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Abstract 

ICT usage and digital literacy 
Author: Linda Yakoob & Diana Calancea 
 
ICT and digital artifacts is an important resource in the society, especially in schools. That is 

why we have chosen to study if and how teachers uses ICT and other digital technology in 

their education in the history subject. We think that both subjects are important because 

history is a subject that has to do with the past, the present and the future.  

 

We made qualitative interviews with seven teachers from three different schools. We have 

analyzed if the teachers sees ICT as a burden or a resource in their education and also in 

which extend they have digital literacy. We have chosen to discuss different authors view on 

ICT in the education and digital literacy. We also examined the teaching plan Lpo94 to see 

what it says about media in the history subject.  
 

In our analysis we have worked with different perspectives on learning and knowledge. These 

perspectives are a socio cultural perspective, the cognitive view and the behavioristic view.    

The results indicate a connection between a socio cultural perspective and a cognitive view on 

learning and also in which extend ICT is used in the history education. 

 

Keywords: ICT, Digital literacy, sociocultural – cognitive – behavioristic perspective, 

learning and knowledge. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



1. Inledning 

 

Historieundervisningen i skolan, inbjuder eleven in i en spännande värld, där smärta, sorg, 

fröjd och glädje sammanbinder människors liv till det förflutna, till historien. Vare sig eleven 

vill eller inte, bär vi alla historien med oss dagligen. Vi kopplas ständigt till ett 

historiemedvetande som förbinds med dåtid - nutid - och framtid, vilket innebär att det som 

har hänt i historien är något som påverkar nuet och möjligtvis morgondagen med. 

Historiemedvetande är ett viktigt begrepp för oss lärare som ska undervisa i historia, att 

medvetet illustrera historiens påverkan och innebörd, för både mig och dig. Men hur kan vi 

göra det? Hur kan lärare locka elever till historieundervisningen och göra den intressant, utan 

att frångå kurs- och läroplanen?  

 

Läroplanen som är ett styrdokument för grundskolan skriver att: Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar, är förutsättningar för att skolan 

utvecklas kvalitativt.1 Det krävs att undervisningsmålen och nya metoder ideligen prövas och 

utvecklas. Detta måste ske i ett aktivt samspel mellan lärare – elever - och det omgivna 

samhället.2  

 

Dysthe Olgas bok Dialog samspel och lärande, 2003, ligger fokus på lärande i samspel med 

andra, i en skolmiljö. Dysthe diskuterar hur skolan ska arbeta med individuella 

läroerfarenheter och samverkansprocesser. Hur skolan ska gå tillväga i praktiken har att göra 

med lärosyn och didaktisk kompetens. Förutom sociokulturella teorier på kunskap och 

lärande, nämns även behavioristisk kunskaps- och inlärningsteori och kognitiva teorier, som 

är våra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen. Förutom Dysthe, utgår vi även från Roger 

Säljös bok Lärande i praktiken, 2000, som diskuterar lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

I boken diskuteras samspelet mellan lärande och omvärlden och hur kulturen, språket och 

tekniken formar oss och vårt sätt att kommunicera. 

 

I och med att vi lever i ett mediesamhälle och där teknologin ständigt utvecklas, har denna 

uppsats sin grund i att undersöka om medier och IKT 3används regelbundet eller inte i 

historieundervisningen. Vi sätter vår fokus på lärarnas syn på media i undervisningen. Frågan 

                                                 
1 Lpo94 sid. 9 
2 ibid. 
3 Information - kommunikations – teknik    1 

  



är om dem ser det som en fördel eller mer som en belastning i undervisningsformen då många 

lärare inte har erfarenheter av exempelvis användningen av datorer eller annan teknisk 

utrustning i undervisningsformen.  

 
 

För övrigt: 
  Önskar Vi läsaren en nöjsam läsning! 
 
                Linda & Diana 
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2. Syfte och problemformulering 

 

I och med att vi idag lever i ett välutvecklat teknologiskt samhälle är det fortfarande många 

som inte utnyttjar denna värdefulla teknik. Teknik som media och IKT, är redskap som man 

kan använda sig av i undervisningen och som kan underlätta undervisningen samtidigt som 

den speglar den nya informationstekniken, det vill säga de sätt som vi kommunicerar på idag. 

Därför bör teknik och media integreras redan under den tidiga skoltiden så att eleverna får en 

förståelse och kännedom för framtida bruk samt då kunskap kring IKT är en viktig kompetens 

och kan ses som en tillgång i många yrken.  

 

Många av dagens lärare anser att den nya tekniken är alldeles för svår att hantera och anser 

därför att den traditionella undervisningsformen är mer lätthanterlig och inte lika komplicerad 

som de tekniska undervisningsformerna.4 Enligt Lpo94, är skolans uppdrag att främja 

lärandet och stimulera individen att söka kunskapen. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för 

kunskaper, därför ska de få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar.5 Det är skolans uppdrag att få eleverna att kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.6 Det är nu vår 

uppgift att undersöka om på de tre utvalda skolorna, överensstämmer med skolans uppdrag 

såsom Lpo94 uttrycker det. 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga användningen av media i historieundervisningen. I 

och med att 2000-talet präglas av ett teknologiskt samhälle, vill vi undersöka om denna 

utveckling speglas i lärarnas metoder historieundervisningen. Detta gör vi för att vi anser att 

IKT är en viktig kompetens i läraryrket och i dagens samhälle då man idag använder fler 

digitala redskap för att utföra olika göromål. 

 
2.1 Frågeställningar: 

  

- Vilket perspektiv har lärarna på sin historieundervisning? 

- Använder läraren media och IKT i historieundervisningen? I vilken utsträckning? 

- Vilka medier och IKT föredrar lärarna i sin historieundervisning?  

                                                 
4 Intervju med Jimmy 14/11-07 
5 Lpo 94 sid. 7-8 
6 ibid. sid. 7      3 

  



3 Teorier 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande stöttas av Vygotsky och Dewey. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, tänkande och handlande, är en av utgångspunkterna intresset för hur 

människor tar hjälp av fysiska föremål.7 Samhället förändras ständigt, vilket gör att 

människors förutsättningar också förändras. I ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, 

använder vi oss av den kunskap och verktyg vår omvärld har att erbjuda, eftersom det är en 

del av den rådande kulturen. Vi skapar en förståelse för vår omvärld samtidigt som vi verkar i 

den.8 Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom deltagande, relationer och samspel 

samt genom kommunikation med andra människor.9 Kunskap hänger ihop med handlingar i 

sociala kontexter och argumentationer, men även med de olika sätt att se och förstå världen 

på.10 Människors beteende är alltså kulturellt betingat. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

kunskaperna som en resurs som man använder sig av varje dag i olika situationer, i sitt 

handlande och i sin kommunikation. Kunskap är också något man använder sig av på olika 

sätt beroende på vad man har för avsikter.11 Det är genom kommunikation man får sina 

kunskaper. 

 

Roger Säljö som är professor i pedagogisk psykologi, beskriver kommunikation som länken 

mellan kulturen och människans tänkande.12  Kommunikationen i skolan har under lång tid 

sett likadan ut, på så vis att läraren är den som överför information till eleverna, därför kan 

den traditionella undervisningen vara svår att ändra på. Men vi lever nu i ett välutvecklat 

teknologiskt mediesamhälle och den traditionella synen på lärande, där information tas in av 

eleverna och memoreras, inte är lika populärt längre. Tillgången till information och 

möjligheterna till kommunikation har förändrats, i och med den nya teknologin. Människor 

har skapat olika tekniker och teknologi för kommunikation, vilka blir föremål för lärande.13 I 

vårt nya samhälle ställs det därför krav på människor, att kunna behärska dessa föremål.  

 

                                                                                                                                                         
 
7 Säljö. R, 2000, sid.18 
8 ibid. sid. 20 
9  Dysthe. O, 2001 sid.31 
10 Säljö. R, 2000, sid.26 
11 ibid. sid. 125-127 
12 ibid. sid. 105 
13 ibid. sid. 241      4 

  



Informationstekniken ger nya möjligheter till interaktion, inte bara människor emellan men 

också mellan människa och maskin. Därför är IKT ett redskap som kan användas som stöd i 

en lärandeprocess. Med digital teknik kan man visualisera och illustrera sådant som annars 

inte är synligt, vilket gör att multimediala upplevelser stimulerar fler sinnen än vad enbart en 

text kan göra.14   

 

3.2 Behaviorismen och kognitivismen 

 

Behaviorismens syn på lärande handlar om iakttagbara beteenden och elevens yttre medan 

kognitivismen betonar lärande som elevens inre processer. 15  

 

Den traditionella undervisningen där barnet betraktades som ett kärl som skulle fyllas med 

kunskap, har dominerat undervisningen i skolor världen över fram till 1970- talet.  

Den behavioristiska synen på kunskap är objektiv och kvantitativ och den finns utanför 

individen. Behaviorismen har sin grund i det observerbara och objektivitet. Lärande sker 

genom stimulus och respons och genom att kunskapsbitar ackumuleras. Överföring av 

kunskap är begränsad, därför ska varje mål undervisas tydligt där eleven måste ha 

regelbundna prov för att läraren ska vara säker på att kunskapen är inhämtad.16  Negativt 

beteende straffas medan positivt beteende belönas, genom det förstärks det goda beteendet. 

Enligt behaviorismen överförs kunskapen från lärare till elev, där läraren styr över vad eleven 

ska lära sig. Här prioriteras memorering av information i stället för en processorienterad 

pedagogik där vikten läggs på förståelse. Som en konsekvens av detta går vissa elever ut 

skolan utan tillräckliga kunskaper för att klara sig i samhället. Om de tvingas lösa problem 

som avviker från de bekanta uppgifter från skolböckerna saknar de förståelse för de saker som 

de har lärt sig utantill. Eleverna är vana att söka efter fakta och beskriva dessa i stället för att 

få frågor där de uppmuntras att söka efter förklaringar.17  

 

Kognitivismen, som är inspirerad av Piaget, har en konstruktivistisk syn på lärande, där 

lärande är en konstruktionsprocess i vilken eleverna tar emot kunskap samt tolkar den med 

hjälp av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Tre aspekter av lärande bildar tillsammans 

grunden denna utveckling för kognitivismen. Först och främst ses lärande som en 

                                                 
14 ibid. sid. 246 
15 Dysthe. O, 2001 sid. 33 
16 ibid. sid. 35      5 

  



kunskapskonstruktionsprocess och inte som en kunskapsregistreringsprocess. För det andra är 

lärande kunskapsberoende, man använder befintlig kunskap för att skapa ny kunskap. För det 

tredje är lärandet beroende av den situation där den försiggår.18

 

Det viktiga i en lärandeprocess, är tidigare kunskaper som man har med sig i bagaget. 

Eleverna ses inom kognitivismen som aktiva och därigenom konstruerar sin kunskap och 

förståelse för sin omvärld,19 eleverna blir inte bara mottagare som inom behaviorismen. 

Utvecklingen sker genom egna erfarenheter. Kognitivismen har även en stark 

elevcentrering,20 medan behaviorismen har en lärarcentrering. 

 

Nästa rubrik kommer att bestå av mer specificerade infallsvinklar på hur media och IKT 

kommer till användning i skolorna, för att sedan kunna kartlägga, om och hur IKT kommer till 

användning, i vår analysdel. Därmed kommer detta att underlätta förståelsen för läsaren som 

får en beredare uppfattning av hur vi har analyserat intervjuerna för att få svar på våra 

frågeställningar.   

 

3.3 Media och IKT användning i skolan 

 

Digital kompetens handlar om förmågan att använda digital teknik, olika 

kommunikationsverktyg och kunna ha ett kritiskt tänkande kring information som till exempel 

hämtas från nätet, detta för att man som individ kan anpassa sig till det informationssamhället 

som vi lever i idag. Att vara digital kompetent innebär att kunna anpassa rätt medier beroende 

på vilken information som ska framföras.21 Det handlar även om hur man framför det. 

Använder man IKT endast som ”datorstödd instruktion”, kommer det att resultera i en 

traditionell undervisning med en behavioristisk syn på lärande,22 eftersom man då bara 

överför kunskapen från exempelvis datorn till eleven. Istället bör man använda medier som 

verktyg där även elever kan vara aktiva, vilket både den sociokulturella och det 

kognitivistiska lärandet har sin grund i. Gunilla Jedeskog som är verksam vid institutionen för 

pedagogik och psykologi, sammanfattar förtjänsten av IT på detta sätt: 
 

                                                                                                                                                         
17 ibid. sid. 35-39 
18 ibid. sid. 36-39 
19Säljö. R, 2000, sid. 56 
20 Dysthe. O, 2001 sid. 38 
21 Lankshear. K,2006, sid. 12-24     6 

  



Bland lärare framhåller man som datorns/IT:s främsta förtjänster den 
möjlighet till variation av undervisningen som erbjuds och den motivation 
som väcks hos de flesta elever. Man pekar till exempel på att användandet av 
Internet kan tjäna som hjälp för läraren att plocka fram aktuella fakta till 
eleverna för att de ska kunna göra intressanta jämförelser och analyser. 23

 

I skolor med tillgång till Internet, underlättas det elevaktiva arbetet genom att eleven själv 

hämtar, bearbetar och sammanställer sitt material.24 Tillgången till datorer i skolan kan ge 

varje enskild elev, en undervisning som är lämpad för henne eller honom. Detta är även 

väldigt tillfredställande och uppskattande bland eleverna själva.25 Därför vill många elever 

utnyttja multimedia, kommunikation eller informationssökning i skolan då de har skaffat sig 

kunskaper om dessa och vill använda dem i skolan. Att använda medier i undervisningen har 

medfört ett oväntat resultat beträffande elevers förmåga att lära.26 Även när de tekniska 

förutsättningarna finns på skolan, genom det ökade programvaruutbudet och genom Internet, 

ges det möjlighet för varje intresserad lärare att hitta sitt eget material för sin undervisning.  

 

Olika dataprogram har till uppgift att öva och stärkta de befintliga kunskaperna hos eleverna. 

Lärarna kan ha sina tveksamheter till dessa program, men menar att all träning som eleven 

själv tar initiativ till, ses som en fördel.27 Däremot ser många lärare positivt på att datorer/IT i 

undervisningen stimulerar eleverna till att bli mer aktiva mer självständiga och kreativa än 

tidigare.28   Det handlar hela tiden om den enskilda lärarens intresse och syn på lärande – 

elever - kunskap.29

  
Ola Ehrstad diskuterar i boken Digital kompetanse i skolen, om vad digital kompetens innebär 

i lärande sammanhang. Han diskuterar varför digital kompetens är viktig i skolsammanhang 

då den digitala utvecklingen präglar barn och ungas uppväxt i dagens samhälle. Ungdomarna 

möter media ständigt, även utanför skolans ramar vilket gör att de har värdefulla erfarenheter 

som de vidare möter skolans kultur med.30 Synen på lärande hänger nära samman med 

teknologi och kommunikation, eftersom människans tankar, lärande och utveckling hänger 

samman med de redskap som vårt samhälle har att erbjuda. Digital kompetens i skolan, 

                                                                                                                                                         
22 Linderoth, J & Säljö, R, 2002, sid. 34 
23 Jedeskog, G, 1998, sid. 38 
24 ibid. sid. 22   
25 ibid. sid. 19 
26 ibid. sid. 49-50 
27 ibid. sid. 20 
28 ibid. sid. 38 
29 ibid. sid. 19 
30 Erstad, O, 2005, sid. 226-227     7 

  



baseras sig därför på en sociokulturell syn på lärande.31 Den största utmaningen för lärarna, 

handlar om integreringen av IKT i undervisningen på ett sådant sätt som främjar elevens 

lärande. Detta innebär då att framhäva erfarenheter som bildas i skolan och vidareutveckla 

dessa. Det gäller då alltifrån teknik, informationsteknik, Internet, olika programvaror, 

kommunikation och kreativitet med användning av olika digitala hjälpmedel.32  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 ibid. sid. 226-227 
32 ibid. sid. 231      8 

  



4. Metod 

4.1 Val av metod 

 

Vi har valt att intervjua lärare vilket gör att vår uppsats vilar på en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa intervjun används ofta för att få en djupare förståelse av en persons beteende, 

motiv och personlighet.33 Vi har utgått från utvalda böcker som diskuterar olika teorier inom 

medieundervisningen, historieundervisningen, IKT samt digital kompetens och 

medieanvändning. 

 

Våra intervjufrågor har speglat pedagogens egna arbetssätt med medier i 

historieundervisningen. Våra intervjufrågor har sin utgångsprunkt i våra frågeställningar. 

Därför utformades intervjufrågorna på detta sätt:  

 
- Hur ser din historieundervisning ut? 
- När använde du dig av IKT i din historieundervinsnig? 
- Vilka digitala artefakter föredrar du att arbeta med? På vilket sätt? 
- Hur känner du att du hanterar digital teknik: 

 
a) Dator & dess programvaror? 

 
b) Digitala artefakter (digitalkamera, digitalfilmkamera, DVD, digital Whitebord, 

projektor)? 
 

- Har du fått någon fortbildning inom IKT? 
- Känner du att IKT och medier är en tillgång i undervisningen eller en belastning? 
- Barn och ungdomar i dagens läge använder sig väldigt mycket av media och digital 

teknik, på sin fritid. Anser du att det är viktigt att ta tillvara till de kunskaperna i din 
undervisningsform? 

 

När vi först började skissa på uppsatsen valde vi att göra en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning genom observationer, enkäter och intervjuer. Men eftersom vi fokuserar på 

lärarnas medieanvändning, behövs inte observationerna eftersom vi får svar på våra frågor 

genom intervjuer. Enkäter valde vi bort på grund av att vi ville ha en dialog med de lärare vi 

intervjuat, samt att vi ville ha möjlighet till att kunna ställa följdfrågor. 

 

 
 

                                                 
33 Andersen, I, 1998, sid. 161     9 

  



4.2 Tillvägagångssätt 

 

Tillvägagångssättet i uppsatsen genomfördes genom att vi först inledde med att grundligt läsa 

igenom litteraturen för att kunna skapa en empiri. Analysen utfördes genom att vi utgick ifrån 

teorierna och utsträckningen av IKT användningen i historieundervisningen. Vi har använt 

historieundervisningen som exempel genom hela uppsatsen när vi diskuterar 

medieanvändningen i skolan.  

 

Intervjuerna har haft sin grund i lärarnas arbete med media i historieundervisningen. Genom 

att ha intervjuat lärarna ville vi kartlägga medieanvändningen i historieundervisningen, för att 

kunna få en bild av hur lärarna använder media i historieundervisningen. Lärarna på skolan 

har intervjuats för att vi ska få oss ett större perspektiv på vilka fördelar samt belastningar 

lärarna anser sig ha med media kombinationen i undervisningen.  

 

Lärarna i de utvalda skolorna kommer i analysen, att jämföras med varandra i deras digitala 

kompetens och IKT användning. 

 

4.3 Val av undersökningsobjekt  

 

Undersökningen har skett utifrån sju intervjuer med SO- lärare i tre skolor, två av dem som är 

belägna i Botkyrka kommun samt en skola utanför Södertälje. Vi valde först en skola i 

Botkyrka, som vi var helt säkra på skulle ta emot oss, men det visade sig att de inte kunde på 

grund av pågående aktiviteter. Detta medförde att vi var tvungna att leta vidare i andra skolor 

i området som var villiga att ställa upp.  Av en slump fick vi tag på två skolor i Botkyrka 

vilket var positivt och en skola utanför Södertälje. Meningen med undersökningen är inte att 

jämföra skolornas arbetssätt med IKT, utan pedagogernas.  

 

Varför vi valde att intervjua just sju lärare, var för att kunna få en hög reliabilitet i uppsatsen. 

Vi skulle kunna ta fler lärare, men upptäckte att SO-lärare är få i de tre skolorna. Av 

forskningsetiska skäl har vi bytt ut de riktiga namnen på pedagogerna.   

 

 
      10 

 

  



4.4 Avgränsning:  

 

Vi har valt att avgränsa oss till tre grundskolor, två i Botkyrka kommun och en i Södertälje 

kommun. Detta har vi gjort för att få oss en uppfattning om hur medieanvändningen ser ut hos 

lärare som undervisar barn/ungdomar i grundskolenivå. Vi har slumpvis valt ut sammanlagt 

sju lärare som har intervjuats. Först valde vi att intervjua fyra lärare men kom på att vi inte 

kunde dra några generella slutsatser när det gäller hur lärarna använder media och IKT i 

historieundervisningen. Därför valde vi att intervjua två till tre SO-lärare på varje skola för att 

få en ökad reliabilitet i undersökningen. Vår största fokus har haft sin grund i lärarnas 

användning av media och IKT i historieundervisningen, och detta för att få en bild av deras 

syn på medieanvändning samt deras digitala kompetenser. Vi har även undersökt hur lärarna 

använder IKT i sin undervisning samt när de använder IKT i sin undervisning. Detta har 

granskats utifrån våra valda teorier. Vi har även inte heller valt att gå in så djupgående i de 

historiska bakgrunder till undervisningsformerna, utan vi har valt att avgränsa oss under åren 

1800-2000, när vi fokuserar på de historiska bakgrunderna till historieundervisningen samt 

historisk bakgrund till medier i undervisningen. 

 

Vi har även valt att begränsa vår definition av media i och med att media är ett väldigt stort 

och omfattande begrepp. När vi skriver media i uppsatsen, menar vi media som digital teknik 

som exempelvis digital whiteboard.  

 

4.5 Analytiskt ramverk 

 

Våra teorier utgår från ett sociokulturellt, kognitivistiskt och behavioristsikt perspektiv på 

lärandet. Modellen nedanför är ett analytiskt verktyg som kommer att underlätta förståelsen i 

analysen. Med hjälp av modellen nedan kan vi undersöka hur mycket de intervjuade lärarna 

använder sig av digitala redskap, som samhället har att erbjuda. 

 

Denna modell har vi själva konstruerat för att skapa oss och läsaren en djupare och tydligare 

förståelse för hur IKT användningen i historieundervisningen hänger samman med den 

digitala kompetensen, samt med våra teoretiska perspektiv. 
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     Figur 1 

Figur 1 innebär alltså att IKT användningen i skolan kan handla om lärarnas digitala 

kompetens. Genom intervjuerna kommer vi att kunna konstatera i vilken utsträckning lärarna 

har digital kompetens. Detta gör vi genom att titta närmare på om de har mer eller mindre IKT 

användning i undervisningen samt om deras digitala kompetens påverkar användningen av 

IKT.  
 

4.6 Källor och källkritik 

 

Det material som vi har valt att använda oss av, är ett sådant material som vi anser vara 

pålitligt, då litteraturen som vi valt är vetenskapligt författade böcker som utgås från vårt 

valda ämne. Vi har försökt läsa litteraturen så objektivt som det går, för att kunna applicera de 

teorietiska perspektiven i våra intervjusvar. Vi valde att definiera media som har att med 

digital teknologi såsom DVD, Digital Whiteboard, digitalkamera, digitalfilmkamera, 

projektor och datorer och dess programvaror. 

 

Det har ibland varit svårt att se vilket perspektiv hos lärarna som överensstämmer med våra 

teorietiska påståenden, då gränsen mellan perspektiven kan vara diffus; kan vi tolka de 

utvalda lärarnas synsätt, utifrån vad ett sociokulturellt perspektiv på lärande går ut på? Kan de 

lärare som inte genomgått en ITK utbildning förstå innebörden av den nya medietekniken i 

undervisningen?  
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Det är därför nödvändigt att ha en bestämd tolkning av de begrepp som används i uppsatsen, 

då en varierande begreppstolkning kan ge differenta analysresultat. 

 

4.7 Definitioner och begrepp  

 

– Historiemedvetande: innebär en uppfattning och ett samband mellan dåtid – nutid – 

och framtid, där dessa även är relaterade till varandra.  

 

– Digital kompetens: innebär allt från att hantera en dator och dess programvaror till att 

ha en kritisk och reflekterande attityd till IT. Kompetensen handlar om förmåga och 

vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. 

 

– IKT/IT: är ett förkortat begrepp som egentligen står för, informations - och 

kommunikationsteknologi. IT är också ett likvärdigt begrepp men står endast för 

informationsteknik. Vi kommer att använda det första begreppet som huvudbegrepp i 

uppsatsen. I och med att ITK håller på att bli ett mer vanligare alternativ av 

verktyg/metod/redskap för utveckling så ökar också behovet av människors kompetens 

av tillämpad ITK. Vi utgår från lärarnas kompetens. 

 

– Media, digital teknik: Datorer/programvaror, TV/DVD, Digital whiteboard. 
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5. Historieämnet förr och nu 

5.1 1800-talet 

 

Identitetsbildning var den första tanken när historiker diskuterade historia som ämne. Detta 

härstammade redan under 1800-talet då historiker var medvetna om att den historia som lärs 

ut till både barn och vuxna var central för en nations identitetsbildning.34 De nationella 

eliterna utspred nationell propaganda inom den nationella gruppen som styrde gruppens 

identifikation på olika sätt genom att exempelvis formulera gruppens politiska målsättningar. 

Meningen med denna elit var att skapa en gemenskap bland medborgarna. De skulle skapa en 

modernare nation som skulle omfattas av en gemensam kultur, ett gemensamt språk, samt 

gemensamma föreställningar om nationens historia och framtid.35 För att uppnå spridning 

använde sig förespråkarna för nationalismen sig av massmedia, offentliga manifestationer och 

utställningar samt – framförallt – utbildningssystemet.36  

 

1842 inrättades den allmänna folkskolan i Sverige. Man lade stor fokus vid kristendomens 

lära, katekes – och bibelstudier samt historieämnets patriotiska nationsidealism vilket gjordes 

för att sammanbinda ”Gud och fosterlandet”. Men under den andra hälften av 1800-talet gick 

man från Gud till bara fosterlandet i och med att statskyrkans ställning hade försvagats i både 

samhället och i skolvärlden, vilket därmed medförde att skolan med fokus på historieämnet 

fick huvudansvaret för elevernas medborgarfostran. Historiker som oftast var grundare till 

läroböcker och var allt från lärare, vetenskapsmän, till politiker, var överens om att 

historieundervisningen stod i nationens tjänst.37  

 

Historieämnet i undervisningen skulle inte vara vilken historia som helst och inte heller bara 

ett tidsdokument, utan det var viktigt att man betonade och skildrade de uppnådda framsteg 

som fosterlandet hade gjort. Därför var den mest eftersträvade egenskapen, den nationella 

identiteten som också kallades, kärlek till fosterlandet.38

 

Lärarna skulle behandla historiska personer för att ge eleverna en vilja till det goda, odla 

förståndet, bilda karaktären samt väcka fosterlandskärleken. Exempel på historiska personer 

                                                 
34 Karlegärd, C &Karlsson, K-G, 1997, sid. 103 
35 ibid. sid. 103-104 
36 ibid. sid. 104 
37 ibid. sid. 104 
38 ibid. sid. 105        

  



var Gustav Vasa och Karl X11 som sågs som stora föredömen.39 1868 infördes en statlig 

redogörelse över historieundervisningen. Kommissionen kontrollerade nationens läroböcker 

och kommenterade några undervisningsmetoder såsom:  

 

– Föredragsmetoden, var egentligen en metod som kom från de ”främmande länderna”. 

Läraren skulle inom denna metod, muntligt och levande ha ett föredrag om ämnet. 

Eleverna skulle därefter kunna återberätta ämnet på ett sammanhängande vis, på så sätt 

skulle de historiska kunskaperna bli levande samtidigt som eleverna skulle utveckla sina 

språk- och tankeförmåga.40  

 

– Förhörsmetoden, var en metod för de högre årskurserna. Denna metod innebar att 

eleverna skulle lära sig faktainnehållet i boken, därefter skulle läraren kontrollera detta 

med ett förhör och där elevernas svar skulle återfinnas direkt i boken. Denna metod sågs 

då som en risk eftersom den ansågs ta kål på det historiska intresset. Eleverna skulle 

inpränta all fakta och läraren skulle utgå från lärobokens uttryckssätt.41 

 

– Lektyrmetoden, var metoden som byggde på elevernas självstudier av historiska arbeten 

och dess källskrifter. Denna metod kom sedan att avfärdas då den ansågs vara otillämplig 

för svenska förhållanden.  

 

Diskussionen om dessa metoder var något som kommissionen fastnade för under den senare 

delen av 1800-talet. De menade att historien ska läsas framifrån då den äldsta historien ansågs 

vara lättare att förstå.  

 

5.2 1900-talet 

Under början av 1900-talet kvarstod kärleken till fosterlandet i läroplanen men själva ämnet 

började vinkla sig mer mot samhälliga fenomen då man inriktade undervisningen på den 

allmänna historien. Man betonade också att det var det kollektiva som stod i centrum och inte 

längre individen. Folkskolans arbetssätt år 1928, utgick fortfarande från metoder såsom 

uppsatsskrivningar om hur kristendomskunskapen och historieämnet bäst kunde läras ut. Efter 

1920 så skulle lärarens undervisningsformer, genomgångar och förhör ersättas med elevernas 

                                                 
39 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid. 341 
40 ibid. sid. 342 
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egen aktivitet såsom att belysa historien genom att exempelvis rita historiska kartor för att få 

ett större perspektiv på tidslinjer. På detta sätt skulle eleverna få en rikligare uppfattning av 

historiska epokers längd och betydelse. 42

 

Under den senare delen av 1900- talet var historia ett ämne som skolan struntat i och var helt 

enkelt nedprioriterat. Människorna hade ett svagt intresse av historieämnet och 

historieforskningen höll sig avskilt från den vetenskapliga allmänheten. Sakta men säkert 

förändrades denna syn genom att flera händelser som skedde under 1900-talet såsom Berlin 

murens fall, världskrigen etc. som var något som kunde relateras till verkligheten och dess 

vardag. Invandringen ökade stort i samband med konflikterna i Balkan vilket medförde en 

ökning av främlingsfientlighet och rasism i Sverige. Dessa är bara några av de få fenomenen 

som satte historia som ämne, i centrum. Det kan också vara nationalstaternas kris som 

motiverade intresset för historia då det fanns ett stort behov av att kunna identifiera sig.43  

 

Historiskt sätt har skolan alltid haft ett fostransuppdrag, som har påverkat innehållet i 

undervisningen. Eleverna skulle fostras till fosterlandskärlek som skulle forma deras karaktär.  

De första årtiondena under 1900-talet gjorde historievetenskapen upp med nationalismen 

vilket inte skolorna eller läroböckerna gjorde. Efter krigstiden skrevs kravet på objektivitet 

och värdeneutralitet in i kursplanen, vilket också kom att prägla läroböckerna.44 

Reformpedagogerna kom under 1960-talet att ersätta den gamla metoden i 

undervisningsformen, till en mer delaktighet och en elevmedverkan som uppstod via 

grupparbeten, väggtidningar och overheadbilder.45 Regeringen ansåg även att man skulle ta 

hänsyn till att eleverna skulle få en viktig och genomgripande orientering genom radio, tv och 

press.46 Regeringen önskade sig, under detta årtal, att historieundervisningen skulle integreras 

med de samhällsorienterade ämnena, vilket också inträffade.47  Historieundervisningen kom 

senare att minskas på schemat då uppdraget att fostra eleverna till demokratiska medborgare, 

kom i första hand.48  

 

                                                 
42 ibid. sid. 344 
43 Karlsson, K-G, 2004, sid. 23-33. 
44 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid. 348 
45 ibid. sid. 346-347 
46 Larsson. A. H, 2001, sid. 56 
47 ibid. sid. 68 
48 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid. 348    15 

  



Historieämnet diskuterades obetydligt på en politisk nivå under 1970- och 1980-talet då de 

samhällsorienterade ämnen hade minskat sedan 1940-talet.49 Under 90-talet väcktes ett nytt 

intresse inom historieämnet med insikten för den demokratiska förståelsen och toleransen 

gentemot andra kulturer. Därför ses historien alltid som klassisk, då den motsvarar den 

samtida kulturens självförståelse och värderingar.50  

 

1990-talets drastiska förändringar ändrade ovissheten gällande synen på historieämnet. År 

1991 sade regeringen ifrån sig från att förslå historia som ett kärnämne, vilket betydde att 

historieämnet endast var obligatoriskt på de studieförberedande programmen.51 Vidare hade 

historieämnet tidigare en funktion som samhällsbärande och som skulle spegla och legitimera 

samhällsskicket och samhällstyret som rådde. Men under mitten av 90-talet började detta 

synsätt att ändras till andra perspektiv för att legitimera ämnet, såsom att hjälpa eleven att 

skapa en historiemedvetenhet, som är ett relativt centralt begrepp inom historiedidaktiken. 

Själva begreppet innebär en uppfattning och ett samband mellan dåtid – nutid – och framtid 

och där förklaringen till begreppet är att människan och det hon skapar, som exempelvis sättet 

att leva, relationen mellan människor eller grupp etc., alltid kommer att vara en del av ett 

historiskt sammanhang.     

 

År 1993 hade regeringen presenterat sitt förslag till riktlinjer för det obligatoriska 

skolväsendet som hade förändrats i relation till Läroplanskommitténs rapport. Detta då 

regeringen hade valt att ämnena, geografi, historia, religion och samhällskunskap skulle 

utgöra en grupp, men där varje ämne skulle ha sin egen kursplan. Problematiken kom att 

finnas under 1994 års läroplan då vissa pedagogiska företrädare hade invändningar mot de 

enskilda kursplanerna. Tomas Englund och Leif Östman var några av företrädarna som 

invände mot detta förslag och ansåg att det fanns en risk för skolans demokratifostran och 

menade att detta skulle gå förlorat om det samhällsorienterade ämnesblocket inte förblev 

obligatoriskt.52 Ytterligare ett problem dök upp 1997 då politikerna ansåg att ungdomarna 

hade på, högsta nivå, bristande kunskaper i historia och dess kunskaper, och deras tveksamhet 

till demokratins värde. Detta medförde, med hjälp av statsminister, Göran Persson, att man 

tog initiativet till ett informationssatsningsprojekt som kom att kallas för Levande historia.53 

                                                 
49 Larsson. A. H, 2001, sid. 66 
50 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid. 348 
51Larsson. A. H, 200, sid. 66 
52 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid.368 
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År 1999 kom motioner från socialdemokraterna och från kristdemokraterna som handlade om 

att stärka historieämnet i skolan. Under början av 2000-talet kom socialdemokraternas motion 

att diskuteras. Deras motion begärde att historieämnet skulle bli ett kärnämne på gymnasiet. 

2004 kom blev det fastslaget, historia kom att bli, från ett fosterlandsorienterat ämne till ett 

upplyftande och starkt motiverande kärnämne i gymnasieskolan. 54

 

5.3 LPO 94 & Kursplan: Media i historieundervisning  

 

Kursplanen i historia lägger sin största fokus i att lära eleven att historia är en del av 

människan. Historia är ett ämne som alltid har funnits och alltid kommer att finnas och vara 

en del av en. Det är inte ett ämne som bara ska ses vetenskapligt. Utan historia är något som 

finns överallt, även inom eleven själv. Syftet med historia ämnet är att utveckla ett kritiskt 

tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället 

och dess kultur.55 Det står redan klart i första meningen, hur viktigt det är med historia då, 

historia är en viktig del i all kunskap.56 Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla 

en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till ett dynamiskt tänkande.57 Genom 

historia, utvecklar eleven också förståelse och kunskap i så gott som andra ämnen också.  

 

Att integrera media i historieundervisningen innebär att eleven får prova olika arbetssätt och 

arbetsformer, vilket är en av de riktlinjerna som framhålls i Lpo94.58 Det är även lärarens 

skyldighet att använda olika arbetsformer i undervisningen för att fånga elevers 

uppmärksamhet samt skapa variation sin undervisningsform. Skolan har som ansvar att eleven 

efter genomgången grundskolan, kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande.59 Ett av målen som skolan ska sträva mot i undervisningen 

historia är att eleven ska, förvärva förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som 

tolkar och belyser historiska förlopp,60 vilket innebär även att eleven ska kunna ha ett kritiskt tänkande 

till olika informationskällor därav Internet som är en stor informationskälla i skolvärlden och i dagens 

samhälle. 

 

                                                 
54 Karlsson, K-G, & Zander, U, 2004, sid. 368-375 
55 Skolverket: Kursplan, grundskolenivå, Historia.  
56 ibid.  
57 Lpo94 sid. 7-8 
58 ibid. sid. 16 
59 ibid. sid. 12 
60Skolverket: Kursplan, grundskolenivå, Historia.   17 

  



5.4 Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven:  

 

- förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i 

nutid och skapar beredskap inför framtiden,  

- utvecklar förståelse av historiska företeelser och skeendens bakgrund och samband och att 

dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv,  

- tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika 

nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger, 

- utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser, 

- tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker, 

- utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra ämnen, 

- blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje 

tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor, 

- förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser 

historiska förlopp.61 

 

Elever måste i denna mening kunna sätta in sig i situationer och förstå de olika perspektiven i 

historiemedvetandet, det vill säga det som hände då- det som händer nu – och det som 

kommer att hända i framtiden. Historia ämnet överordnade begrepp är tiden och 

historiemedvetande då historien har präglats av olika skeenden, konflikter och spänningar 

som påverkat utvecklingen, som exempelvis folkmord, förintelsen, revolutioner och krig. 

Dessa hör till lärdomar som alla elever ska ha kunskaper om.62

 

5.5 Medier i undervisningen förr och nu 

 

Den traditionella undervisningsformen har under alla år genomsyrat skolan. En traditionell 

undervisningsform innebär katederundervisning där läraren lär ut till eleverna. Eleverna 

använder sig av papper och penna och hämtar kunskap från läroböckerna och läraren. 

Litteraturen som dominerade i skolan var noggrant utvald litteratur. Populärkultur och medier 

sågs under början på 1900-talet som opassande i skolans högkultur. Barn och ungdomar var, 
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på sin fritid, omringade av skönlitteratur, tidningar och serier, men i skolan ansågs detta 

påverka eleverna negativt.63

 

Denna negativa syn på medier i undervisningen började sakta ändras när diskussionen kring 

elevers lust och stimulans tog fart.64 Samhällsomvandlingen samt de sociala intressen som 

dominerar bidrar även till att skolan förändras.65  Under mitten av 1930- talet började 

aktivitetspedagogiken växa fram, vilket bidrog till att den traditionella undervisningen började 

ändra form. Elevernas kunskapssökande hamnade i fokus. Skolradion var bland den första 

medieformen som användes i undervisningen, men fortfarande fanns tvekan till medier i 

undervisningen, det litades inte riktigt på medier som stimulans i undervisningen. Helena 

Danielsson ställer sig frågan om det kan ha haft att göra med televisionens och radions bruk 

för propaganda och attitydpåverkan. Bristen på tilltron för medier kan likaså ha varit en 

bidragande faktor till denna skepsis. 66

 

Under 1940-talet började ett behov hos lärare, kring fortbildning i medieundervisning, växa 

fram. Stora förändringar började ta fart i skolan tillsammans med demokratibegreppet, den 

traditionella undervisningsformen frångicks och vikten sattes på en pedagogisk form av 

undervisning. Elevernas kritiska tänkande blev en viktig del i den estetiska fostran skolan 

skulle nyttja, vilket bidrog till att audio-visuell teknik började föras in i skolan. Bildens 

betydelse diskuterades och film, foto, musik och andra medier blev verktyg i undervisningen 

samt lämpligt undervisningsmaterial.  

 

Medier som uttrycksmedel och som ny form av berättarteknik hos eleverna belystes i Lgr 62. 

Elevernas tidigare erfarenheter och idéer togs till vara, vilket gjorde att rörlig bild ansågs 

viktig för elevernas kritiska tänkande. Istället för att se på medier som negativa i 

undervisningen samt verktyg för bland annat propaganda, kunde eleverna kritiskt granska 

propaganda och reklam.   

 

Under 1960- och 70- talet belystes kommunikationstekniken i läroplanerna. Eleverna skulle 

lära sig att sprida sitt budskap, medier var deras verktyg och kommunikationsmedel. 
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I Lgr 80 betraktades massmedier som en viktig bas i elevernas kunskap och utveckling, men 

synen på medier såg annorlunda ut i verkligheten. Det debatterades i hög grad kring 

medievåldets påverkan. Debatterna handlade om filmens och televisionens negativa effekter 

på barn och ungdomar samt att elevers skolresultat försämrades. 67

 

Lpo 94 lyfte däremot upp vikten av att elever ska kunna uttrycka sig via medier. 

Undervisningsformerna utvecklades i och med de nya informations- källorna såsom Internet, 

informationstekniken skulle vara ett verktyg för elevernas kunskapssökande. Elevernas eget 

lärande sattes i fokus, skolan skulle erbjuda olika vägar till kunskap och ge plats för elevernas 

individuella utveckling. Undervisningen skulle vara varierande och mångsidig för att 

elevernas intressen och erfarenheter skulle tas till var samt till att skapa motivation. Begreppet 

mångkulturalitet lyftes fram där förståelsen för olika kulturer var en del i skolmiljön. Skolan 

skulle ta till vara på elevernas olika kulturella erfarenheter och se det som en tillgång. I ”Att 

lära och leda” tas arbetet kring arbete med nya uttrycksformer upp, där användningen av alla 

sinnena är viktiga för att fördjupa elevers kommunikativa förmåga.68

 

Möjlighet till reflektion och analys är ett måste i skolans värld. Multimedia som innefattar 

bild, ljud och digital teknik spelar stor roll för elevernas kreativitet, skapande, 

identitetsutveckling, kunskapssökande samt ämnesutveckling eftersom det vidgar elevernas 

möjligheter till att uttrycka sig och kommunicera.69 En varierad undervisningsform fångar 

intresse för fler elever och engagemang då eleverna har större möjligheter att arbeta på sitt 

eget sätt. Det ger eleverna olika vägar till kunskap och möjlighet att uttrycka sina känslor, 

skapa information samt sprida sina budskap.70 Att eleverna kan kommunicera med alla sina 

sinnen gör att fler elever fångas upp t.ex. de som har problem med att kommunicera verbalt 

eller har syn problem.71

 

5.6 IKT, Digital kompetens och Fortbildning 

 

IKT är idag en integrerad del i vårt samhälle, därför är det även viktigt att skolan som en 

utbildare till verksamma medborgare, speglar detta IKT samhälle och använder sig av medier 
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på ett pedagogiskt och lärorikt sätt. Frågan är om det finns tillräckligt med resurser och 

kunskap hos lärarna, vilket gör att användningen av IKT i skolan och den digitala 

kompetensen hos lärare kan variera.  

 

Digital kompetens handlar om allt från att kunna hantera en dator och dess programvaror till 

att vara kritiskt tänkande kring all sorts media. Kompetensen handlar om förmåga och vilja att 

utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Sammanfattande kan man 

säga att man bör kunna definiera, ha tillgång, hantera, integrera, bedöma, skapa och 

kommunicera.72 Att vara digitalt kompetent innebär därför även att kunna tillämpa rätt 

medium beroende på vilken information man vill delge samt kunna anpassa det beroende på 

vem eller vilka mottagare av denna information är.73  

 

I lärarutbildningskommitténs betänkande ”Att lära och leda” finns det ett avsnitt som heter 

”Att arbeta med nya uttrycksformer”, 74 där fokus ligger på att kunskap man får genom 

sinnena och kunskap man får genom tankar och förnuft bör gå hand i hand för att få en så 

allsidig undervisning som möjligt. Dagens elever anses vara digitalt infödda, medan lärare 

beskrivs som nykomlingar till den nya teknologin.75 Lärarutbildningar borde därför satsa på 

att öka kunskapen inom IKT hos blivande lärare, likaså borde lärare som är i behov av 

fortbildning inom IKT få det.  

 
I SOU 2001:13 påpekas vikten av att som lärare kunna hantera verktyg för att kunna använda 

det i pedagogiska syften. Det viktiga för den pedagogiska användningen av IKT är bl.a. 

lärarnas IKT kompetens.76  

 

Detta framgår även i en av skolverkets rapport om att fortbildning inom olika dataprogram är 

betydelsefullt. Behovet av fortbildning, finns även när det gäller de pedagogiska aspekterna 

på datoranvändning i undervisningen.77

 

 

                                                                                                                                                         
71 Jedeskog, G, 1998, sid. 37-38 
72 Lankshear. K,2006, sid. 14 
73 ibid. sid. 13 
74 SOU,1999:63, sid. 55 
75 Dons. C, 2006,sid. 62 
76 SOU 2001:13 sid. 111-122 
77Unenge. J & Unenge G, 1996:2, sid. 23    21 

  



6. ANALYSDEL  

 

Här nedan kommer vår analys att presenteras genom sju intervjuer. Varje intervjuad pedagog 

har en analysdel under sig för att underlätta förståelsen och strukturen på vad som är intervjun 

och vilket som är analys. Efter alla intervjuer och analyser av de intervjuade, följer två 

rubriker, jämförande skolor samt jämförande motivation och intresse. Med dessa rubriker kan 

man dra paralleller med de utförda intervjuerna och dess analyser.   

 
6.1 Pedagoger i Botkyrka: 
 

Intervju Mårten 

 

Mårten är 38 år. Han har sedan tidigare ett stort intresse av media och dess utveckling. I sitt 

klassrum har han, av väldigt få lärare på skolan, ett utvecklat klassrum med en massa ny 

teknik. Han har en positiv syn på skolans införande och utveckling av media.  Det kan också 

bero på att han är data- och teknik ansvarig på skolan. De nya tekniska apparaterna som vi 

kunde se i klassrummet, och som Mårten dagligen använder sig av i sin undervisning, är en 

projektor och en digital Whitebord. Denna form använder han även i sin historieundervisning 

där han har som fokus på eleverna och deras lärdom på att göra flera digitala undervisningar.  

 

Mårten anser vidare att den traditionella arbetsformen är lika viktig som den moderna. Mårten 

anser att det är lärarens plikt att lära eleverna att använda media på rätt sätt.   

 

Intervjuanalys Mårten 

 

Utifrån den ovanstående intervjun kan vi dra slutsatsen att Mårtens undervisningsform har sin 

grund i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap därför att Mårten ser eleverna 

som aktiva i sitt lärande och där de teknologiska redskapen är något som utnyttjas i 

undervisningen. Han har också ett sociokulturellt perspektiv på lärande då han använder sig 

av den kunskap och de verktyg som samhället har att erbjuda. Han ser även kunskaperna som 

en resurs som man använder varje dag i olika situationer, precis som det sociokulturella 

perspektivet utgår ifrån. Han försöker se möjligheterna med IT eftersom de ger en variation i 

undervisningen och väcker motivation hos elever precis som Jedeskog förespråkar.78    
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Kulturen som råder i samhället, vill Mårten återspegla i sin undervisning. I och med att han 

har fått en IKT utbildning, besitter han digital kompetens och använder IKT i större 

utsträckning i sin historieundervisning. Mårten använder tre olika digitala artefakter i sin 

historieundervisning såsom projektor, digital whiteboard och datorer och dess programvaror. 

Mårtens förmåga att använda sin digitala kompetens är något som märks av i hans 

undervisningsform där han själv lär eleverna att tänka kritiskt, att inhämta fakta från nätet 

samt att han själv kan hantera den digitala tekniken gör att han kan anpassa rätt medier till rätt 

tillfällen.  

 

Mårtens definition av traditionell arbetsform är här diffus, eftersom hans klassrum är präglat 

av tekniska hjälpmedel, såsom dator på katedern, digital whiteboard istället för en vanlig tavla 

och projektor. Vi kan därför inte klassificera Mårtens tankesätt som behavioristiskt eftersom 

han anser att det är väldigt viktigt med media då vi lever i en utvecklad värld och där 

teknologiprocessen förändras ständigt. Mårten använder inte heller medier till ”datorstödd 

instruktion” som går hand i hand med en behavioristisk syn på lärande eftersom datorn då 

endast används till att överföra kunskaper till eleverna.79

 
 

           Intervju  Jimmy 
 

Jimmy är en 54 årig man som använder sig av de få datorer som finns utspridda på skolan, 

men dessa ser han mer som skrivmaskiner och kan inte kategorisera dem under vår definition 

av media. Men datorerna används, dels när eleverna ska presentera fakta, eleverna kan då ta 

hjälp av Internet och använda det som faktabas. I skolan har de också ett träningsprogram som 

är förprogrammerade i datorerna och används främst inom SO och NO - ämnena. Dessa är då 

självmotiverande faktatexter med frågor, där man som elev kan testa sig själv och sina 

kunskaper med ett inprogrammerat prov.  

 

Han anser att skolans digitala Whiteboard är en viktig prioritering då eleverna kan ha sina 

egna presentationer som de kan arbeta med hemma och även inprogrammera dessa i 

skolsystemet. Både att arbeta med datorer och digital Whiteboard är sådana arbetsformer som 

Jimmy föredrar som mest då han anser att dessa är mer givande för eleven.  
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Jimmy är en av de få lärare som använder datasalen regelbundet, han är även specialpedagog 

och använder datorer i undervisningen. Många elever kan tycka att det är besvärligt att gå dit 

då det kan bli rörigt och många behöver hjälp på en och samma gång, många är inte vana med 

datorer vilket är jobbigt och kan lätt leda till kaos i klassrummet, därför måste man skola in en 

klass så att de får sig bättre erfarenheter av att arbeta med datorer/media.  

 

Jimmy använder sig också av andra former av media i sin undervisning såsom VIDEO/DVD, 

främst i sin historieundervisning, där man direkt kan vända sig till AV-centralen80 för 

program. Man får räkna med att dessa inte är av bästa kvalité, då de flesta är gamla 

videoband.  

 

Jimmy anser sig själv inte ha problem med de tekniska medieformerna, men kan tycka att det 

finns organisatoriska problem. Dessa problem kan vara att alltid se efter om digitalkameran 

har batterier, om den är laddad, att bokningslistan för TV är tillgänglig samt att det inte 

krockar med andra lärares bokningar. Det är det som finns runtomkring som är jobbigt, dvs. 

förberedelserna. Fastinstallation i klassrummet är något att föredra, rullandet av alla tekniska 

prylar är det som kan bli besvärligt och få många lärare att tveka. Media är en tillgång men 

det blir en belastning om det inte fungerar rent tekniskt.  

 

Det finns många olika discipliner på hur elever använder medier hemma och de används i 

skolan. Eleverna kan oftast spel men inte användandet av de grundläggande verktygen i olika 

dataprogram. Sim City-spelet är ett lärorikt och användbart spel inom historia då man ska 

bygga upp civilisationer, då får man både en lärorik kunskap och begrepp utifrån ett spel, 

därför är det ingen dum idé att använda dessa former i historieundervisningen, om man nu ska 

kombinera.  

 

Då Jimmy har fått en utbildning inom ITK och media men anser sig själv inte behöva det då 

han tycker att det inte har varit speciellt givande för hans arbetsform. 
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Intervjuanalys Jimmy 

 

Jimmy använder program som är till för att stärka elevernas befintliga kunskaper inom ämnet. 

Detta ses som en fördel då lärare anser att all träning som eleverna gör och tar initiativ till, är 

en fördel.81 Denna konstruktivistiska syn på lärande, har sin utgångspunkt i kognitivismen, 

där elever ses som aktiva individer som konstruerar sin kunskap utifrån egna erfarenheter. 

Han försöker arbeta så brett som möjligt med media och den traditionella undervisningen, 

vilket betyder att han inte har släppt den behavioristiska synen på lärande till fullo, eftersom 

han fortfarande anser att det är viktigt att han överför kunskapen, som han själv styr, och där 

eleverna ska ta emot informationen. 

 
Eftersom Jimmy anser att vissa nya digitala redskap, som dagens samhälle erbjuder, är en 

fördel för lärande, träder då ett sociokulturellt synsätt fram. Eftersom Jimmy skulle kunna 

använda sina kunskaper från fortbildningen när det gäller tekniska förberedelser, men anser 

att det är en belastning, går det då inte in i ett sociokulturellt perspektiv. I den sociokulturella 

synen på lärande, ligger tyngden på att använda de verktyg som erbjuds samt att kunskaperna 

man besitter, ses som en resurs som används i olika situationer och därtill även i sin 

kommunikation.  

 
Han ser media och IKT som en resurs, men tycker att det kan bli en belastning med all 

förberedelser innan lektionens start och därför tar han den lättaste vägen ut, antingen genom 

den traditionella undervisningsformen eller genom att titta på Video, som vi då inte kan 

betrakta som ny medieform. Jimmy:s placering på våra teorier kan verka diffust, o ena sidan 

är han väldigt tekniskt kunnig, men utnyttjar inte det i sin historieundervisning, o andra sidan 

är han omotiverad. Men eftersom han även anser att elevernas utveckling kan ske genom egne 

erfarenheter och kunskaper så som han menar med Sim city spelet kan vi dra slutsatsen att 

Jimmy även utgår delvis utifrån det kognitivistiska perspektivet. Jimmy besitter i hög grad 

digital kompetens, men använder den i mindre utsträckning i sin undervisning då han endast 

använder två digitala artefakter, digital whiteboard och datorer. Vi anser att Jimmy skulle 

kunna utnyttja sin kompetens i högre utsträckning.  
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Intervju Margareta 

 
Margareta är en kvinna på 58 år. Hon använder sig av varierade metoder i sin 

undervisningsform och kan även låta eleverna själva leta efter fakta eller så utgår hon från den 

traditionella undervisningsformen. I sin historieundervisning använder hon sig av Video och 

Internet som källor, då hon menar att eleverna kan ta till sig och bli mer medvetna om att vara 

källkritiska. Därför använder hon sig väldigt mycket av datorer och Video i sin 

historieundervisning. Men när det kommer till de nya digitala artefakterna, såsom 

digitalfilmkamera och Digital Whiteboard, kan hon känna sig oerfaren. Detta kan också bero 

på att hon inte har fått någon ITK utbildning under sin period som lärare. Hon menar att den 

nya tekniken måste ses som en tillgång då den är en del av samhället, samtidigt som hon anser 

att det är upp till läraren själv i och med att det är hon som själv bestämmer hur 

undervisningsformen skall se ut.  

 

Intervjuanalys Margareta 

 

Margareta besitter digital kompetens i mycket låg utsträckning, eftersom hon inte behärskar 

och heller inte använder nyare teknik, men anser ändå att tekniken är en tillgång i 

undervisningen, därför har hon delvis en sociokulturell syn på lärande, eftersom hon anser att 

skolan ska använda sig av de kulturella verktygen som finns i samhället och där kunskaperna 

ses som en resurs för utveckling. Margareta ser positivt på datorer och IT i undervisningen då 

dessa stimulerar eleverna till att bli mer aktiva i undervisningen. Samtidigt går hon emot sig 

själv då hennes egen undervisningsform influeras av behavioristiska inslag, genom att hon 

väljer den traditionella undervisningsformen i högre utsträckning trots att hon är omringad av 

IKT samt andra redskap och verktyg som kan berika undervisningen. Genom att hon delvis 

använder Internet som faktabas i undervisningen, då hon menar att eleverna lär sig att bli 

källkritiska, vilket är ett av kraven i att vara digital kompetent, har hon därför både ett 

behavioristiskt perspektiv på lärande och ett sociokulturellt. Margareta anser att det är upp till 

varje enskild lärare och hans/hennes intresse till kunskap och lärande som blir avgörande för 

vilka metoder som ska användas och hur undervisningen ska utformas. Margaretas 

undervisning lutar ändå mer åt det behavioristiska perspektivet, då hon väljer en traditionell 

undervisningsform framför en sociokulturell, där eleverna själva får bygga sin kunskap och 

där Margareta tar till så mycket verktyg som möjligt i sin undervisning.  
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Margareta väljer inte att gå en fortbildning inom IKT, och tar inte heller till den digitala 

tekniken i större utsträckning i sin historieundervisning, då hon endast använder en digital 

artefakt, datorn. Det behavioristiska synsättet på undervisning behöver inte ha att göra med 

hennes IKT användning, men vi dragit denna slutsats då Margareta föredrar den traditionella 

undervisningsformen trots att omgivningen erbjuder många verktyg till lärande. 

 

              Intervju Nina 

 
Nina är en kvinna på 29 år. Hon försöker ha en varierad historieundervisning. Ibland berättar 

hon framför tavlan och eleverna får skriva det hon skriver och säger, ibland gör de egna 

uppgifter utifrån texter ur olika böcker. Nina och svenskläraren samarbetar, eleverna läser 

samtidigt skönlitterära böcker som behandlar den tid i historian som de arbetar kring. Hon 

försöker också använda film via DVD, för att visualisera händelser och skeenden. I år har 

eleverna skrivit "dagböcker" från industrialismens tid, där de har fått leva sig in i hur det vara 

att leva då. Tidigare i år har hon arbetat med "storyline" där eleverna får olika moment i 

historien som de kan arbeta fritt med.  

 

De har använt film och Internet i historieundervisningen under höstterminen. När de använde 

Internet var det en specifik sida som eleverna hade i uppdrag att använda,82 som handlar om 

den svenska emigrationen till USA under 1800-1900-talet. 

 

Nina föredrar att arbeta med film. Internet fungerar ibland, om man kontrollerar vilka sidor 

eleverna använder sig av. Hon hanterar datorer och dess programvaror samt Internet mycket 

bra, samtidigt som hon föredrar digitalkamera och DVD i sin historieundervisning.  

 

Hon har inte fått någon fortbildning inom media och IKT, men ser medier som en stor 

tillgång, så länge de fungerar bra, det vill säga när DVD-spelaren inte krånglar osv. Hon 

skulle önska sig mer utrustning till skolan som projektorer och digital whiteboard om det 

fanns möjlighet, men som alltid är det resurserna som styr verksamheten. 

 

Hon tycker att det är viktigt att eleverna får dela sina förkunskaper och berätta om 

erfarenheter, man kan diskutera dessa samt det de hör/läser i media.  
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Många ungdomar är vana vid att använda Internet, men inte alltid så duktiga på att sålla bland 

fakta. De hade till exempel en intressant diskussion om Gandhi i höstas när flera elever hade 

sett en dokumentär om honom där det sades att Gandhi var rasist och hade haft förhållanden 

med minderåriga flickor. Det visade sig vara en mycket oseriös "dokumentär" som eleverna 

hade sett vilket var vara bra, eftersom de fick prata om dokumentären där Nina tillsammans 

kunde ventilera och ta reda på sanningen bakom. 

 

Intervjuanalys Nina 
 

Nina en ung lärare med ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande då hon ser elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper som viktiga i lärandeprocessen. Elevernas befintliga 

kunskaper används till att konstruera ny kunskap. När Nina talar om elevernas arbete med 

”storyline”, kan det kopplas till det sociokulturella perspektivet då lärande sker genom 

deltagande, relationer och samspel där kunskap går hand i hand med handlingar i sociala 

kontexter och med olika sätt att betrakta världen på.83

 

Kommunikationen sker mycket genom ny teknologi, som är ett verktyg för elevers lärande.84 

Kommunikation är något som Nina lägger tyngd på i sin undervisning, då hon är medveten 

om att eleverna måste lära sig vara källkritiska. Detta är något som hon visar tydligt genom 

exemplet om Gandhi. Hon visar, fastän hon inte har gått en fortbildning inom IKT, att hennes 

digitala kompetens används i en större utsträckning. Kompetensen visar sig inte enbart genom 

att hon är källkritisk och lär eleverna att vara källkritiska, utan också genom de tre digitala 

artefakter, (digitalkamera, datorer och dess programvaror och DVD) hon använder sig av, 

samt att hon anpassar de digitala artefakterna till momenten i undervisningen. Då hon anser 

att den nya teknologin är en tillgång och då hon gärna använder sig av det i sin 

historieundervisning, kan vi inte se några kopplingar till det behavioristiska perspektivet, 

eftersom hon inte heller bedriver traditionell undervisning. Hon har en konstruktivistisk syn 

på lärande och dess kommunikations verktyg, då hon anser olika redskap som berikande i 

undervisningen, precis som det sociokulturella och kognitivistiska lärandet har sin grund i.  

 

Skolan har tyvärr inte de resurserna som Nina önskar sig, för att berika hennes undervisning 

ytterligare. Elever idag vill utnyttja multimedia i skolan då de har skaffat sig egna kunskaper 
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och erfarenheter om dessa. Multimedia är ett uppskattat sätt, av eleverna, att driva 

undervisningen, då de själva får vara aktiva och kreativa. Därför är det också viktigt att 

integrera IKT i undervisningen på ett sådant sätt som gynnar eleven och dess lärande, i 

skolan.  

 
 
6.2 Pedagoger utanför Södertälje: 
 

Intervju Simon 
 

Simon är en man på 40 år. Hans historieundervisning bygger mycket på läsning, gå igenom 

texter och att göra olika former av analysmodeller på texter. Mycket av undervisningen sker 

även genom att han då och då går igenom på tavlan och ger en struktur till de texter eleverna 

läser.  

 

Just nu läser de om första- och andra världskriget och till det har de sett på en film från ett 

koncentrationsläger. Syftet med filmen var att få en visuell bild till det de även läser om. 

 

Skolan har köpt in digital Whiteboard till 15 klassrum och bärbara datorer till all 

undervisande personal, vilket innebär att IT och media kommer att bli en naturlig del i fler 

lärares undervisningsform. Undervisande lärare kommer att få utbildning i digital whiteboard 

och IT användning i skolan. Simon föredrar att arbeta både med datorer och film och tycker 

att dessa är viktiga verktyg för att man ska kunna leverera på ett mer roligare sätt för eleven. 

Han behärskar DVD, datorer och dess programvaror väl och använder därför dem i sin 

historieundervisning.  

 

Media är en tillgång i undervisningen om den används på ett strukturerat och väl genomtänkt 

sätt. En förutsättning för ett ökat intag av media i undervisningen kräver även att eleverna 

tränar sitt kritiska tänkande. 

 

Intervjuanalys Simon 

 

Simon är måttligt digital kompetent då han använder vissa digitala artefakter i sin 

historieundervisning. Han använder sig just nu av DVD och datorer och dess programvaror.  
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Han kommer att gå en fortbildning inom IKT samt få in fler digitala artefakter i sin 

undervisning, vilket han är positivt inställd till. Just nu använder han media och IKT varken i 

en större - eller i en mindre utsträckning, utan någonstans mittemellan. Detta kan bero på att 

han ännu inte fått de digitala artefakterna som skolan köpt in samt att han än inte gått 

fortbildningen inom IKT. Hans inställning till IKT användningen i undervisningen är positiv, 

vilket lutar mot att både hans digitala kompetens samt IKT användning kommer att öka.  

 

Simon har ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom han vill använda sig av de 

verktyg som erbjuds av samhället samtidigt som han påpekar att det är viktigt att använda 

dem på ett genomtänk sätt som gynnar lärandet. Simon visualiserar texter som de arbetar med 

genom att visa film, vilket gör att fler sinnen hos eleverna stimuleras.85 Han har därför insett 

behovet av IKT i undervisningen då han är medveten om att detta är något som motiverar 

eleverna till ämnet. Genom att skolan kommer att få in flera digitala artefakter kommer han 

att kunna hitta sitt eget material till undervisningen och anpassa dessa till elevernas 

lärandeprocess. Att använda multimedia i undervisningen, har även visat ett oväntat resultat 

med avseende på elevers förmåga att lära,86 vilket inte verkar vara något som Simon tvekar 

till.  

 

Simon låter eleverna vara aktiva i sitt lärande och kunskapssökande då han ger vägledning till 

dem genom struktur. Detta tillvägagångssätt tyder på en kognitivistisk syn på lärande där 

eleverna själva konstruerar sin kunskap genom att vara aktiva. 

 

Intervju Leif   

 

Leif är 61 år och hans historieundervisning ser ut på så vis att han först börjar med en 

genomgång. Han har alltid en plan över vad de ska göra under lektionen, som han visar på 

overhead. Om lektionen handlar om Sveriges historia och då exempelvis Gustav Vasa, har 

Leif frågor och illustrationer på det. Han visar t.ex. bilder på kläder och redskap som 

människorna hade på den tiden, sedan får eleverna arbeta själva och tillverka olika saker från 

den tiden såsom kläder och redskap.   
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Leif använder media ofta, främst åskådningsmaterial. Nästan varannan gång använder han 

film i undervisningen, det föredrar han. Om lektionen handlar om medeltiden kan han t.ex. 

visa en film om riddare. Oftast är filmerna 15-17 minuter. Filmen kommer från KMS- Av 

centralen i Södertälje kommun. Leif berättar att han inte får hämta inspelat material hemifrån, 

eftersom det är olagligt och får därför bara använda KMS material. Det viktiga är att filmen 

passar ihop med lektionens tema. Leif tittar alltid på filmen först innan han visar den. Sedan 

har han alltid frågor till filmen eftersom han tycker att det är viktigt att anknyta till filmen 

direkt.  

 

I och med att Leif föredrar film, använder han därför nästan aldrig dator i sin undervisning. 

Det har hänt att han använt sig av faktasökning via Internet, då han tycker att det är bra att 

elever letar information på nätet tillsammans. Nationalencyklopedin på datorn har han använt 

och tycker att det också är bra för eleverna att använda. Leif hanterar inte datorn och 

programvarorna som medföljer särskilt väl. Han har dock gått egna utbildningar eftersom han 

är intresserad av filmning. I sin undervisning har han använt sig av digitala filmkameror. Han 

spelar in historiska pjäser som eleverna gör. Han använder både rörlig – samt stillbild i 

undervisningen eftersom han visar bilder han tar med digitalkameran om det har att göra med 

lektionen.  

 

Leif tycker att det är viktigt att ta tillvara på elevernas erfarenheter kring digital teknik och 

medier. Det är viktigt för framtiden säger han. Leif utnyttjar deras kompetenser och berättar 

att eleverna många gånger är duktigare än honom. Han menar att de är snabba på allt t.ex. 

hitta information på Internet. Han tycker definitivt att medier är en fördel i undervisningen då 

han menar att många elever läser dåligt. Medier fångar upp alla elever på olika sätt. Han anser 

sig själv som en berättande lärare. 

IKT-satsningen varierar från skola till skola säger Leif. Han menar att vissa skolor har satsat 

enormt på ny digital teknik i undervisningen medan andra skolor ligger kvar på 1900-talet. 

Deras skola är någonstans mitt emellan, säger han. Han kommer snart att använda digital 

whiteboard, så fort skolan får in dem, det ställer han sig väldigt positiv till. 

 

Intervjuanalys Leif 

 

Enligt kognitivismen är lärande en process som sker genom aktivitet och som konstrueras 

utifrån tidigare kunskaper.                                                                                            31 

  



Samtidigt är lärande beroende av situationen som den sker i. Leif låter eleverna arbeta till stor 

del själva där de får chansen att skapa olika saker och vara kreativa t.ex. i tillverkningen av 

kläder från medeltiden. Eleverna får själva leta fakta på Internet, vilket Leif är positiv till 

eftersom han tycker att deras erfarenheter och kunskap till olika medier är viktiga att använda 

och ta till vara på i skolan. 

 

Leif använder olika redskap som stöd i sin historieundervisning och kommer att ta hjälp av 

fler kommunikationsverktyg så småningom, vilket visar hans sociokulturella syn på lärande. 

Han verkar ha en positiv syn på lärande då hans historieundervisning utgår från samspel, 

rollspel, deltagande aktivitet, relationer och kommunikation är grunden för hans 

lärandemetod, som det sociokulturella perspektivet på lärande förespråkar.  

 

Skolan som Leif arbetar på håller på att utvecklas genom att integrera IKT alltmer i skolan. 

Detta är då en resurs som gör att skolan inte längre behöver ha ett traditionellt synsätt på 

lärande vilket är väldigt svårt att ändra på. I och med att vi lever i ett teknologiskt samhälle så 

gäller det att en lärare anpassar de nya medieformerna i undervisningen då eleverna möter 

denna teknik i sin vardag. Att skolan speglar det samtida samhället, tyder på att den har 

lämnat behaviorismen bakom sig. Leif har också lämnat behaviorismen bakom sig då han 

stödjer en undervisning med IKT som redskap för lärande.  

 

Leifs digitala kompetens verkar vara diffus eftersom han säger att han hanterar 

digitalkameror, men samtidigt säger han att han inte hanterar datorer och dess programvaror. 

Han använder sig dock av tre olika digitala artefakter, digitalkamera, digital filmkamera, dator 

och Internet använder han i mindre utsträckning. Därför tolkar vi det som att han vill använda 

media i större utsträckning, samtidigt som han anser sig själv som inkompetent gällande 

datoranvändningen. Därför tror vi att genom IKT fortbildning och skolans satsning på de 

digitala artefakterna som har diskuterats i skolan, kommer Leif att uppnå en bredare 

kompetens i medieanvändningen såsom han önskar.   

 

Intervju 3 Melissa   

 

Melissa är 48 år och använder datorer och Internet ofta i sin undervisning. Hon kan hämta 

mycket information om exempelvis vikingatiden från Internet. Internet är det medium som 

hon föredrar. Hon låter eleverna arbeta vid datorerna och använda Internet.  32 

  



Själv är hon halvrisig på datorer och dess programvaror, berättar hon. Ändå driver hon IT 

frågor framåt, eftersom hon anser att skolans datorer är för sega och gamla.  Hon tycker att 

filmerna från KMC87 är gamla och önskar att hon hade nya filmer att visa, men hon använder 

sig av dem ibland ändå.  

 

Melissa har inte fått mycket utbildning inom IKT och känner just nu att medierna är en 

belastning. De tekniska prylarna på skolan fungerar inte så bra och hon hanterar inte dem 

heller. Hon har använt sin digitalkamera i undervisningen, men har haft problem med att 

skriva ut bilder. Däremot tycker hon att det är viktigt att ta tillvara på elevernas tidigare 

erfarenheter kring media och digital teknik, men tycker att tekniken skolan har just nu är för 

gammal. Samtidigt sa Melissa att skolan skulle få in nya bärbara datorer, något som hon 

kommer att använda sig av. 

 

Hennes historieundervisning just nu går ut på att eleverna gör en storyline. Om det till 

exempel handlar om medeltiden får eleverna i grupp bygga landskap, ta reda på vilka djur 

som fanns då, vilket byggmaterial som användes då o.s.v. Melissa berättar att eleverna vet 

mycket själva och kan själva söka kunskap och information t.ex. på internet. Hon ogillar 

skarpt den traditionella undervisningen där eleverna ansågs tomma som måste matas med 

kunskap.  

 

Intervjuanalys Melissa 

 
Melissa har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt och ett kognitivistiskt perspektiv på lärande 

då hon använder medier som verktyg i sin historieundervisning, där eleverna dessutom kan 

vara aktiva i undervisningen, vilket både den sociokulturella och det kognitisvistiska lärandet 

har sin grund i. Fastän Melissa inte är datorintresserad så ser hon dessa som ett verktyg för 

elevens lärande då eleven kan själv anpassa, bearbeta och arbeta efter eget tempo under 

lektionspasset. Hon ser elevernas kunskaper som resurser i undervisningen som hon vill ta 

vara på, vilket också är ett sociokulturellt synsätt på lärande, att man inte bara ser elevernas 

yttre som behavioristiska synen på lärande går ut på. Melissa som är en medelålder har ett 

konstruktivistiskt perspektiv på lärande då hon ser elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper som en resurs och som viktiga faktorer i lärandeprocessen.  

 

                                                 
87 Ett mediecenter som lånar ut läromedel till lärare.      33 

  



Precis som Nina, talar Melissa om elevernas arbete med ”storyline” som kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där man menar att lärande sker genom deltagande, relationer, 

samspel samt kommunikation. Kommunikation är något som även har förändrats inom 

skolans ramar då skolorna tar in fler och fler datorer och andra digitala artefakter som har sin 

mening att förändra undervisningen. Därför ställs det också ett krav att kunna hantera dessa 

föremål i undervisningen. Men Melissa känner att hon inte kan hantera dessa föremål som hon 

skulle vilja och därför känner hon sig halvrisig när det gäller att hantera datorer och andra 

medier i historieundervisningen. Melissa verkar ha ett stort intresse inom media, men saknar 

den digitala kompetensen som hon önskar sig. Skulle Melissa ha fått en IKT fortbildning, 

skulle hennes kompetens kunna användas i en större utsträckning, än de få digitala artefakter 

som hon använder (dator och Internet och digitalkamera), i sin historieundervisning i och med 

att hon själv har viljan och intresset.  

 

Melissa står klart och tydligt för det sociokulturella och kognitivistiska perspektivet då hon 

kritiserar den traditionella undervisningsformen där eleverna bara skulle matas med kunskap. 

Istället ska man få eleverna att bli mer aktiva på lektionen och genom egna reflektioner, 

handlande och lärande kommer dessa elever att nå kunskap.    
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6.3 Jämförande skolor   

 

Vi anser inte att skolorna är det som skiljer sig i IKT användningen, utan att det hänger på 

pedagogerna och deras intresse för användningen av digitala artefakter i 

historieundervisningen. I skolorna i Botkyrka kommun var det två lärare som hade fått IKT 

utbildning, Mårten och Jimmy. I skolan som ligger utanför Södertälje, var det endast en lärare 

som hade fått en IKT utbildning, och denna utbildning hade han inte fått av skolan, utan hade 

frivilligt valt att gå på utbildningen av eget intresse. Utbildningen inkluderade inte alla medier 

utan var mer specificerad på rörlig bild.  

 

Därför kan vi dra slutsatsen att pedagogerna i Botkyrka kommun hade blivit erbjudande att gå 

en IKT utbildning medan de i skolan som ligger utanför Södertälje, ännu inte fått den 

möjligheten.   

 

6.4 Jämförande motivation och intresse 

 

Mårten hade motivation och intressen för IKT användning i sin historieundervisning. Detta 

kan också bero på att han är teknik – och data ansvarig i skolan samt att han har ett klassrum 

som präglas av digitala artefakter.  

 

Jimmy hade ett stort intresse men för IKT samtidigt som hans motivation var inte så hög, 

eftersom han kritiserade de organisatoriska problemen som fanns. Han skulle känna sig mer 

motiverad om det fanns fast installation i klassrummet. Han hade även fått en IKT utbildning, 

men ansåg sig själv inte behöva den. Även där kunde vi tolka att hans inte var så motiverad att 

använda de digitala artefakterna i sin historieundervisning.  

 

Margareta kan ses som det motsatta till Jimmy då hon hade motivationen men inte intresset. 

Detta kan också bero på att hon är väldigt oerfaren kring IKT användningen. Däremot 

använder hon det hon behärskar i sin historieundervisning såsom datorer och Internet.   

 

Nina hade både intresset och motivationen, vilket också kan tolkas då hon använder många av 

de digitala artefakterna i sin undervisningsform, såsom digital kamera, datorer och DVD. 

Detta gör hon för att hon anser att IKT är en stor tillgång i undervisningen och att hon gör det 

av eget intresse, fastän hon inte fått någon IKT utbildning.   35 

  



Simon verkar beroende av skolans resurser. Han var måttligt intresserad och motiverad av att 

använda IKT i sin historieundervisning. Han såg fram emot de nya digitala artefakterna som 

skolan ska köpa in.  

 

Leif hade intresse för de digitala artefakter som han behärskar, men inte för de andra, vilket 

berodde på att han inte hade erfarenheter om dessa. Motivationen var hög, då han ville 

använda all IKT som han kunde använda i sin undervisning. Det intressanta är att Leif tycker 

att det är fascinerande att eleverna har erfarenheter och kunskaper i digital teknik, som han 

även utnyttjar i sin historieundervisning.  

 

Vi tolkar Melissa som att hon var väldigt intresserad av medier då hon ansåg medier är en stor 

tillgång i skolan. Hon använde media med nöje i den utsträckning hon kunde. Samtidigt 

verkade hon väldigt omotiverad, eftersom hon tyckte att de digitala artefakterna som finns på 

skolan är gamla och fungerar dåligt.   
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7. Resultat av analys 

 

Även om lärarna vi intervjuat inte använder IKT i sin historieundervisning, kan de bedriva en 

undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, men vi har i vår uppsats fokuserat på 

historieämnet samt utgått från våra teorier, frågor och svar. Resultaten vi har kommit fram till 

gäller just de lärare vi intervjuat och endast historieundervisningen, men för att kunna 

generalisera mera behövs det större och bredare undersökningar och kanske i flera lärare och 

fler ämnen än historia. 

 
Det sociokulturella perspektivet träder fram mer eller mindre hos alla de intervjuade lärarna. 

Vi vill inte påstå att motivation är en grundfaktor till ett sociokulturellt perspektiv, men det 

kan spela en liten roll på så sätt att lärarna har motivationen till att bedriva sin 

historieundervisning på fler sätt än den traditionella. Två av lärarna Jimmy och Margareta är 

de som minst lutar åt det sociokulturella perspektivet. Dessa är även de enda som lutar delvis 

åt det behavioristiska perspektivet. Jimmy verkade inte ha motivation eller intresse, men hade 

kunskapen inom IKT, däremot Margareta hade intresset men inte motivationen för att 

integrera IKT i sin undervisning. De andra lärarna är mer influerade av det sociokulturella och 

kognitivistiska synen på kunskap och lärande. Melissa, Leif, Simon och Nina är de 

pedagogerna som har både det kognitivistiska och sociokulturella perspektivet på lärandet. 

Detta kan ha ett samband med deras motivation och intresse för IKT i undervisningen. Vi kan 

tolka att Melissa hade ett stort intresse för IKT men mindre motivation och det kan bero på att 

skolan hade allt för gammal utrustning av medier, men i och med att skolan skulle köpa in nya 

digitala artefakter, kommer då frågan om motivationen kommer att förändras för Melissa? De 

flesta lärare nämnde att de respektive skolorna skulle få in ny digital teknik, vilket de verkade 

positiva till och såg framemot att använda dessa i sin undervisning.    

 

De intervjuade lärarna använde de olika digitala artefakterna i olika utsträckningar, vissa 

använde i större utsträckning och andra mindre. De som använder IKT undervisningen i större 

utsträckning som exempelvis, Mårten, Nina och Leif är även de som har både intresset och 

motivationen. Det är även de som har ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Medan 

majoriteten av dem som använde IKT i mindre utsträckning hade inslag av behaviorismen. 

Samtidigt kan vi inte dra slutsatsen att lärarnas hela undervisning är behavioristisk, men när 

det kommer till IKT användningen och våra frågor så kan vi säga att det finns behavioristiska  
      37 

  



inslag då dessa lärare föredrar traditionell undervisning och inte tar till alla de redskap som de  

skulle kunna för att berika sin undervisning. Beroende på i vilken utsträckning de använde 

IKT i sin undervisning, har även att göra med lärarnas digitala kompetens samt fortbildning. 

 

Utifrån teorierna och användningen av dessa i analysen kan vi se att slutsatserna blir en 

sammanbindande länk mellan sociokulturellt perspektiv och kognitivismen och den digitala 

kompetensen. Vår studie visar att majoriteten av dem som har den sociokulturella och 

kognitivistiska synsättet på lärande är de som också har motivationen och intresset samt den 

digitala kompetensen och använder IKT i en större utsträckning i sin historieundervisning.  

 

Resultaten visar även att lärarna som använde digitala artefakter mindre i sin 

historieundervisning, (1-2 st), lutade mer åt ett behavioristiskt perspektiv på kunskap och 

lärande, återigen ligger fokusen här på lärarnas undervisningsform i historieämnet och IKT 

användningen. Lärarna som använde de digitala artefakterna i högre utsträckning 3-6st hade 

ett sociokulturellt- och ett kognitivistiskt perspektiv på kunskap och lärande. Två lärare Simon 

och Melissa använde sig endast av två digitala artefakter, men ville samtidigt använda sig av 

fler och hade både motivation och intresse för det samt ett sociokulturellt perspektiv. Därför 

har vi i nedanstående modell valt att placera siffran två i både cirkeln ”mindre utsträckning” 

och i cirkeln ”större utsträckning”. 
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Denna modell ovan, d.v.s. figur 2, som vi använt som ett verktyg i analyserna, framställer 

resultaten av hur sambanden mellan de olika teoretiska perspektiven och användningen av 

IKT i historieundervisningen samt den digitala kompetensen, ser ut. 
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8. Sammanfattning 

 

IKT är en viktig resurs i samhället. Digital teknik används brett i hemmen och i arbetslivet. 

IKT och digitala artefakter hör till vår samtid och kan användas som en tillgång i många olika 

sammanhang, inte minst i skolan. Därför har vi valt att undersöka om och hur lärare använder 

IKT och annan digital teknik i sin historieundervisning. Vi tror att båda ämnena är viktiga då 

historia ämnet är ett ämne som har med både förflutet att göra, samt med framtiden. Vi har 

valt att göra kvalitativa intervjuer med sammanlagt sju lärare från tre olika skolor. Vi har 

undersökt om lärarna ser IKT som en belastning eller en tillgång i undervisningen samt i 

vilken utsträckning lärarna besitter digital kompetens. 

 

I uppsatsen har vi tagit upp vad olika författare diskuterar kring IKT i undervisningen samt 

digital kompetens. Vi har även granskat läroplanen Lpo94 för att se vad det står om media i 

historieundervisningen. Vi ger även en historisk överblick på hur medieanvändningen sett ut i 

skolan från början av 1900 – talet samt hur historieundervisningen sett ut från 1800 – talet 

fram till idag. 

 

Vi har, i vår analys, utgått utifrån olika perspektiv på lärande och kunskap. Det första är ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap, där lärande ses som kulturellt betingat och 

där man får kunskap genom att vara aktiv och använda sig av de redskap samhället har att 

erbjuda. De andra två perspektiven är kognitivismen och behaviorismen som är varandras 

motsatser. Ur ett kognitivistiskt synsätt är kunskap och lärande en konstruktionsprocess, där 

deltagande samt tidigare erfarenheter är viktiga. Behaviorismen handlar om att eleverna ska 

lära in och matas med information från läraren. 

 

Resultaten visar på ett samband mellan ett sociokulturellt perspektiv och en kognitivistisk syn 

på lärande samt i vilken utsträckning IKT används i historieundervisningen.  
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9. Slutdiskussion 

 

I ett historiskt perspektiv kan vi se hur historieundervisningen har utvecklats, från det att ha 

varit en traditionell undervisningsform, där lärarna hade ett behavioristiskt synsätt på lärande, 

där eleven endast skulle matas in med en massa kunskap. Kunskapen här var att utbilda 

eleverna i fosterlandskärlek, där eleverna skulle värna om landet och dess historik. Lärarna 

var de informationskällan och eleven var de som skulle ta emot informationen som 

levererades. Materialet som användes skulle granskas av kommissionen innan eleverna fick ta 

del av det.  

 

Utvecklingen kom inte förrän i mitten av 1900-talet då reformpedagogerna kom att ersätta de 

äldre undervisningsmetoderna, med nyare metoder som hade sin fokus på elevens medverkan 

och delaktighet i sitt eget lärande. Vid samma tidpunkt lades vikten på elevernas kritiska 

tänkande i den estetiska fostran som skolan skulle ha. Genom det kom medier in i bilden och 

ansågs som lämpliga verktyg i undervisningen. Under 1960 – och 70 talet blev 

kommunikationstekniken framhävd och belyst i läroplanerna, vilket gjorde att medier blev 

viktiga kommunikationsmedel.  

 

Medieanvändningen och IKT har utvecklats i en beredare utsträckning då samhället har 

utvecklats mer teknologiskt och därav har skolan utvecklats med den. Skolan har enligt 

läroplanen en skyldighet att använda nya metoder i undervisningen. Därför är medier en 

viktig del i undervisningen då eleverna använder sig av olika medier i sin vardag samt för att 

det speglar det teknologiska samhället vi lever i där teknologin används flitigt i arbetslivet.  

 

Genom denna uppsats ville vi undersöka om hur och när IKT används i 

historieundervisningen av de lärare vi intervjuat. Varför vi valde just historia, var dels för att 

vi insåg att IKT inte har uppmärksammats i just det ämnet samt för att Historia och media är 

våra inriktningar. Vi tror att båda ämnena är viktiga för eleven då historia ämnet är ett ämne 

som har med både förflutet att göra, samt med framtiden. Vi anser att IKT och all digital 

teknik kan vara viktiga resurser och verktyg som kan ge visuella illustrationer och berika 

texten. Den digitala tekniken kan vara en stor tillgång både för lärare och elever då den ger 

möjligheter till en varierad undervisning där man som lärare kan få eleverna att engagera sig 

och vara mer delaktiga i sin sitt sökande efter kunskap.  
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Slutsatsen av resultaten blir att IKT användningen är i ständig utveckling. Vissa pedagoger 

använder IKT i större utsträckning än vad andra gör. Med motivation, intresse och resurser 

skulle den digitala kompetensen kunna höjas och därmed bidra till en större IKT användning i 

skolan.  

 

10. Vidare forskning 

 

Undersökningen som vi har utfört, har varit både lärorik och intressant för oss båda. 

Resultaten väckte även ett annat intresse som kan relateras för en vidare forskning och detta är 

att undersöka IKT användningen utifrån genus och ålder.  
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