elever. Eleverna uppskattar undervisningen 

om ansvarsfullt användande av sociala medier eftersom att det är undervisning 

som berör deras vardag. Anna ser dock en svårighet i att undervisa kring sociala 

medier på mellanstadiet då flertalet av de sociala medier som eleverna använder 

har en åldersgräns som barn på mellanstadiet inte uppnår. Anna ifrågasätter då om 

det är rimligt att skolan ska undervisa kring plattformar som eleverna egentligen 

inte bör använda. Samtidigt ser hon en problematik i att eleverna ändå rör sig på 

dessa plattformar och då kan behöva undervisning kring dessa.  
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Elin menar att ansvarsfullt användande av sociala medier inte får begränsas enbart 

till samhällskunskapen utan att det är något som all personal på skolan behöver 

arbeta med. Hon önskar att skolan skulle skapa en gemensam linje kring hur 

skolan ska arbeta med detta i klasserna och anser att det är positivt när ansvarsfullt 

användande av sociala medierna berörs spontant av lärarna. Elin misstänker dock 

att det är lättare för den yngre generationen lärare att vara spontana i sin 

undervisning av ansvarsfullt användandet av sociala medier i undervisningen då 

sociala medier är centrala även i deras liv. När Elin får frågan om skolans ansvar 

kring att undervisa om hur eleverna kan använda sociala medier på ett ansvarsfullt 

sätt är hon tydlig med att skolan och elevernas vårdnadshavare har två olika 

uppdrag. Skolan ska ansvara för att eleverna får kunskap om exempelvis det 

rättsliga medan hon anser att det är föräldrarnas ansvar att lära barnen att inte 

utsätta andra för kränkande behandling på internet. Samtidigt påpekar Elin att 

skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och att de elever som inte får den 

kunskapen hemifrån bör få den via skolan.  

 

Caroline upplever att det kan bli en utmaning att undervisa kring det nya centrala 

innehållet men ser att det finns många fördelar med att ämnesområdet letat sig in i 

kursplanen. Caroline ser dock en risk med att innehållet kan bli omfattande och ta 

för mycket tid från övrig undervisningen om läraren inte har en plan med vad 

undervisningen ska uppnå. Enligt Caroline har skolan ett stort ansvar för att 

eleverna ska lära sig att använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt. Skolan bör 

förmedla olika värden kopplat till sociala medier medan föräldrarna istället har en 

roll i att välja vilka plattformar eleverna bör röra sig på samt hur de använder 

dessa.  

 

 

7.5 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet visar att lärare anser att de har goda tekniska och pedagogiska 

kunskaper men att ämneskunskaperna kring ansvarsfullt användande av sociala 

medier brister för ungefär var femte lärare. När det gäller tekniska verktyg 

uppskattar lärare att de har tillräckliga kunskaper för att använda verktygen i 

klassrummet.  Trots detta önskar lärarna fortbildning för att utöka sin kompetens 

och då efterfrågas i första hand utökade kunskaper kring digitala verktyg.   

 

Lärarna anser sig även ha goda eller mycket goda pedagogiska kunskaper och 

kunskapsbrister i pedagogik anses inte vara ett hinder för att bedriva god 

undervisning. Lärarna anser inte att de behöver någon kompetensutveckling inom 

pedagogik. Gällande ämneskunskaper kring ansvarsfullt användande av sociala 

medier ur etiska, sociala och rättsliga aspekter anser en del av lärarna att de inte 

innehar tillräckligt goda ämneskunskaper för att bedriva undervisning. Lärarna 

önskar i första hand utbildning kring hur de ska arbeta med kränkningar på nätet 

tillsammans med eleverna samt utöka sina egna kunskaper kring de rättsliga 

aspekterna.   

 

Lärarna anser att ansvarsfullt användande av sociala medier är ett viktigt och 

aktuellt ämne och hälften av lärarna ser fram emot att undervisa kring ämnet. 

Källkritik och rättsliga aspekter framstår som två viktiga ämnen att undervisa kring 

enligt de lärare som deltagit i studien. Utifrån de svar som inkommit via enkäter 
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och intervjuer går det att konstatera att de flesta lärare känner att de har tillräckliga 

kunskaper inom så väl tekniska verktyg som pedagogiska kunskaper samt 

ämneskunskaper för att kunna leverera god undervisning till eleverna. Det finns 

ändå en grupp av lärare som anser att de brister i sina ämneskunskaper i så stor 

grad att de upplever att de inte kan planera och genomföra undervisning inom 

ämnesområdet.   

 

8 Analys av resultatet  
Denna del är en analys mellan de teoretiska ramverket TPACK och det resultat 

som presenteras i denna studie. Enligt det teoretiska ramverket TPACK behöver 

lärare ha goda tekniska kunskaper och pedagogiska kunskaper samt goda 

ämneskunskaper för att kunna genomföra god undervisning (Koehler och Mishra 

2009 s.62).  

 

Genom studien går det att konstatera att lärare anser att de innehar goda tekniska 

kunskaper. Enligt TPACK teorins grundare Koehler och Mishra (2009 s.62) 

innebär tekniska kunskaper att du har kunskap kring samtliga tekniska verktyg, det 

vill säga allt från en penna till en digital platta. Problemen för lärare uppstår dock 

när de tekniska verktygen går från de analoga till det digitala enligt Koehler och 

Mishra (2009 s.62). Trots att lärare uppskattar sina kunskaper inom de tekniska 

verktygen som goda önskar samtidigt en stor av lärarna fortbildning inom tekniska 

verktyg. Den fortbildning som önskas är inriktad mot digitala verktyg och är ofta 

kopplad till olika programvaror på plattor, datorer och mobiltelefoner.  

 

Enligt det teoretiska ramverket TPACK uppfyller lärarna de pedagogiska kraven 

när de kan utforma undervisningen så att lärande uppstår hos eleverna (Koehler 

och Mishra 2009 s.63). Eftersom samtliga lärare som deltagit i studien anser att 

deras pedagogiska kunskaper är mycket goda kan vi utifrån resultatet utläsa att 

lärarna anser att de uppfyller den pedagogiska delen av TPACK. 

 

Ämneskunskaperna innebär enligt Koehler och Mishra (2009 s.63) att läraren har 

faktakunskaper om det som undervisningen baseras på. Resultatet av studien visar 

att en stor del av lärarna anser att de har ämneskunskaper som är tillräckliga för att 

undervisa kring ansvarsfullt användande av sociala medier Det finns dock en 

grupp lärare som inte anser att de har tillräckliga ämneskunskaper för att undervisa 

om ämnet. Dessa lärare uppfyller inte de kriterier som TPACK utgår ifrån där 

lärarna ska ha goda tekniska kunskaper, pedagogiska kunskaper samt 

ämneskunskaper inom de ämne de ska undervisa om (Koehler och Mishra 2009 

s.62). Lärarna hamnar istället i den kategorin av lärare som uppnår tekniska 

kunskaper samt pedagogiska kunskaper men saknar relevanta ämneskunskaper. 

Detta leder enligt Koehler och Mishra (2009 s.65) till att lärarna har kunskaper om 

att välja ut ett lämpligt verktyg till sin undervisning samt har vetskap om hur de 

ska förmedla kunskaper till eleverna. Eftersom att lärarna inte innehar fullständiga 

ämneskunskaper uppnår inte denna grupp av lärare TPACKs grundtanke om när 

optimalt lärande uppstår och kan utifrån det teoretiska ramverket inte leverera god 

undervisning till eleverna så länga ämneskunskaperna är svaga (Koehler och 

Mishra 2009 s.65).  
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För att lärarna även ska uppnå goda ämneskunskaper behöver lärarna få 

fortbildning kring de områden de upplever att de saknar. Resultatet visar att de i 

första hand behöver utveckla kunskaper om hur de ska arbeta med kränkningar på 

sociala medier samt att de via intervjuer framkommer att lärarna behöver få 

kunskaper om de sociala medier som eleverna använder.  

 

När lärarna med svaga ämneskunskaper fått möjligheten att utveckla dessa till 

sådan grad att de kan anses som goda uppnår de TPACKs grundtanke och uppnåt 

goda kunskaper inom samtliga aspekter. Först då kan lärarna enligt TPACK 

leverera god undervisning till eleverna gällande ansvarsfullt användande av sociala 

medier utifrån etiska, sociala och rättsliga aspekter.  

 
 

9 Diskussion 
 

Diskussionen är indelad i två delar. I den första delen diskuteras studiens metod 

och i den andra delen diskuteras studiens resultat. Del två, resultatdiskussionen, 

innehåller även fem underrubriker, tekniska kunskaper, pedagogiska kunskaper, 

ämneskunskaper, lärares fortbildning och lärarnas syn på det nya centrala 

innehållet.  

 

9.1  Metoddiskussion 
 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka kunskaper samhällskunskapslärare för 

årskurs 4-6 behöver för kunskaper för att kunna undervisa om ansvarsfullt 

användande av sociala medier utifrån etiska, sociala och rättsliga aspekter. Vidare 

var syftet att undersöka vilken fortbildning lärarna fått inför att undervisa om 

ansvarsfullt användande av sociala medier samt vad lärarna själv anser om att 

undervisa kring ämnet. Eftersom syftet för studien både berör lärarnas faktiska 

kunskaper samt lärarnas syn på ämnet ansåg jag att metodtriangulering var det 

optimala för min undersökning. 
 

Användandet av metodtriangulering har stärkt mitt resultat eftersom 

kombinationen av metoder har lett till att nackdelarna med respektive metod blivit 

mindre framträdande, detta är även det som Larsen (2009 s.28) menar är fördelen 

med metodtriangulering. En svårighet med använda kvalitativa metoder och i mitt 

fall intervjuer är enligt Larsen (2009 s.27-28) att materialet ofta är svårt att 

sammanställa eftersom det blir mycket omfattande. Detta visade sig även stämma 

på min studie då mycket intressant material inkom via de tre intervjuerna vilket 

gjorde att bearbetningen av kvalitativ data blev omfattande. Eftersom jag även valt 

att använda mig av kvantitativa metoder som också skulle bearbetas har stor del av 

arbetsprocessen i studie gått till att bearbeta material och sortera ut vilken 

information som är relevant för studien. Fördelen med att använda både kvalitativa 

och kvantitativa metoder var att jag fick både den bredd och det djup som jag 

önskade i min undersökning. Att börja med den kvantitativa undersökningen ledde 

till att jag snabbt skapade mig en helhetsbild av lärarnas kunskaper som jag sedan 

kunde fördjupa med hjälp av den kvalitativa metoden. Detta var något som Larsen 

(2009 s.83) påpekade som en lyckad metod för att skapa både bredd och djup i 

undersökningen.  
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Trots att enkäterna gick ut via flera kanaler uppnåddes aldrig de deltagarantal som 

jag förväntat mig. Ett högre deltagande hade gett ett resultat med högre 

tillförlitlighet samt en större möjlighet till att generalisera. Trots det låga antalet 

deltagare anser jag ändå att jag fick tillräcklig med information för att kunna 

sammanställa ett tillförlitligt resultat. Även via intervjuer hade jag problem med att 

få ihop deltagare, detta i första hand eftersom jag inte fick någon återkoppling från 

rektorerna. För att få ihop tillräckligt med lärare som kunde delta via intervju fick 

jag göra avkall på några av de krav jag ställt från början. Detta bör dock inte ha 

påverkat resultatet. Läraren som inte längre undervisade i samhällskunskap var 

påläst inom området och uppfattades som engagerad i ämnet. Läraren som inte 

avslutat sin utbildning är så pass nära sin examen att bristen på utbildning inte bör 

ha påverkat resultatet. Det låga intresset gjorde att jag var tvungen att leta mig 

utanför den först tilltänka kommunen vilket gjorde att resultatet från intervjuer inte 

enbart är baserat på en kommun i Sverige utan två med stort geografiskt avstånd.  

 

Valet av induktiv ansats som betyder att forskaren är flexibel i sin process och drar 

slutsatser i slutskedet av arbetet (Larsen 2009 s.23) passade väl till denna studie. 

Att gå in neutral i studien med en inställning om att undersöka hur lärares 

kunskaper ser ut har gjort att studien påverkats i låg grad av mina egna tankar och 

värderingar kring lärarnas kunskaper. Hade jag använt en hypotetiskt-deduktiv 

ansats hade arbetsprocessen för undersökningen sett annorlunda ut.  

 

Genom hela arbetet har de etiska övervägandena funnits med i processen och en 

naturlig del av arbetet har varit att hålla deltagare via enkäter och intervjuer 

anonyma i presentationen av studien. Jag har noga avvägt om jag ska presentera de 

kommuner som de intervjuade lärarna är verksam i men har på grund av risken för 

identifiering valt att inte gå ut med namnen på kommunerna. Jag har heller inte 

valt att publicera kommunerna geografiskt då jag anser att kommunernas 

geografiska läge inte påverkat resultatet. Lärarna går även under fiktiva namn och 

jag har även valt bort att publicera sådan information som skulle kunna identifiera 

lärarna.  

 

För att bedöma studiens tillförlitlighet måste jag ta hänsyn till studiens validitet 

och reliabilitet. De data som har samlats in är relevant för min studie utifrån de 

syfte och frågeställningar studien utgår ifrån. Genom att använda mig av 

metodtrianguleringen där jag byggde den kvalitativa undersökningen på resultatet 

av den kvantitativa undersökningen blev min studie än mer exakt. De svar som var 

otydliga eller saknades i resultatet av enkäten kunde sedan kompletteras genom 

intervjuer. Larsen (2009 s.80-81) påpekar att forskare kan stärka undersökningens 

validitet genom att komplettera sin undersökning med nya uppgifter om forskaren 

finner nya saker som är relevanta för undersökningen. Detta är det jag gjort genom 

att kombinera metoder, de frågetecken som fanns efter enkätens genomförande 

fick svar via intervjuerna.  Larsen (2009 s.80-81) menar också att en flexibel 

process bidrar till en högre validitet. Flexibiliteten i denna undersökning har i 

första hand utgått från de följdfrågor som lärarna fått via intervjuer. Beroende på 

vilken vinkling lärarna har valt vid varje fråga har följdfrågorna sett annorlunda ut 

för respektive lärare, allt för att få lärarna att svara på samma fråga.  

 

Gällande reliabiliteten som hänvisar till exakthet och precision menar Larsen 

(2009 s.81) att det finns en risk med att använda sig av kvalitativa metoder så som 
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intervjuer eller observationer då forskarens närvaro kan påverka den som 

intervjuas eller observeras. Detta är något som jag haft i åtanke vid samtliga 

intervjuer. Jag har försökt att vara neutral i utformningen av intervjufrågor samt 

bemött lärares åsikter och funderingar utan värderingar. Samtliga intervjuer 

spelades också in vilket möjliggjort att jag kunnat lyssna på intervjun fler gånger 

och på det sättet undvika förvrängning av materialet. Även databearbetningen av 

enkäter har skett med största försiktighet för att ingen förvrängning av materialet 

ska ske. Jag har i enighet med Larsens (2009 s.81) råd också varit mycket 

noggrann med mitt material för att säkerställa så att inga uppgifter har blandats 

med varandra.  

 

Utifrån de processer som skett för att hålla en hög validitet och reliabilitet samt 

kombinationen av metoder som Larsen (2009 s.81) menar är ytterligare en faktor 

för ökad giltighet och precision anser jag att studiens validitet och reliabilitet är 

god.  
 

9.2  Resultatdiskussion  
 

Resultatdiskussionen avser att problematisera den information som framkommit 

via empiri, analys av resultat samt bakgrund och tidigare forskning. Avsnittet 

kommer att beröra lärares tekniska kunskaper, pedagogiska kunskaper och 

ämneskunskaper under varsin underrubrik. Resultatdiskussionen berör också 

lärarnas fortbildning. I resultatdelen presenteras lärares fortbildning under 

respektive ämneskategori men i diskussionen har jag istället valt att placera all 

fortbildning under en rubrik. Detta för att skapa en bredare bild av lärares behov 

samt tankar om fortbildning. Diskussionen avslutas med ett avsnitt om lärarnas syn 

på centrala innehållet. 
 

9.2.1 Tekniska kunskaper 
 

Via resultatet på enkäterna framkommer det att samtliga deltagande lärare anser att 

de har goda alternativt mycket goda kunskaper inom teknik. Trots detta efterlyser 

nästan 25% av lärarna ytterligare kompetensutveckling. Detta är ett liknande 

resultat som det som Skolverket (2016b s.6) konstaterat där stor del av lärarna 

ansåg sig ha god IT-kompetens men ändå önskar fortbildning för att utveckla sina 

kunskaper. Att lärarna trots goda kunskaper önskar ytterligare 

kompetensutveckling visar lärare som är engagerade och inte vill begränsa sitt eget 

lärande. Att lärare är engagerade i att driva utvecklingen framåt är enligt 

Utbildningsdepartementet (2017 s.4) en förutsättning för att skolorna ska lyckas 

med att förverkliga en digitaliserad skola. Mer om lärares fortbildning inom 

tekniska verktyg finner du längre ner i diskussionen i avsnittet Lärares 

fortbildning inför undervisning.  

 

Undersökningen visar att lärare i första hand väljer att använda sig av datorer 

vilket motiveras av att det är de verktyg som lärarna är mest bekväma med att 

använda. Tallvid (2015 s.106) menar att det är viktigt att lärare arbetar med att 

utveckla sin digitala komptenens för att bli trygg med de olika digitala verktyg 

som finns att tillgå. Otrygghet kring de olika digitala verktygen kan vara 

anledningen till att många lärare i första hand väljer att arbeta med datorer. Studien 

visar också att lärarna är osäker på plattornas funktioner och programvaror trots att 
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dessa används frekvent i klassrummen.  Att det finns en osäkerhet kring plattornas 

funktion är problematiskt men inte speciellt förvånande. Plattorna har snabbt gjort 

entré i skolan och fortbildningen har varit bristfällig. Att lärarna dessutom inte 

använder plattor i speciellt stor utsträckning i privatlivet gör att bristen på kunskap 

inom det tekniska verktyget blir ett faktum.   

 

Brister på tekniska kunskaper i kombination med de problem som finns med 

tekniken på skolorna gör att lärarna står inför stora utmaningar gällande de digitala 

verktygen. Samtliga lärare som deltagit via intervju vittnar om teknik som inte 

fungerar tillfredsställande, i vissa fall i sådan omfattning att lärarna väljer bort att 

undervisa med hjälp av digitala verktyg. Enligt Skolinspektionen (2012 s.4) löser 

skolor ofta IT-problematiken med att några lärare får avsätta en del i sin tjänst för 

att utveckla skolans IT-pedagogik. Dessa lärare arbetar med allt från teknisk 

support till att arbeta fram olika utvecklingsarbeten för övriga pedagoger. Caroline 

berättar om sin roll som nyckelpedagog som från början innebar att hon skulle 

driva ett utvecklingsarbete mot en digitaliserad skola men som i första hand gick 

till att lösa de tekniska problem som uppstod. 

 

Meningen med Carolines nyckelpedagogstjänst var att hjälpa skolan framåt med 

att utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen men på grund av 

de tekniska problemen fanns aldrig tiden till att leda utvecklingsarbeten. Caroline 

menar att ambitionen var god men att verkligheten tyvärr inte gick ihop med 

skolans vision eftersom all tid gick till att lösa tekniska problem. Enligt 

Skolinspektionen (2012 s.1) saknar många skolor strategier för hur de ska utveckla 

IT-användningen och att ansvaret att utveckla skolans digitalisering blir upp till 

varje enskild lärare. I Carolines fall fanns en god vision om att använda en 

engagerad lärare till att utveckla skolans generella IT-kompetens men på grund av 

olika faktorer fallerade visionen och gav inte den effekt som önskades. Att IT-

pedagoger som vill bidra till att utveckla skolans digitalisering används för att lösa 

tekniska problem är problematiskt. Jag menar att de lärare som är engagerade och 

vill föra utveckling framåt måste få möjligheten att genomföra de 

utvecklingsprojekt de är intresserad av. Om lärarna istället bli IT-support får de 

andra uppgifterna stå tillbaka vilket leder till att skolans digitalisering drar ut på 

tiden. 

 

9.2.2 Pedagogiska kunskaper  
 

Samtliga lärare som deltagit i studien anser att deras pedagogiska förmåga är god 

alternativt mycket god och anser inte att införandet av skolans digitalisering 

påverkat pedagogiken nämnvärt. Detta framstår som mycket intressant i 

kombination med Willermarks (2018 s.35) och Tallvids (2015 s.106) påstående 

om att skolans digitalisering kräver förändrade pedagogiska kunskaper hos lärarna.  

I studien framkommer det att lärare anser att vissa förändringar sker i pedagogiken 

i samband med att de digitala används i klassrummet och påtalar att elevernas 

fokus förändras. Andra anser att deras undervisning är tråkig och önskar roligare 

arbetssätt. Ingen av de lärare som påtalar förbättringsområden menar dock att de 

behöver någon fortbildning inom pedagogik.  

 

I och med att både Willermark (2018 s.35) och Tallvid (2015 s.106) påstår att 

införandet av skolans digitalisering kräver nya pedagogiska kunskaper kan det 
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tyckas underligt att ingen av de lärare som deltagit i undersökningen anser att det 

finns något behov av fortbildning inom pedagogik. Även inom det tekniska 

kunskapsområdet menade samtliga lärare att de hade goda eller mycket goda 

kunskaper om tekniska verktyg, ändå önskade nästan var fjärde lärare fortbildning. 

Frågan som uppkommer då är varför lärare som uppskattar att de har goda tekniska 

kunskaper önskar vidareutbildning samtidigt som lärare som uppskattar sin 

pedagogiska förmåga som god inte anser att någon vidareutbildning behövs? 

Enligt Dippe (2001 s.3) bör lärare få kontinuerlig utbildning kring pedagogiska 

kunskaper för att dessa kunskaper ska kunna utvecklas och fördjupas. Dippe (2001 

s.3) menar även att läraryrket kräver flexibilitet och att undervisningen måste följa 

de samhällsförändringar som sker.  

 

Utifrån de resultat som framkommit i studien är det viktigt att problematisera kring 

lärarnas ointresse att vidareutbilda sig inom pedagogik. Det finns antagligen 

flertalet faktorer som påverkar synen på den pedagogiska kunskapen men en av 

dessa kan vara att lärare som utbildat sig anser att deras lärarutbildning i 

kombination med erfarenhet ger dem tillräckliga pedagogiska kunskaper för att de 

inte ska behöva fortbildning.  Frågan som kvarstår är dock om inte skolans 

digitalisering förändrar pedagogiken i sådan omfattning så att ytterligare 

fortbildningar krävs? Eftersom att Willermark (2018 s.35) och Tallvid (2015 

s.106) påstår att digitaliseringen kräver utökade kunskaper inom pedagogik borde 

lärarna uppleva en brist på kompetens när de ska undervisa med och om digitala 

verktyg. Eftersom pedagogiken är lärarnas grundpelare kan en lärare som 

ifrågasätter sin egen pedagogik uppleva att de ifrågasätter hela sin yrkesroll som 

lärare. Detta skulle kunna vara en anledning till att lärarna i studien relativt 

oreflekterat påstår att deras pedagogiska kunskaper är så goda att de inte behöver 

någon ytterligare fortbildning. Även via en av Skolverkets (2016b s.57) 

granskningar framkommer att lärarna upplever en brist på pedagogiskt stöd i 

samband med införandet av skolans digitalisering. Inte heller detta framkommer 

som ett problem i studien med undantag för den problematiska kombinationen av 

pedagogik och teknik som inte fungerar.  

 

I resultatet framgår det att lärare ur en pedagogisk synvinkel ser problematiskt på 

teknik som inte fungerar då det leder till att läraren tappar ledarskapet i 

klassrummet när undervisningen måste förändras på grund av teknik som inte 

fungerar. I vissa fall menar lärare att risken för problem är så pass stor att de väljer 

bort att undervisa med digitala verktyg trots att verktygen upplevs både förbättra 

och förstärka undervisningen. Detta är exempel på pedagogiska problem som kan 

uppstå i ett klassrum när lärare väljer att använda sig av digital teknik i 

klassrummet vilket också förtydligar vikten av fungerande teknik för att lärarna 

ska lyckas med sin undervisning.  
 

9.2.3 Ämneskunskaper  
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2017) är det av yttersta vikt att lärare har goda 

ämneskunskaper för att kunna undervisa om ansvarsfullt användande av sociala 

medier. Trots detta uppger nästan 20% av de lärare som deltagit i enkäten att deras 

ämneskunskaper är svaga. Detta stärks ytterligare genom intervjuer där lärarna 

igen efterfrågar ytterligare ämneskunskaper för att kunna bedriva undervisning om 

ansvarsfullt användande av sociala medier. Genom den undersökning som 
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genomförts för denna studie går det att utläsa att nästan var femte lärare anser att 

de saknar väsentliga ämneskunskaper för att kunna undervisa kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Detta trots att Utbildningsdepartementet (2017 s.8-

9) menar att det är mycket viktigt att lärare innehar goda ämneskunskaper för att 

kunna undervisa om ämnet. Willermark (2018 s.107) påpekar att lärare måste 

utveckla sina ämneskunskaper i takt med den snabba förändring som sker i skolan 

och menar att det som klassades som ämneskunskaper för några år sedan inte ses 

som ämneskunskaper idag.  

 

Eftersom att så stor del av lärarna anser att de saknar väsentliga ämneskunskaper 

innebär detta att lärarnas kunskaper inte följer med den snabba utveckling som 

sker i skolan. Detta leder till lärare som är osäkra på hur det ska planera och 

genomföra undervisning vilket i sin tur påverkar elevernas kunskapsinhämtning. 

För att lärarna ska kunna utöka sina ämneskunskaper och ha en rimlig chans att 

utvecklas i takt med skolans förändring krävs det omfattande fortbildning för 

samtliga lärare. Detta berörs närmare i nästa avsnitt, Lärares fortbildning inför 

undervisning. 

 

Enligt Skolverkets (2018b s.36) rapport Digitalisering i skolan – möjligheter och 

utmaningar framkommer det att lärare ofta upplever att de saknar kunskaper om 

de plattformar som eleverna använder. Detta stärks ytterligare genom intervjuerna 

där två av lärarna uttrycker att de saknar kunskaper om de sociala 

medieplattformar som eleverna använder. Bristen på kunskap leder till att lärarna 

upplever en svårighet kring att planera innehållet i undervisningen då de inte kan 

relatera till den värld av sociala medier som eleverna befinner sig i. Bristen på 

kunskaper om de sociala medier som eleverna använder gör att det är omöjligt för 

lärarna att undervisa kring de problem som kan uppstå på specifika medier. Det 

blir komplicerat för lärarna att diskutera olika risker med eleverna om lärarna 

saknar vetskap om hur de olika sociala medieplattformarna är uppbyggda.   

 

Undersökningen i för studien visar att lärare i första hand är osäkra på hur de ska 

undervisa elever som blivit utsatta för kränkningar och hot på sociala medier. 

Lärarna är också osäkra på hur de ska undervisa eleverna att skydda sig själv från 

att bli utsatt samt hur undervisningen kan utformas för att eleverna inte ska kränka 

andra på nätet. Detta är i enighet med resultatet från Skolverkets (2016b s.6) 

undersökning IT-användning i skolan och IT-kompetens i skolan där det 

framkommer att hälften av Sveriges lärare efterfrågar utbildning om bland annat 

hur de ska undervisa för att förebygga kränkningar på nätet. I min undersökning 

blir det tydligt att lärare upplever osäkerhet kring hur de ska undervisa kring 

kränkande handlingar på nätet vilket är mycket oroväckande. Enligt Skolverkets 

(2016 s.12) undersökning är det ovanligt att skolor utreder kränkningar som sker 

på nätet trots att Skolinspektionen menar att det är skolornas skyldighet. Enligt 

Skolverket (2016b s.83) skulle bristen på utredningar och undervisning kring 

kränkande behandling kunna vara effekten av kompetensbrist hos lärarna vilket 

även styrks av resultatet i denna studie. Detta borde leda till att lärarnas brist på 

kunskaper prioriteras och leder till omfattande fortbildningar för att kunna 

begränsa antalet kränkningar som sker i samband med sociala medier. Samtidigt 

varnar även Barn och elevombudsmannen (Skolverket 2018 b s.31) för att antalet 

anmälningar kring kränkande behandling på nätet ökar vilket gör att 

kompetensutvecklingen hos lärare måste ske snabbt och effektivt.  
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Även osäkerhet kring hur lärare ska undervisa kring de rättsliga aspekterna 

framkommer i min undersökning. En av lärarna förtydligar detta och menar att 

lärare behöver få kunskaper om vilka lagar eleverna behöver ta hänsyn till på 

sociala medier och vilka olika handlingar på sociala medier som har lett till 

rättsliga påföljder. Enligt samhällskunskapens syfte (Skolverket 2018a s.224) ska 

eleverna få en helhetssyn kring samhällets rättsliga aspekter, detta förstärks 

ytterligare i det centrala innehållet (Skolverket 2018a s.227) som hänvisar till att 

eleverna ska ha grundläggande kunskap om samhällets lagar. Eftersom att 

samhällets lagar och regler är centrala för hela samhällskunskapen som ämne är 

det av yttersta vikt att lärare som undervisar kring ansvarsfullt användande av 

sociala medier har god kunskap om rättsliga aspekter. Lärare behöver ha en bred 

kunskap som berör allt från upphovsrätt till de sociala mediernas användarvillkor 

men också ha kunskaper kring vilka rättsliga påföljder som kan bli aktuella vid 

oansvarigt användande av sociala medier, exempelvis vid fall av kränkningar och 

hot. Enligt Friends (2017 s.10) utsätts var tredje barn för kränkningar via olika 

digitala medier och enligt Helsper et.al (2013 s.5) är Sverige ett högriskland 

gällande barn som råkar ut för olika risker online. Eftersom att så många barn blir 

utsatta för olika typer av kränkande handlingar på nätet anser jag att Sveriges 

skolor bör ta krafttag mot detta och i undervisningen poängterar de rättsliga 

aspekter som kan bli aktuella vid oansvarigt användande av sociala medier.  

 

Även den etiska aspekten ska beröras i undervisningen kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Anna problematiserar den etiska aspekten och 

menar att etik är en personlig avvägning av vad som är rätt och fel och ingenting 

en lärare kan lära eleverna genom undervisning. Anna menar att den etiska 

aspekten enbart går att nå genom diskussioner där eleverna själva får värdera vad 

de anser är rätt och fel. Precis som Anna menar även Hartman (2000 s.11) att 

etiken speglar människors syn på vad som är rätt och fel men påpekar också att det 

finns vissa principer och värden att förhålla sig till och som ses som det korrekta 

beroende på kontexten. Dessa principer och värden bör vara en del av den etiska 

aspekten i elevernas undervisning då dessa principer och värden är möjliga att 

undervisa kring. Jag anser att en sådan etisk princip skulle kunna vara de 

pressetiska reglerna som i grunden är utformad för exempelvis tidningar men även 

kan agera som en fingervisning i den etik som gäller även på sociala medier. 

Undervisningen bör därför utgå från både principer och värden i kombination av 

elevernas etiska syn på vad som är rätt och fel.  

 

I undersökningen framkommer även källkritik som en central del att undervisa om 

inom ämnet ansvarsfullt användande av sociala medier. Källkritiken är ett 

genomgående inslag i läroplanen (Skolverket 2018a) och på flertalet ställen 

betonas vikten av att eleverna lär sig att värdera information. Trots detta upplever 

eleverna en osäkerhet kring hur de kan värdera information på internet och hälften 

av de tillfrågade eleverna uppger att de inte kan värdera om information på internet 

är sann eller inte (Skolverket 2016b s.62). Samtidigt som eleverna upplever en 

brist på kunskaper anser lärare att de har goda kunskaper om källkritik. Enkäten 

visar att endast ett fåtal lärare anser att de behöver utveckla sina källkritiska 

kunskaper för att kunna undervisa om källkritik på sociala medier. Att det är en så 

låg andel lärare som anser att de behöver utveckla sina källkritiska kunskaper kan 

ha sin grund i olika aspekter. En anledning skulle kunna vara att lärarna anser att 
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de har en god källkritisk förmåga i grunden som de anser att de kan applicera på de 

sociala medierna. 

 

I intervjuerna framkommer källkritiken som central för ämnesområdet men det 

framgår att aven källkritiken på sociala medier bör problematiseras. Det framgår 

att källkritiken och hur den ska undervisas kring inte är självklar då det utrycks en 

oro kring hur eleverna ska kunna lära sig vad som är sant och inte. Detta eftersom 

informationsflödet på de sociala medierna är omfattande och att det är svårt att 

avgöra vad som är trovärdigt och inte. Den oro som lyfts fram kring källkritiken 

och hur undervisningen ska utformas för att få eleverna att kunna värdera vad som 

är sant och inte på de sociala medierna kan vara befogad. Skolverket (2016b s.9) 

menar att den källkritiska förmågan blir extra viktig för eleverna när de befinner 

sig på sociala medier eftersom en stor del av de som sänds ut inte är granskat eller 

har en ansvarig avsändare.  

 

Lärare som ska undervisa om källkritik på sociala medier bör fundera över om 

källkritiken på sociala medier innebär samma sak som källkritik i en bok eller på 

faktasidor på internet. Vid den mer traditionella källkritiken som tillämpas på 

exempelvis böcker och faktasidor på internet blir elevernas uppgift att avgöra om 

den informationen de inhämtar är sann eller inte. Jag menar att det avgörandet inte 

går att tillämpa på sociala medier i samma utsträckning. Källkritik på sociala 

medier bör istället utgå från frågor som vem som har publicerat och varför de valt 

att publicera istället för ett svartvitt avgörande om vad som är sant och inte. Jag 

menar därför att lärarnas kunskaper kring källkritik bör stärkas upp genom 

fortbildning.  

 

9.2.4 Lärares fortbildning inför undervisning  
 

Via de svar som inkommit i studien går det att utläsa att lärarnas fortbildning 

många gånger har varit bristfällig. Detta trots att Regeringskansliet (2017) påpekar 

att revideringen av läroplanen innebär stora förändringar för så väl lärare som 

rektorer. Redan innan revideringen har gått igenom har det funnits vetskap om att 

förändringarna kommer att kräva omfattande fortbildning, trots detta har 

fortbildningen varit mycket begränsad. Detta leder enligt Skolverket (2018b s.54) 

att lärarna känner en oro eftersom de upplever att de inte kan möta de krav som 

ställs på dem.  

 

Via intervjuerna framkommer det att även lärare med en ny utbildning upplever att 

saknar väsentliga ämneskunskaper för att kunna undervisa kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier. Enligt Tallvid (2015 s.116) har även lärarstudenter 

bristande kunskap om den digitaliserade skolan som väntar på dem efter 

utbildningen. Detta menar Tallvid (2015 s.116) är ett stort problem om även de 

lärare som fått en samtida utbildning känner osäkerhet inför att undervisa med och 

om digital teknik. Om även de lärare som innehar en ny lärarutbildning upplever 

brist på kunskap om det digitaliserade klassrummet kommer det ta lång tid för 

skolan att utveckla användandet av digital teknik. I och med läroplanens revidering 

borde även lärarutbildning revideras och undervisningen kring lärarstudenter vara 

mer inriktad mot att utveckla digital kompetens. Tallvid (2015 s.116) anser att 

lärarutbildningen har ett stort ansvar över hur framtidens digitaliserade skola ska 
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se ut och menar att det är rimligt att alla som avslutar sin utbildning har kunskaper 

kring samtliga tre delar som kännetecknar TPACK, tekniska kunskaper, 

pedagogiska kunskaper samt ämneskunskaper.  Jag menar utifrån detta att 

lärarutbildningen skulle innehålla mer undervisning kring medie- och 

kommunikationsteknik, detta skulle leda till att de lärare som avslutar sin 

lärarutbildning skulle utveckla relevanta ämneskunskaper för att kunna undervisa 

kring ansvarsfullt användande av sociala medier.  

 

Även om lärarutbildningen skulle innehålla utbildning som gör lärarna trygga i sin 

egen digitala kompetens skulle det fortfarande krävas att lärare får kontinuerlig 

fortbildning. Tallvid (2015 s.105) påpekar att det digitala är i konstant förändring 

vilket kräver att lärare ingår i en utbildningsform där de ständigt får utveckla sina 

kunskaper. Detta är något som Elin efterfrågar i sin intervju och pekar på ett 

omtyckt utbildningstillfälle som hon gått för 15 år sedan och som aldrig återkom.  

Detta visar ett exempel där lärare får en utbildning och sedan anses vara utbildad 

inom området. Utifrån Tallvids (2015 s.105) forskning anser jag att lärarna borde 

få utbildningar likt denna med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad kring 

elevernas aktivitet på internet. Även Willermark (2018 s.103) påpekar att lärare 

behöver kontinuerlig utbildning och menar att lärare aldrig blir klar med sin 

fortbildning. Lärarna ska kunna möta samtliga av de förändringar som sker inom 

skolan vilket gör att lärarnas fortbildningsprocess aldrig får ses som avslutad.  

 

Därför anser jag att de som ansvarar för utbildningar inom Sveriges kommuner 

måste ha en långsiktig plan över vilka utbildningar som ska erbjudas till lärare så 

att lärarna kan utveckla sina kunskaper med jämna mellanrum. Tallvid (2015 s.96) 

menar också att utbildningarna inte enbart får rikta in sig på tekniska kunskaper 

utan måste beröra den påverkan som tekniken medför i ett bredare perspektiv. I 

denna studie är det i första hand fortbildning kring ämneskunskaper som 

efterfrågas då 75% av de som deltagit i enkäten önskar fördjupning inom ett eller 

flera ämnen. Om utbildningarna som ska bidra till ökad digitalisering i skolorna 

enbart koncentreras till att behandla de tekniska verktygen kommer dessa lärare 

inte få den fortbildning de behöver för att undervisa kring ansvarsfullt användande 

av sociala medier.  

 

De fortbildningar som ges till lärare har i regel mycket kvar att önska för att 

utbildningarna ska bli mer effektiva. Enligt Willermark (2018 s.108) är 

utbildningsinsatserna för lärare inte tillräckliga för att lärare ska känna trygghet i 

att undervisa kring ämnet. Vidare menar lärarna att utbildningarna är på fel nivå 

samt att det som fortbildningen berör inte går att använda direkt i undervisningen.  

Detta berörs av de lärare som deltagit i min studie och de menar att de utbildningar 

de fått har varit på en för grundläggande nivå och att de därför inte utvecklat några 

ytterligare kunskaper. Att fortbildningarna som erbjuds till lärare inte är anpassad 

efter lärarnas kunskaper leder till att satsningarna på fortbildning inte ger önskat 

resultat. Därför är det viktigt att lärarna får möjlighet att utbilda sig på den nivå de 

själva befinner sig samt får möjligheten att bearbeta den fortbildning de fått. 

Willermark (2018 s.108) menar att anpassade utbildningar är betydande för 

lärarnas kunskapsinhämtning, och att det är av yttersta vikt att utbildningarna 

anpassas efter lärarnas personliga kunskapsnivå. Dippe (2001 s.4) menar också att 

utbildningar för lärare måste vara effektiva och även en kortare utbildning ska ge 

lärarna verktyg som de kan använda direkt i sin undervisning. 
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Flertalet nationella utbildnings insatser har genomförts under de senaste 15 åren 

där Praktisk IT och mediekompetens (PIM) är den utbildningsinsats som varit mest 

relevant för lärare som ska undervisa kring ansvarsfullt användande av sociala 

medier. Willermark (2018 s.33) menar att projektet pågick under lång tid, 

utbildade många lärare samt var tillgänglig för alla då utbildningen skedde på 

distans.  Trots att utbildningsprojektet PIM var en nationell satsning som utbildade 

många lärare är det ingen av de lärare som deltagit i studien som nämner 

utbildningen. Detta trots att utbildningen var inriktad på de kunskaper som lärarna 

efterfrågar via enkäter och intervjuer. Ingenstans framgår en direkt anledning till 

att lärarna inte deltagit vid de utbildningsinsatser som passerat men eftersom tid är 

en faktor som nämns vid flertalet tillfällen i så väl intervjuer som enkäter skulle 

det kunna vara en faktor till att lärarna inte deltagit vid de olika 

utbildningsinsatserna. Om det är så att tid är den avgörande faktorn för om lärare 

utbildar sig eller inte krävs det stora strukturella förändringar för att lärare ska 

uppleva att de har möjlighet att utveckla sina kunskaper. Eftersom att ingen av de 

lärare som deltagit i studien ens nämner utbildningsprojektet PIM kan det vara 

intressant att fundera över hur informationen till lärare har sett ut. Bristfällig 

information skulle kunna vara en faktor till att lärarna i min studie inte har utbildat 

sig via PIM trots att innehållet är relevant.  

 

För att underlätta utbildningen av lärare är det många skolor som anställer IT-

pedagoger. Granskningen från Skolinspektionen (2012 s.4) visar att IT-

pedagogernas arbete varierar beroende på vilken skola de arbetar på. I denna studie 

framkommer det att IT-pedagogernas roll varierar kraftigt och att arbetet kan leda 

till att pedagogen enbart löser tekniska problem istället för utveckla skolans 

generella kompetens kring digital teknik. Detta visar att lärares fortbildning inom 

digital teknik lätt hamnar i andra hand när någon annat som anses viktigare 

kommer emellan. I studien framkommer även lyckade satsningar på IT-pedagoger 

som fungerar som ett stöd för lärarna vilket också ger möjlighet till kontinuerlig 

utbildning. Utifrån den forskning som framkommit samt lärarnas berättelser menar 

jag att ett kontinuerligt stöd och fortbildning för lärare är en förutsättning för att 

skolan ska lyckas med att följa den reviderade läroplanen med målet att utbilda 

elever till digital kompetens. Perselli (2014 s.182) menar att undervisningen 

påverkas av lärarens trygghet i ämnet och att det går att konstatera att lärarnas 

fortbildning påverkar hur väl skolan lyckas med sin digitalisering.  

 

Lärare i studien efterfrågar kollegiala arbetsformer kring hur de ska organisera 

undervisningen kring ansvarsfullt användande av sociala medier. Willermark 

(2018 s.108) menar att lärare som arbetar kollegialt utvecklar sina kunskaper på ett 

effektivt sätt. I de kollegiala fortbildningarna flyttas fokus från individens 

kunskaper till den gemensamma gruppens kunskaper. Det kollegiala arbetet gör 

dessutom att lyckade metoder och didaktiska nyheter sprids snabbt mellan lärarna. 

Anledningen till att lärare efterfrågar det kollegiala arbetet kan vara att de känner 

en brist på kunskap kring hur de ska undervisa kring ansvarsfullt användande av 

sociala medier. Om arbetet istället utförs i en kollegial situation blir inte den egna 

bristen på kunskap lika tydlig. Lärarna kan då istället ta tillvara på alla kunskaper 

som finns i lärarlaget och utforma undervisning utifrån detta. Hansson (2014 

s.175) vittnar om ett lyckat kollegialt projekt där hon menar att lärarna saknat 

väsentliga delar för att genomföra projektet men att de trots allt lyckades. I och 
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med att lärarna stod inför ett gemensamt problem och hade ett gemensamt 

engagemang lyckades gruppen tillsammans arbeta fram mot målet. 

 

Frågan är dock om det kollegiala arbetet kan hjälpa lärarna framåt i sin utveckling 

mot att undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier om samtliga 

lärare känner att de saknar väsentliga ämneskunskaper. För att lärarna ska kunna 

utvecklas behöver de kunskaper utifrån av ämneskunniga, men att påstå att de 

kollegiala utbildningarna kommer att bidra till kunskap utan iblandning av 

ämneskunniga kan framstå som tvivelaktigt. Lärarna kan genom de kollegiala 

utbildningarna dela med sig av erfarenheter och kunskap och kan på det viset 

hjälpa varandra framåt men risken finns att några lärare upplever att de har mer 

ämneskunskaper än de andra. Enligt Perselli (2014 s.110) är detta vanligt i 

kollegiala arbetsformer och menar att den med mest kunskap blir lärare för hela 

gruppen och saknar själv det kollegiala utbytet.  
 

9.2.5 Lärares syn på centrala innehållet  
 

För att skolan ska lyckas med att utveckla elevernas digitala kompetens krävs det 

ett stort engagemang och en vilja att driva arbetet framåt 

(Utbildningsdepartementet 2017 s.4). Via enkäterna framgår det att 90% av lärarna 

menar att ansvarsfullt användande av sociala medier är ett viktigt och aktuellt 

område som det är nödvändigt att skolan undervisar kring. Hälften av de 

deltagande lärarna ser fram emot att undervisa om ämnesområdet och räknar med 

att det kommer att bli både spännande och roligt. Även den studie som Stein och 

Prewett (2009 s.143-145) genomförde i USA visar att lärare anser att 

undervisningen om digitala medier är viktigt för eleverna även om lärarna anser att 

de har brist på kompetens. Genom de resultat som framkommit både genom min 

studie samt de som genomförts tidigare går det att konstatera att lärarna är 

engagerade och ser fram emot att undervisa kring det nya ämnesområdet. 

 

Samtidigt som en stor andel av lärarna anser att ämnet är viktigt visar enkäten att 

10% av de tillfrågade önskar att någon annan med mer kunskaper skulle undervisa 

eleverna kring ansvarsfullt användande av sociala medier. Enligt Smahel och 

Wright (2014 s.140-141) är det en vanlig lösning i ett flertal Europeiska länder. 

Där undervisas eleverna kring riskerna med internet av externa aktörer så som 

poliser och advokater. En sådan lösning kan leda till att undervisningen kring 

ansvarsfullt användande av sociala medier enbart sker vid specifika tillfällen och 

möjligheten till att spontant undervisa kring området när elever lyfter fram ett 

problem försvinner. Friends (2017 s.22) menar att skolorna behöver integrera 

arbetet om elevernas trygghet på internet i skolans trygghetsarbete vilket kräver 

lärare med goda kunskaper inom området. Om området blir koncentrerat till att 

undervisas av utomstående personal kommer undervisningen begränsas till några 

få tillfällen per termin. Elin påpeka i sin intervju att ansvarsfullt användande av 

sociala medier inte enbart kan koncentreras till ett ämnesområde i 

samhällskunskapen utan att det är ett ämnesområde som alla lärare på skolan 

behöver vara delaktig i. Även Friends (2017 s.22) menar att samtliga av skolans 

lärare behöver vara delaktig i processen mot ansvarsfullt användande av sociala 

medier.  
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I enkäten framkommer det att en av de 30 deltagande lärarna anser att ansvarsfullt 

användande av sociala medier inte bör vara skolans ansvar att undervisa kring. 

Elin menar istället att ansvarsfullt användande av sociala medier bör delas upp i 

två delar och där skolan är ansvarig för en del medan den andra delen bör vara 

föräldrarnas ansvar. Samtidigt problematiserar Elin detta och menar att skolan 

också har ett kompensatoriskt uppdrag och att skolan måste finnas tillgänglig och 

undervisa eleverna i de fall där eleverna inte får den kunskapen hemifrån. Detta är 

något som även Helsper et.al (2013 s.5) påpekar och menar att skolan måste 

undervisa de barn som inte får kunskap om riskerna med sociala medier hemifrån. 

Även Skolverket (2018b s.30) menar att det är skolans ansvar att utbilda eleverna 

till gott omdöme samt att kunna ta ansvar när de befinner sig på sociala medier. 

Eftersom att de sociala medierna fått så stor plats i barnens liv måste skolan 

utbilda eleverna kring hur de bör interagera med människor via nätet samt hur de 

kan skydda sig själva för att bli utsatt över internet. Att utveckla digital kompetens 

är också en fråga om att utveckla olika sociala färdigheter (Skolverket 2018b s.28).   

 

Lärare i studien är orolig för att ämnesområdet kan ta för mycket tid från den 

övriga undervisningen och att det är viktigt att lärare sätter upp ett mål med vad 

undervisningen ska leda till. Enkäten visar att en tredjedel av lärarna förmodar att 

ämnesområdet kommer att ta mycket tid, både ur en planeringssynpunkt men 

också att området kommer ta upp mycket tid i undervisningen. Lärarnas tid är 

mycket omdiskuterad och Perselli (2014 s.182) menar att effekten av att lärare 

känner att de inte har tid att sätta sig in i skolans digitalisering leder till att den blir 

eftersatt eftersom lärarna upplever att de inte har möjlighet att utforma ett bra 

innehåll. Planeringen av det nya ämnesområdet ansvarsfullt användande av sociala 

medier hade antagligen inte tagit lika mycket tid om lärarna haft goda 

ämneskunskaper samt fått riktlinjer kring vad ansvarsfullt användande av sociala 

medier egentligen bör innehålla.  

 

10  Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka lärares kunskaper kring att undervisa kring 

ansvarsfullt användande av sociala medier utifrån etiska, sociala och rättsliga 

aspekter. För att undersöka detta har studien utgått från tre frågeställningar. Den 

första frågeställningen har berört vad lärarna själva anser om sina kunskaper, den 

andra frågeställningen har berört lärarnas fortbildning inför att undervisa om det 

nya centrala innehållet och den tredje frågan har berört lärarnas syn på det centrala 

innehållet.  

 

Slutsatsen om lärarnas kunskaper är via denna studie att lärarna upplever att de har 

goda tekniska och pedagogiska kunskaper men att det finns en grupp lärare som 

upplever att de inte har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna undervisa om 

ansvarsfullt användande av sociala medier. De som upplever att de saknar 

kunskaper anser att de i första hand saknar kunskaper om de sociala medier som 

eleverna befinner sig på samt kunskaper om hur de ska kunna undervisa kring 

kränkningar på de olika medierna.  

 

Via undersökningen har det framkommit att de fortbildningar som ges till lärare 

ofta är bristfälliga. Lärarna upplever att fortbildningarna ofta är på fel nivå och inte 

är anpassade utifrån de ämnen som lärarna undervisar inom. Lärarna efterfrågar 
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även kollegiala utbildningsformer för att få utökade kunskaper men det framgår att 

det kollegiala arbetet sällan är problemfritt. Lärarna önskar enbart fortbildning för 

att utveckla sina tekniska kunskaper samt ämneskunskaper, ingen av de deltagande 

lärarna anser att de behöver fortbildning för att utöka pedagogiska kunskaper.  

 

Utifrån svaren från denna studie är lärarnas syn på det nya centrala innehållet 

mycket god. Lärarna anser att det är viktigt, aktuellt och nödvändigt att undervisa 

kring ansvarsfullt användande av sociala medier och en stor del av lärarna ser fram 

emot att få undervisa om ämnet.  
 
 

11 Förslag på vidare forskning 
 

Studiens resultat indikerar på att en grupp lärare upplever att de har så pass svaga 

ämneskunskaper att de ser det som ett hinder att undervisa kring ansvarsfullt 

användande av sociala medier. I studien framgår det även att lärarna ser olika på 

vad undervisningen egentligen ska innehålla för att eleverna ska uppnå kunskaper 

om hur de ska agera ansvarsfullt när de använder sociala medier. Därför bör det 

vara av intresse att undersöka närmare vad undervisningen kring det centrala 

innehållet egentligen bör innehålla för att eleverna ska få de kunskaper de behöver 

för att använda sig av de sociala plattformarna.  

 

En ytterligare aspekt att undersöka vidare är lärarnas osäkerhet kring att undervisa 

kring kränkningar vilket framstår som ett problem i så väl bakgrund som resultat.  

I studien framkommer det att lärarna känner en osäkerhet inför att undervisa elever 

som blivit utsatt för olika kränkande handlingar men de upplever också en 

osäkerhet inför att undervisa om hur eleverna kan skydda sig själv samt hur lärarna 

via undervisningen kan förhindra att kränkande handlingar sker. Eftersom bristen 

på kompetens kring undervisning av kränkande behandling upplevs som mycket 

omfattande skulle det vara av intresse att undersöka vilka kunskaper lärare anser 

att de behöver för att känna sig trygg att undervisa inom ämnet.  

 

Vidare skulle det också vara intressant att se över vilken påverkan skolans 

digitalisering egentligen har på lärarnas pedagogik. Enligt den forskning som 

framkommit i avsnittet tidigare forskning kräver skolans digitalisering att lärarna 

utvecklar nya pedagogiska förmågor, trots detta anser lärarna att de inte behöver 

någon ytterligare fortbildning inom pedagogik eftersom de upplever sina 

pedagogiska kunskaper som goda. Det skulle därför vara av intresse att se över i 

vilken omfattning lärarna behöver fortbildning inom pedagogik för att motsvara de 

förändringar som sker under digitaliseringsprocessen.  
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Etikbrev för deltagande via enkät  Bilaga 1 
 
 

Information om en studie om lärares kunskaper kring ansvarsfullt användande 
av sociala medier 
 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av 
Grundlärarutbildningen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna. Enkäten kommer att beröra dina kunskaper kring ett 
av de centrala innehåll som tillkommit i samhällskunskapen för årskurs 4-6 efter 
läroplanens revidering 2017. Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att besvara och 
deltagandet sker via internet. Du tillfrågas här med om deltagande i denna 
undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper lärare anser att de behöver för att 
kunna planera inför och undervisa om det nya centrala innehållet ansvarsfullt 
användande av digitala medier utifrån etiska, rättsliga och sociala aspekter. I min 
studie har jag valt att smalna av det centrala innehållet ytterligare och jag kommer 
därför enbart att beröra undervisning kring ansvarsfullt användande av sociala medier. 
Studien kommer att närmare granska lärares trygghet i att undervisa i ämnet och 
vilken fortbildning som erbjudits inför läroplanens revidering utifrån det teoretiska 
ramverket TPACK. Studien utgår från metodtriangulering, det vill säga en 
kombination av enkäter och intervjuer.  
 
Den information du lämnar kommer att behandlas under säkra former och förvaras 
så att ingen obehörig kan ta del av denna. Redovisningen av resultatet kommer att ske 
anonymt och på ett sådant sätt så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 
kommer att presenteras i form av ett examensarbete som även kommer att publiceras 
och där med bli offentligt. Enkäter samt annat material kommer att förstöras 
omedelbart när examensarbetet är godkänt. Du får även möjlighet att del av 
examensarbetet efter arbetet blivit godkänt. Allt deltagande i studien sker frivilligt och 
du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon närmare motivering.  
 
 
 
Kontaktuppgifter till student: 
Therese Martinsson 
Mail: xxxxxxxx@xxxx.xx.  
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 
 
Kontaktuppgifter till handledare: 
Marit Nybelius 
Mail: xxxxxxxx@xxxx.xx.  
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 
 
  



 

 

 

Frågor via enkät    Bilaga 2 
 
 
Vilka tekniska verktyg anser du som lämpliga att använda i din undervisning om 
ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
I vilken grad anser du att du har kunskaper att använda de tekniska verktyg du 
behöver i undervisningen?  
 
I vilken grad anser du att du har pedagogiska kunskaper för att kunna genomföra 
undervisning? 
 
I vilken grad anser du att du har ämneskunskaper för att planera och genomföra 
undervisning kring ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
Om du anser att du har låga ämneskunskaper inom ämnet, vad skulle du vilja utveckla 
mer? 
 
Vilken typ av fortbildning har du fått via din arbetsplats för att kunna planera inför 
och undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
Har den fortbildning du fått hjälpt dig att planera och genomföra undervisning kring 
ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
Vad skulle du önska för fortbildning för att känna dig säkrare i din roll kring planering 
och undervisning av ansvarsfullt användande av sociala medier utifrån sociala, etiska 
och rättsliga aspekter? 
 
Hur upplever du att planera och genomföra undervisning om ansvarsfullt användande 
av sociala medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter?  
 
Finns det något du skulle vilja utveckla inom dina pedagogiska kunskaper för att 
bedriva undervisning om ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
Finns det något du skulle vilja utveckla inom dina tekniska kunskaper för att bedriva 
undervisning om ansvarsfullt användande av sociala medier? 
 
 
  



 

 

 
 

Etikbrev för deltagande via intervju  Bilaga 3 
 
Information om studie om lärares kunskaper och fortbildning kring ett nytt centralt 
innehåll. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper lärare anser att de behöver för att kunna 
planera inför och undervisa om det nya centrala innehållet ansvarsfullt användande av digitala 
medier utifrån etiska, rättsliga och sociala aspekter. I min studie har jag valt att smalna av det 
centrala innehållet ytterligare och jag kommer därför enbart att beröra undervisning kring 
ansvarsfullt användande av sociala medier. Studien kommer också att granska lärares trygghet i 
att undervisa i ämnet och vilken fortbildning som erbjudits inför läroplanens revidering.  
 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av Grundlärarutbildningen. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Studien kommer att genomföras under första delen av vårterminen 2019 och deltagande via 
intervjuer sker mellan tidsintervallen 12 februari till 1 mars 2019. Intervjun beräknas ta ca 30 
minuter och sker, om lämpligt, på lärarens arbetsplats. Intervjuerna kommer att spelas in samt 
transkriberas i databearbetningen. Du tillfrågas här med om deltagande i denna undersökning.  
 
Jag har förhoppningen om att kunna intervjua lärare med behörighet inom 
samhällskunskap för årskurs 4-6 och som har undervisat i ämnet under höstterminen 
2018 och/eller vårterminen 2019. Vid stort intresse kommer urvalet styras av att få en jämn 
fördelning på kommunens skolor samt lärares tid inom yrket. 
 
Den information du lämnar innan, under och efter intervjuer kommer att behandlas under 
säkra former och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av denna. Redovisningen av 
resultatet kommer att ske anonymt och på ett sådant sätt så att ingen individ kan identifieras. 
Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete som även kommer att 
publiceras och där med bli offentligt. Inspelningar samt annat material kommer att förstöras 
omedelbart när examensarbetet är godkänt. Du får även möjlighet att del av examensarbetet 
efter arbetet blivit godkänt. Allt deltagande i studien sker frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan utan någon närmare motivering.  
 
Inför intervjun bör du förbereda dig genom att fundera kring det centrala innehållet och vilka 
tankar du har kring att planera och undervisa kring ansvarsfullt användande av sociala medier, 
du bör dessutom fundera över vilken utbildning du fått som kan kopplas till det aktuella 
centrala innehållet. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 
 
För att anmäla ditt intresse för att delta i studien, maila Therese på xxxxxxxx@xxxxxx.xx. 
Din intresseanmälan bör innehålla namn, vilken skola du arbetar på samt hur länge du arbetat 
som lärare.  

 
Kontaktuppgifter till student: 
Therese Martinsson 
Mail: xxxxxxxx@xxxx.xx.  
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 
 
Kontaktuppgifter till handledare: 
Marit Nybelius 
Mail: xxxxxxxx@xxxx.xx.  
Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 
  



 

 

 

Frågor via intervju    Bilaga 4 
 
Tekniska verktyg 
Vilka tekniska verktyg tänker du skulle vara aktuella att använda i undervisningen 
kring ansvarsfullt användande av sociala medier? 
Vad anser du om dina kunskaper kring de tekniska verktyg du tänkt använda dig av?  
Anser du att du att du är i behov av fortbildning kring tekniska verktyg? Vad skulle du 
vilja utveckla? 
Vad har du fått för fortbildning för att utöka dina kunskaper om tekniska verktyg? 
Vad har denna eventuella fortbildning gett dig för kunskaper kring användandet av 
olika tekniska verktyg? 
 
Pedagogiska kunskaper  
Vad anser du om dina pedagogiska kunskaper? 
Finns det något du är osäker på och skulle vilja utveckla? 
Behövs det specifika pedagogiska kunskaper för att kunna undervisa med och om 
digital teknik?  
Vad har du fått för fortbildning efter din lärarutbildning för att utöka dina 
pedagogiska kunskaper? Någon som är speciellt inriktad mot hur du arbetar med 
digital teknik?  
Om du gått någon utbildning, hur har denna hjälpt dig att utveckla din pedagogik? 
 
Ämneskunskaper  
Vad anser du att undervisning kring det centrala innehållet ansvarsfullt användande av 
sociala medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter bör innehålla?  
Anser du att du har tillräckliga ämneskunskaper om de områden du anser att det 
centrala innehållet bör berörera? Om inte, vad behöver du utveckla?  
Har du fått någon utbildning kring området från din arbetsgivare? 
Har du utbildat dig på något annat sätt för att få utökade ämneskunskaper? 
Om du gått någon utbildning, anser du att du har fått utökade ämneskunskaper av 
denna? 
 
Synen på det nya centrala innehållet 
Varför tror du att det centrala innehållet ansvarsfullt användande av sociala medier har 
tillkommit i läroplanen?  
Hur upplever du att undervisa om ansvarsfullt användande av sociala medier utifrån sociala, 
etiska och rättsliga aspekter? (Svårigheter, fördelar, nackdelar)  
I vilken grad anser du att skolan har ansvar för att eleverna ska använda sociala 
medier på ett ansvarsfullt sätt?  
  



 

 

 

Transkriptionsnycklar   Bilaga 5 
 
 
 
 (.) Kort paus 
(…) Längre paus 
<ord> Betoning på ord 
[…] Klippt på grund av ämne som är icke relevant för studien 
 
 


