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Abstract 
This essay examines the possibilities for the use of ICT for learning in the subject of history. 

By interviewing history teachers in upper secondary school about their experiences and 

thoughts regarding the subjects of learning, history and ICT, as well as the relations there 

between, based on Mishra and Koehlers TPACK model, I come to the conclusion that ICT 

may enhance learning in history. I also conclude that ICT may create new learning environ-

ments in history, where knowledge may or may not grow.  

 

The more unique ways of using ICT in history, compared to other school subjects, appears to 

be the possibility of using a variety of new sources, for example digitized primary sources 

from archives, that perhaps will motivate students, and make it possible to work from a con-

structivistic point of view in history.  

 

Other unique possibilities are to satisfy the need of concretizing and visualizing the history 

being taught, by using a broad range of different media when presenting it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Technology, IT, ICT, History, Learning, Archives, Mobility, Secondary 

School, TPCK, TPACK, Teknik, Teknologi, IT, IKT, Historia, Lärande, Arkiv, Arkivpedagogik 

Mobilitet, Gymnasiet 



iii 

 
 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... II	  

1	   INLEDNING .....................................................................................................................................1	  

2	   SYFTE OCH FRÅGOR ..................................................................................................................2	  

3	   DISPOSITION ..................................................................................................................................3	  

4	   HISTORISK BAKGRUND .............................................................................................................4	  
4.1	   INFORMATIONSTEKNOLOGIN OCH SAMHÄLLET - EN HISTORIK ..................................................4	  

4.1.1	   Informationssamhällets Big Bang? .....................................................................................4	  
4.1.2	   Skillnaden mellan information och kunskap .......................................................................5	  
4.1.3	   90-talets IT-bubbla ..............................................................................................................6	  
4.1.4	   IT under 2000-talet ..............................................................................................................7	  

4.2	   UNDERVISNINGSTEKNIK OCH DATORER I HISTORIEUNDERVISNINGEN ......................................8	  
4.2.1	   Teknik kompletterar och ersätter läroboken (1950-1970) ..................................................8	  
4.2.2	   Datorns inträde i skolan (1970-90) .....................................................................................9	  
4.2.3	   IT-seminarium för historielärare (90-) .............................................................................11	  

5	   LITEN ORDLISTA .......................................................................................................................12	  

6	   FORSKNINGSLÄGE ....................................................................................................................13	  

7	   METOD, MATERIAL OCH KRITIK .........................................................................................15	  
7.1	   URVAL AV LÄRARE OCH SKOLOR ..............................................................................................15	  
7.2	   METOD OCH MATERIAL .............................................................................................................15	  
7.3	   KRITIK .......................................................................................................................................16	  

8	   TEORI .............................................................................................................................................18	  
8.1	   TPCK ........................................................................................................................................18	  

8.1.1	   Content Knowledge (C) .....................................................................................................20	  
8.1.2	   Pedagogical Knowledge (P) ..............................................................................................20	  
8.1.3	   Pedagogical Content Knowledge (PCK) ...........................................................................20	  
8.1.4	   Technological Knowledge (T) ...........................................................................................20	  
8.1.5	   Technological Content Knowledge (TCK) ........................................................................20	  
8.1.6	   Technological Pedagogical Knowledge (TPK) .................................................................21	  
8.1.7	   Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) .................................................21	  

8.2	   MITT BRUK AV TPCK-MODELLEN ............................................................................................21	  



iv 

8.3	   SOCIALKONSTRUKTIVISM OCH KUNSKAP .................................................................................23	  

9	   UNDERSÖKNING .........................................................................................................................24	  
9.1	   LÄRARNA ..................................................................................................................................24	  

9.1.1	   Lärarna och deras inställning till IKT ..............................................................................24	  
9.2	   GENERELL IKT-ANVÄNDNING ..................................................................................................25	  

9.2.1	   Lärplattformar ...................................................................................................................25	  
9.2.2	   Multimediabruk .................................................................................................................26	  
9.2.3	   Sociala medier och mobilitet .............................................................................................26	  
9.2.4	   Otto och Niklas: Arbete med primärkällor - ett projekt ....................................................27	  

9.3	   LÄRARNAS SYN PÅ IKT, LÄRANDE OCH HISTORIA ...................................................................29	  
9.3.1	   Samuels syn på IKT, lärande och historia ........................................................................29	  
9.3.2	   Indiras syn på IKT, lärande och historia ..........................................................................31	  
9.3.3	   Michaels syn på IKT, lärande och historia .......................................................................33	  
9.3.4	   Ottos syn på IKT, lärande och historia .............................................................................35	  
9.3.5	   Niklas syn på IKT, lärande och historia ............................................................................37	  

10	   SAMMANFATTANDE ANALYS ..............................................................................................40	  
10.1	   LÄRANDE MED IKT (TPK) ......................................................................................................41	  
10.2	   LÄRANDE I HISTORIA MED IKT (TPCK) .................................................................................42	  
10.3	   SÅ HUR PÅVERKAR IKT ELEVERNAS LÄRANDE I HISTORIA? ..................................................43	  

11	   LITTERATUR .............................................................................................................................45	  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1 Inledning 
Vi har information på plats - undrar vi om det är en alm eller ask, behöver vi varken ha med 

oss lexikon eller gå hem och slå upp - vi kan kolla upp det där vi befinner oss i telefonen. 

Även våra pengar har genomgått denna digitaliseringsprocess och överförs med hjälp av in-

ternetbanker och betalkort, vilket lett till att kontanthanteringen har minskat. Vi kan se de 

hemlösas försäljning av tidningen Situation Stockholm som ett exempel på denna digitali-

sering - det går sedan år tillbaka att betala med sms istället för fysiska kontanter. Politiker gör 

twitter-uttalanden om nyhetshändelser innan pressmöten hinner organiseras.  

 

Kommunikationsmöjligheterna mellan oss har förändrats. Den tekniska utvecklingen gör att 

vi kan dela med oss av bilder och filmer på den plats vi råkar befinna oss. Tidigare disparat 

teknik som internet och kamera förenas i smarta telefoner och surfplattor.  Allt detta kan tän-

kas påverka vårt sätt att orientera oss i tillvaron.  Det nya sättet att vara en aktör i det digitala 

samhället har infört bokstaven K i förkortningen IT. IKT står för information- och kommuni-

kationsteknik.  

 

Flera kommuner satsar idag på ett-till-ett-projektet i skolorna, vilket innebär att alla elever 

och lärare skall ha tillgång till varsin dator. Andra skolor har börjat använda surfplattor. Några 

vill prova på nya sätt att arbeta med tekniken - andra skulle helst vilja stänga av den. Men i en 

värld som i allt högre grad präglas av användning av teknik, såväl på ett personligt plan som 

ett professionellt, kan det vara svårt att hävda att skolan skall vara en teknikfri plats. Det stöds 

inte heller av skolans styrdokument, som förespråkar att använda teknik som ett verktyg för 

lärande.1   
 

Men om frågan inte är om vi ska använda IKT i klassrummet, bör vi istället fråga oss hur vi 

gör det på bästa sätt. Hur kan vi som lärare stödja elevens lärande med hjälp av olika digitala 

hjälpmedel? Förändrar det lärandet? Följande uppsats kommer undersöka vilka möjligheter 

IKT har för lärande i historia, genom att undersöka vilka erfarenheter gymnasielärare i histo-

ria har av att använda IKT i sin undervisning. 

                                                
1 Näringsdepartementet 2011 
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2 Syfte och frågor 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur IKT-verktyg påverkar lärande i historia. Hur 

ser fem gymnasielärare i historia på sin användning av IKT för att stärka elevernas lärande i 

historia? Finns det några specifika möjligheter för IKT i historia, som skiljer sig från hur lä-

rare använder IKT i andra ämnen? Hur ser lärarna på kombinationen historia, lärande och 

IKT? 

• Vilka IKT-verktyg använder lärarna i sin undervisning? 

• Hur uppfattar lärarna att IKT-verktyg påverkar elevernas lärande i historia? 

• Finns det unika möjligheter för IKT i historia och i så fall hur ser dessa ut? 
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3 Disposition 
Ovan denna disposition har jag presenterat en inledning och det syfte och frågor jag ämnar 

försöka besvara i den här uppsatsen. Den disposition som här följer börjar med en historisk 

bakgrund under rubriken "Informationsteknologin och samhället - en historik" där jag tar 

upp den ökade tillgången till information och utvecklingen av det vi kallar för informations-

samhället, samt ger en kort redogörelse för den begreppsdiskussion som uppstod, där man sä-

rade på begreppen information och kunskap. Därefter följer en historik över teknikutveckling-

en och politikernas satsning på IT från åttiotalet och framåt, med visst fokus på skolan.  

 

En historik över hur tekniken använts och diskuterats i historieundervisningen, i huvudsak 

från femtiotalet fram till slutet av nittiotalet, presenteras under rubriken "Undervisningstek-

nik och datorer i historieundervisningen". 

 

Efter det följer ett metod-avsnitt, där jag presenterar mitt tillvägagångssätt och urval, samt 

några kritiska aspekter av uppsatsen. Därefter går jag i teoridelen igenom en modell för att 

undersöka olika områden/kompetenser som relateras till användningen av IKT för lärande i 

historia. Jag presenterar också en modifierad modell jag utformat efter denna, och beskriver 

hur jag ämnar bruka den i uppsatsen. Sist i teoridelen presenteras ett kortare avsnitt om soci-

alkonstruktivism, då två av lärarna i undersökningen uttalat arbetar efter den synen på kun-

skap och lärande.  

 

Undersökningsdelen som följer efter, är uppdelad på så sätt att jag först ger en sammanfat-

tande presentation över mina respondenters inställning till IKT och en överblick över de-

ras yrkesförhållanden i tabellform. Därefter presenterar jag lärarnas gemensamma erfarenhet-

er och bruk av IKT under rubriken "Gemensam IKT-användning". Sedan följer i tur och 

ordning en presentation av varje lärares syn på lärande, historia och IKT. Rubrikerna i detta 

kapitel följs av en liten bokstavsmarkering, som knyter an till de olika delarna i TPCK-

modellen som presenteras teoriavsnittet.  

 

Slutligen presenteras en sammanfattande analys som summerar undersökningen, och som 

försöker besvara uppsatsens syfte och frågor om lärande med IKT historia.
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4 Historisk bakgrund 

4.1 Informationsteknologin och samhället - en historik 

4.1.1 Informationssamhällets Big Bang? 
Ofta när vi talar om informationssamhället hänvisar vi till datoriseringen av samhället och den 

informationsexplosion som uppstod till följd av tekniken. Det kan vara intressant att beakta 

att det redan efter andra världskriget uppstod en informationsboom. Idéhistoriken Bernt 

Skovdahl menar att det på sjuttiotalet talades om en "informationsexplosion", till följd av att 

produktionen av tryckta texter ökat kraftigt: 

"Av den samlade världshistoriska produktionen av böcker (separata titlar, inte kopior) 
fram till år 1970 hade enligt en överslagsberäkning tre fjärdedelar utkommit under pe-
rioden efter andra världskriget"2  

Informationsmängden har sedan dess stigit till den grad att vi inte längre kan överblicka den. 

Informationsspridningen har också påverkats av utvecklingen av kopieringsmaskinen, som på 

allvar slog igenom på sextio- och sjuttiotalet. Mediaprofeten Marshall McLuhan skrev i "The 

medium is the message"3 om hur xeroxmaskinen, som kopiatorn kallades, skapade terror i för-

lagens värld, eftersom den gjorde det möjligt för vem som helst att:  

"take a book apart, insert parts of other books and other materials of his own interest, 
and make his own book in a relatively fast time. Any teacher can take any ten text-
books on any subject and custom-make a different one by simply xeroxing a chapter 
from this on and from that one."4   

Man skulle kunna tolka detta som att den informationstekniska utvecklingen alltså inte bara 

ökar spridningen av information, utan kanske även förändrar vårt förhållande till den. Snabb-

heten och effektiviteten måste vara inräknad i McLuhans analys av xeroxmaskinens möjlig-

heter, för kopiatorn har en längre historia, som skulle kunna sträcka sig bortom Gutenbergs 

tryckpress (som också skapade en informationsexplosion) och skolastikernas manuella av-

skrift. Snabbheten är både lockande och skrämmande med informationstekniken. Ju snabbare 

information sprids - ju snabbare sprids också desinformation. Man skulle också kunna säga 

                                                
2 Skovdahl 2011, s. 115f 
3 McLuhan, Fiore, & Agel 1967 
4 McLuhan, Fiore, & Agel 1967, s. 123 
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det innebär en demokratiseringsprocess, där inte bara utgivna auktoriteter längre kontrollerar 

ordet.  

 

En växande informationsmassa vill vi gärna likställa med ökad kunskap. Det är ju trots allt 

vad informationen är till för. Men det är problematiskt att likställa begreppen. Bara för att in-

formation finns tillgänglig, betyder det nödvändigtvis inte att vi förstår den. Vikten av att höja 

kunskapsnivån har trots detta ofta knutits an till den teknologiska utvecklingen och dess möj-

lighet till allt snabbare kommunikation, eller informationsöverföring.  

4.1.2 Skillnaden mellan information och kunskap 
Sedan åttiotalet har det varit viktigt att höja den svenska arbetskraftens kunskapsnivå, då kon-

kurrens från Ostasien hotade den svenska industrin. Innan hade man sökt att utbilda experter, 

nu behövdes ett generellt kunskapslyft. I samband med det talades det om "databanker" som 

en lösning, vilket innebar ett tekniskt hjälpmedel för snabb spridning av information.5 När 

framtidsforskaren Emin Tengström hörde detta uttalade han sig kritiskt mot hopblandningen 

av information och kunskap i talet om samhällets utveckling. Datorn löste enligt honom inte 

kravet på ökad kunskap i arbetet och samhället - den hotade istället kunskapen. Tengström 

resonerade att datorerna var för enkelspåriga i sin logiskt-formella utformning, vilket skulle 

vänja människor vid att tänka alltför kategoriskt. I synnerhet den humanistiska vetenskapen 

skulle missgynnas av detta. Kulturministern Bengt Göransson, som läst Tengströms bok "My-

ten om informationssamhället" (1987) ansåg att detta var ett tecken på att vi istället för att 

sträva efter ett informationssamhälle - istället borde försöka utveckla ett kunskapssamhälle.6 

Kunskap var således ett mer kvalificerat begrepp än information.7 

 

Den informationstekniska utvecklingen hade alltså skapat ett behov av att skilja på begreppen 

information och kunskap, samt data. Data fick stå för de digitala koder datorerna behandlar. 

Endast en del av dessa koder omformuleras till information för människor. Denna information 

"ger inte [alltid] kunskap i någon egentlig bemärkelse, men åtminstone en del information kan 

verkligen bidra till att skapa eller bekräfta kunskap"8.  

                                                
5 Skovdahl 2011, s. 122 
6 Skovdahl 2011, s. 123 
7 Skovdahl 2011, s. 118 
8 Skovdahl 2011, s. 119 
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4.1.3 90-talets IT-bubbla  
På nittiotalet förkortades "informationsteknologi" till IT.9 Och datorutvecklingen med allt mer 

användarvänliga gränssnitt påverkade möjligheten till ett datoriserat samhället, på ett sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Tilltron till IT som lösning på närmast alla samhällsproblem kom 

att prägla politiken fram till 2000. Det satsades pengar som aldrig förr på datoriseringen av 

samhället; allt från att möjliggöra persondatorköp i hemmen, till utbyggningen av det svenska 

bredbandsnätet. Man brukar i samband med 90-talets naivt datoriserande politik tala om IT-

bubblan som blåstes upp till stora proportioner för att sedan spricka.  

 

Idéhistorikern Thomas Karlsohn har undersökt orsakerna till varför IT slog igenom så hårt på 

90-talet. Bortsett från teknikutvecklingens mer användarvänliga gränssnitt10, beror det i hu-

vudsak på den ekonomiska utvecklingen och börsracet, samt en vitt spridd föreställning om 

att IT innebar "ett helt avgörande skifte i mänsklighetens historia".11 Den sista orsaken spreds 

av föreläsande "IT-profeter som åkte runt och föreläste för skyhöga arvoden" och kom att in-

spirera politikerna som gjorde ett nationellt projekt av det.12 Däribland nuvarande twitter-

bloggaren tillika dåvarande (e-mejlande) statsminister Carl Bildt.  

 

Carl Bildts tal vid ingenjörsakademins 75-års-jubileum ses som startskottet för IT-frågan i 

politiken. Talets mytologiska karaktär förstärks av ordvalen om "sirensången" från de kritiska 

bakåtsträvarna, som leder till "undergången".13 Jämfört med andra länder kom Sverige att 

driva den ekonomiska utvecklingen av IT väldigt långt. Anledningen var finanskrisen 1992, 

som förändrade Sveriges ekonomiska förhållanden och självbild. Sverige hade som ovan 

nämnt, redan en teknikpositiv självbild och såg IT som en förlängning av denna kunskap. IT 

fick därmed utopiska proportioner - som lösningen på alla problem. 14 

 

Politikerna och näringslivets höga förväntningarna på IT i mitten av nittiotalet inbegrep i hög 

grad skolan. IT skulle revolutionera skolväsendet och lösa deras pedagogiska problem.15 Men 

tanken om att tekniken skulle ha en plats i skolan fanns redan i slutet av sextiotalet. På åttiota-

let hade det genomförts flera satsningar, där bland annat staten lämnade bidrag för att köpa in 
                                                
9 Skovdahl 2011, s. 125 
10 T.ex. Netscape Navigator, som släpptes 1994 och blev den första användarvänliga webbläsaren. och utvecklingen av ope-
rativsystem med tydligt grafiskt gränssnitt, ex. Windows 3.0 och Windows 95. ö.a. 
11 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 30 
12 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 30 
13 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 31 
14 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 31 
15 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 32 
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datorer till skolor. Tanken var att det skulle förhindra att skolan stod utanför den teknologiska 

utvecklingen i samhället - medan andra delar av samhället redan i stor utsträckning var datori-

serade. IT-kommissionens rapport 1994 betonade skolans vikt för att utveckla IT-samhället. 

Skolan skulle lära ut IT16 till barnen och "hade inte råd att stå utanför". Det fanns även en bild 

av att man kunde spara in på lärartjänster genom att ersätta dem med datorer.17 

 

Karlsohn har studerat retoriken som fördes i talet om IT i skolan. Man försökte övertala lärar-

na med argument om datorernas uppenbara fördelar. I vissa fall handlade det om att skapa 

kunskap om tekniken, och lyfta fram fördelarna med datorer och hävda kopplingen till sam-

hällsutvecklingen, och att skolan skulle förbereda elever för samhällslivet.18 I andra fall rörde 

det sig om rena hot och försämrade lönevillkor för de lärare som inte hoppade på IT-tåget, 

vilket möjliggjordes av det nya systemet med individuell lönesättning för lärarna.19 De gal-

lupundersökningar som genomfördes under 90-talet visade att det fanns ett generellt intresse 

för tekniken, men en mer negativ inställning till att använda den i undervisningen. Lärarna 

visste inte hur de skulle använda den i klassrummen. Karlsohn menar att samma problem 

uppstod då man försökte införa radion respektive filmen i undervisningen - om lärarna inte  

vet hur de skall använda tekniken, ställer den snarare till mer problem än löser dem.20 

 

I samband med datoriseringen, övertog också kommunerna ansvaret för skolan. Datorisering-

en bidrog till att integrera skolorna som del i det kommunala systemet, och genom att flytta 

skolornas datasystem till kommunerna, minskade skolornas egna ekonomiska och pedago-

giska handlingsutrymme. Denna centralisering, gjorde det svårare för skolorna att genomföra 

egna satsningar på "pedagogiska experiment", menar Östen Ohlsson, professor i företagseko-

nomi vid Göteborgs Universitet. Datoriseringen innebar nya administrativa möjligheter; bland 

annat nya möjligheter att kontrollera skolor och elevers resultat. Ohlsson, menar att den vikt 

som idag läggs vid bedömning är en direkt följd av datoriseringen i skolan.21 

4.1.4 IT under 2000-talet 
År 2000 sprack IT-bubblan och en mer resignerad och problematiserande och kritisk inställ-

ning till tekniken breddes ut. Framförallt tappade rikspolitiken i stort intresse för att lobba för 

                                                
16 Detta innefattade också ansvar kopplat till IT-användning. Exempelvis frågor kring spelmissbruk. ö.a. 
17 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 32 
18 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 33f 
19 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 34 
20 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 34f 
21 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 39 
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IT. När IT-bubblan sprack, var det "en ekonomisk krasch", och inte en krasch som fick oss att 

sluta använda och utveckla informationsteknik.22 Fortsatta IT-satsningar sker omkring landet, 

om än inte i lika gigantiska proportioner som under 90-talet. Den utopiska visionen att IT 

skulle lösa alla skolans pedagogiska problem försvann. IT satsningarna idag sker främst på 

kommunal nivå och de frågor som handlar om IT-utvecklingen inom skolan, ligger nu på 

skolverkets bord.  

 

Projekt som LearnIT och 1-till-1-satsningarna visar att IT-frågan inte är bortglömd. Det först-

nämnda projektet innebar en satsning på ett forskningsprogram, med Göteborgs universitet 

som huvudman, som hade till syfte att undersöka frågor som knyter an till IT och lärande. De 

sistnämnda 1-till-1 satsningarna, innebär att flera kommuner satsar på att alla elever och lärare 

i skolan skall ha tillgång till en egen dator, vilket på vissa skolor har inneburit laptops och på 

andra inneburit försök med surfplattor. 

 

4.2 Undervisningsteknik och datorer i historieundervisningen  

4.2.1 Teknik kompletterar och ersätter läroboken (1950-1970) 
Teknik kopplat till undervisning är i sig inget nytt. Bild- och ljudband, stordia (OH), film och 

radio intresserade skolorna bara några decennier in i 1900-talet. Det skapade möjligheter att 

levandegöra historien och utvecklades mot en användning som till och med skulle kunna er-

sätta läroboken. Nedan följer en kortare historik över teknikanvändningen i historieundervis-

ningen.  

 

I Historielärarnas förenings årsskrift (HFÅ)23 kan man få en bild av vilka tekniska hjälpmedel 

som var på tapeten i historieundervisningen under femtio- och sextiotalet. Redan 1953 pro-

blematiseras bildbandet. Ett problem är att det inte går att ändra ordningsföljden på bilderna, 

vilket hindrar läraren från att följa sitt eget upplägg. Även radioföredrag och film nämns som 

medel för att aktualisera historian.24 1957/58 lyfter man kritiskt fram användningen av audio-

visuella hjälpmedel som smalfilm och bildband och i HFÅ 1966/67 kan man läsa om hur 

gymnasieinspektör Alf W. Axelson noterar att "Radio- och TV-programmen har kommit till 

                                                
22 Folke-Fichtelius & Säljö, Nya villkor för lärande 2009, s. 18 
23 Historialärarnas förening är en ideell och politiskt obunden organisation, som arbetar för att stärka historieundervisning-
en. ö.a. 
24 Historielärarnas förening 1953 
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användning i blygsam utsträckning" och att han är "ganska skeptisk" över kostnaderna för 

dem. Han nämner även att spelfilm "nyttjas i mycket liten utsträckning" och att bildbanden 

och dia-serierna är föråldrade.25 Han förespråkar möjlighet för lärarna att själva producera 

dia-materialet på skolan.26  

Tre år senare lyfter Lektor Gunnar Ander, upp hur tekniska hjälpmedel kan användas i försök 

med undervisning utan lärobok. 27 Skolöverstyrelsens utgivna häfte Historia utan lärobok syf-

tar till att "ge underlag för en undervisning som aktiverar skolans materialsamling och ägnar 

mer tid än som är möjligt vid användning av traditionella läroböcker åt studier av artiklar, 

facklitteratur och annan bredvid- och fördjupningsläsning, urkunder, bildstudium, radio- och 

TV-program osv."28 Även material som bildband, ljudband, bildljudband, OH-material, och 

stenciler tas upp. Man betonar dock vikten av kritisk bedömning och att tekniken skall utgöra 

ett hjälpmedel och inget självändamål - "ökad användning av AV-hjälpmedel betyder inte i 

och för sig en bättre undervisning"29. Bilder skall främst användas som källor som eleverna 

får arbeta med. Ljudbanden ger möjlighet att komma i kontakt med historiska röster, men be-

höver inte spelas upp sin helhet, utan bara för att illustrera. Detta strävar mot en mer individu-

aliserad undervisning, bortom katederundervisningen.30 

4.2.2 Datorns inträde i skolan (1970-90) 
Datorn har en historia som går tillbaka till första halvan av 1800-talet, men den moderna da-

torn utvecklades under andra världskriget, bland annat som dekrypteringssystem. Efter krigets 

slut vidareutvecklades den och kommersialiserades.31 I samband med utvecklingen av mikro-

processorn, som på ett märkbart sätt ökade datorns prestanda och banade väg för dagens dato-

rer, såldes i början av sjuttiotalet datorer till den svenska högskolan.32 Och då man satsade på 

specialister, utbildade skolan unga i programmering. Under åttiotalet satsades det en hel del 

på datorer i skolan, och datateknik och datalära blir skolämnen. Den svenska ABC-800-datorn 

slog igenom som kontorsdator och det genomförs ett teknikupphandlingsprojekt i skolan 

(TUDIS33). Compis (kort för Computer i Skolan) utvecklas och lanseras som en billig skolda-

tor. Projektet måste i slutändan ses som misslyckat, då IBM snart gjorde rent hus på mark-

naden med sitt operativsystem MS-DOS, som inte var kompatibelt med Compis. Nu kunde 
                                                
25 Historielärarnas förening 1967, s. 134 
26 Historielärarnas förening 1967, s. 134 
27 Läroboksrollen är ständigt uppe för diskussion i HFÅ. ö.a. 
28 Historielärarnas förening 1970, s. 99f  
29 Historielärarnas förening 1970, s 105 
30 Historielärarnas förening 1970, s. 101 
31 Copeland, 2008 
32 Rittsel, 2004 
33 TUDIS står för TeknikUpphandling-Dator I Skolan, ö.a. 
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skoldatorn inte längre förbereda eleverna med den kunskap om datorer som krävdes i verklig-

heten utanför skolan. Men trots detta hade detta tagit datorn in i skolvärlden.  

 

I mitten av åttiotalet var man väldigt intresserade av datorns möjligheter i gymnasieskolan, 

bland annat för historieämnet. I HFÅ 1986/87 presenteras två artiklar om datormöjligheter i 

historieundervisningen, och året därpå ytterligare en. Däribland ett projekt av högskolelektor 

Ann Maria Ullsten, där man låtit gymnasieelever använda datorn i historieundervisningen och 

arbetat med material från Demografiska databasen, som ska ge möjlighet att lyfta fram "ge-

mene man" i historien. Ullsten betonar att datorundervisning inte får bli "ett moment för sig, 

utan datorn skall användas som ett pedagogiskt hjälpmedel bland många andra"34. Datorn 

skapar dock en specifik möjlighet i historia, menar hon, i det att den kan göra ett stort käll-

material tillgängligt på ett snabbare sätt än tidigare. Den möjliggör att eleverna får arbeta med 

ursprungsmaterial i historia, något som innan varit väldigt tidskrävande. Därtill skall just 

historieanvändningen av datorn lära dom "att datamaterial i sig är värdelöst om man inte för-

står hur och till vad man ska använda det".35 Projektet anser hon lyckat, även om de duktiga 

eleverna hade lättare att både utföra och analysera materialet. Hon oroar sig inte över lärarens 

tekniska kunnande - "det är elevens arbete"36. Hon är mer orolig över materialtillgången och 

kostnaden för att köpa in användbart material. Samt ser risken för att eleverna ägnar sig åt "ett 

planlöst tryckande och tyckande" om de inte på förhand bestämt vad de vill ha ut av materi-

alet. Den andra artikeln, av Nils Gruveberg, även han högskolelektor, lyfter fram liknande 

erfarenheter: möjligheten till att tillämpa ett "undersökande och forskande arbetssätt", till-

gången till lokala historiska databaser. 37  

 

På forskarnivå gick datorn emellertid från att på sextio- och sjuttiotalet vara ett analysredskap 

av kvantitativt material för historikerna, till att under åttio- och nittiotalet bara användas för 

datainsamling och som en skrivmaskin. Historikern Janne Backlund, menar att historikerna 

saknade kunskap om hur de skulle använda datorn och vilka program som stod till deras för-

fogan.38 	  

                                                
34 Historielärarnas förening 1987, s. 47 
35 Historielärarnas förening 1987, s. 48 
36 Historielärarnas förening 1987, s. 49 
37 Historielärarnas förening 1987, s. 43f 
38 Backlund, 1997 
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4.2.3 IT-seminarium för historielärare (90-) 
På nittiotalet rapporterar HFÅ 1995/96 om ett orättvist försprång för elever med historiska 

spel på datorn hemma, vilket kan leda till segregering inom skolan.39 Mer positiva ord kom-

mer i HFÅ 1997/98, där det rapporteras från ett seminarium för European Association of His-

tory Educators (EUROCLIO), där IT-frågan i historieundervisningen flitigt diskuterats. För-

delar som nu lyfts fram är den ojämförligt stora tillgången till en uppsjö av texter, bilder, kar-

tor, diagram och ljudmaterial. Därutöver nämns att "virtual reality" kan stimulera elevens mo-

tivation och fantasi. Möjligheten till att länka samman historieklassrum över hela världen, 

med hjälp av e-mail, fax och data- och tele-konferens för att utbyta information och idéer via 

email-länkar tas upp som positivt. Vidare håller Ungern på att starta ett CD-ROM-projekt 

över 1900-talets europeiska historia. Förslag på att en webbsida skall skapas nämns också.40 

Hans Almgren (som signerar sin artikel "internetfan") rapporterar dock om att en "växande 

skepsis" i IT-frågan, inom skolan, när internet är inne på sitt femte år i Sverige. Kostnaden är 

ett problem, och man ifrågasätter hur man kan veta att eleverna "tänker själva när de stirrar på 

en skärm, [och] att det verkligen handlar om kunskap"41. Almgren diskuterar vidare hur man 

kan använda internet i historia. Han låter eleverna öva källkritik på webben, genom att jäm-

föra källor och att öva i sökning42, och han hänvisar också till några historielänkar. Eleverna 

får även söka information själva, och värdera den, och redovisa det i en utskrift, där de också 

gärna får tipsa Almgren om nyttiga historiesidor.43 I samma nummer skriver elever på Nacka 

Gymnasium, om hur historien blev verklig, mer spännande och intressant, då de fick arbeta 

med Stockholms Historiska Databas på CD-ROM. De tyckte dock att materialet var lite för 

magert och fick använda fysiska böcker som komplement. Datorn kan heller aldrig ersätta lä-

raren, lägger de slutligen till.44 

 

I och med Gy11 försvinner datorkunskap som ämne i gymnasiet. Ansvaret läggs istället på 

ämneslärarna för att se till att eleverna utvecklar sin digitala kompetens.45 Därmed borde frå-

gan om hur IKT kan användas i historieämnet, liksom i andra ämnen, i hög grad aktualiseras 

på nytt.  

  

                                                
39 Historielärarnas förening 1996, s. 92 
40 Historielärarnas förening 1998 
41 Historielärarnas förening 1998, s. 41 
42 Napoleon får 1997 128 540 träffar (idag 98 800 000), ö. a. 
43 Historielärarnas förening 1998, s. 42f 
44 Historielärarnas förening 1998, s. 50 
45 Skolverket.se, 2010 
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5 Liten Ordlista  
Bambuser - Tjänst för att föra videosamtal med varandra över nätet. 

Digital kompetens är den kunskap man som användare av IKT behöver, det kan handla både 

om hur man hanterar fysisk digital utrustning, som kunskap om programvaror och hur man 

skall orientera sig i den digitala världen.  

Flipped Classroom  är en metod som innebär att läraren ger eleven instruktioner som inspe-

lat material, presenterat på webben som en film. Det kan röra sig om en instruktion eller en 

föreläsning eller liknande. Eleverna ser på filmen innan lektionen vilket gör att läraren kan 

ägna lektionen åt att handleda eleverna i deras arbete, istället för att förlora tid på hålla långa 

genomgångar.  

Google Drive är en tjänst som innebär att man kan dela dokument med andra, från en mapp-

struktur som liknar den du har i en dator. Det går även att arbeta med olika typer av dokument 

kollaborativt i webbgränssnittet. Vilket innebär att flera användare på var sin dator, kan skriva 

i samma dokument samtidigt. Det som skrivs i dokumentet uppdateras i realtid på skärmen 

hos de andra användarna.  

IT/IKT står för Informationsteknik respektive Information- och kommunikationsteknik. Be-

greppen är i stort utbytbara. Men det senare begreppet som vill betona informationsteknikens 

utveckling som kommunikativt verktyg används mer och mer.  

Lärplattform - Ett administrativt verktyg som består av olika tjänster. Ofta förekommer möj-

lighet för läraren att kommunicera med eleverna, och att lägga ut uppgifter och för elever att 

lämna in uppgifter, samt möjlighet att dela material, se betyg/kursmål med mera.  

Prezi är en webbtjänst där man kan skapa presentationer, likt PowerPoint, men har fördelen 

att man skapar dom på ett stort ark, där man kan zooma in och ut och skapa en slags väg som 

åskådarna följer. Prezi gör det även möjligt att flera personer arbetar samtidigt i samma do-

kument.  

Skype - Tjänst för att föra videosamtal med varandra över nätet. 

Sociala medier - ex. Twitter, Facebook, Instagram. Webbtjänster/arenor som gör det möjligt 

för människor att kommunicera med varandra på olika sätt.   

Socrative - Webbtjänst/mobilapp där läraren kan skapa rum, där eleverna antingen får svara 

på frågor. Svaren kan presenteras som diagram i realtid. Läraren väljer om man kan svara 

anonymt eller inte. Informationen lagras och kan mejlas till läraren i form av cellark.  
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6 Forskningsläge 
Det har skrivits en hel del om IT/IKT, i synnerhet från och med millennieskiftet. De senaste 

åren har det uppkopplade samhället närmat oss på ett sätt som inte tidigare var möjligt - i syn-

nerhet i och med utbredning av de trådlösa nätverken och utvecklingen av smarta telefoner 

och surfplattor har gjort tekniken mobil och ständigt närvarande. Eftersom tekniken utvecklas 

snabbt har dock många böckers syn på metod blivit något förlegade. Trots att det kan finnas 

intressanta perspektiv bakom dessa analyser av digitala hjälpmedel, har jag ändå valt att för-

djupa mig i relativt nyutgiven litteratur. Detta för att just fånga upp perspektiv som är mer a 

jour och som åtminstone snuddar vid den utbredda uppkopplingen av samhället.  

 

De senare årens forskning kring IKT i Sverige berörs i hög grad av det nu avslutade forsk-

ningsprogrammet LearnIT. I samband med LearnIT-projektet har det publicerats antologier 

över den forsknings som bedrivits kring IKT och lärande. Däribland kan särskilt nämnas Ma-

ria Folke-Fichtelius "Lärande och IT"46 och Thomas Karlsohns "Samhälle, teknik och lä-

rande"47. Böckerna sammanfattar resultaten av det breda forskningsprogrammet och ger en 

god överblick över IT-utvecklingen i Sverige från 90-talet och framåt, och utvärderar IT-

användningen inom olika fält, såväl inom skola som i teologiska och samhälleliga sådana. En 

genomgående slutsats kring forskningen om IT och lärande i skolan, är att IT utan en pedago-

gisk tanke bakom sig, inte ger särskilt goda resultat. Det handlar inte om att lura eleven till att 

lära sig, t.ex. genom att låta denne spela datorspel eller använda datorer i sina uppgifter. Inte 

heller det sociala mänskliga mötet kan ersättas av IT. Snarare handlar det om att använda IT 

som ett verktyg för att genomföra pedagogiska idéer - pedagogiken kommer först.  

 

Detta understöds även av Patricia Diaz, som diskuterar IKT-lösningar i skolan i "Webben i 

undervisningen - Digitala verktyg och sociala medier för lärande"48. Hon behandlar i hög grad 

aktuella IKT-verktyg i klassrummet och belyser fördelar och nackdelar som kan uppstå då 

man som lärare brukar dessa. Hon betonar att man ska akta sig för att använda sociala medier 

som snabblösning för att fånga elevernas uppmärksamhet några minuter. Istället bör man an-

vända IKT med sin pedagogiska idéer och se det som "ett nytt pedagogiskt tankesätt"49 Hon 

                                                
46 2009 
47 2009 
48 2012 
49 Diaz, 2012, s. 50 
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diskuterar i lägre grad hur lärande går till, vilket gör att boken främst fungera som en handbok 

för den lärare som vill prova nya metoder i sin undervisning. 

 

Martin Bergqvist har i sitt examensarbete "Didaktiskt synsätt vid IKT-användande"50 inter-

vjuat fem lärare i olika ämnen, på högstadiet och i gymnasiet, om deras didaktiska perspektiv 

på arbete med IKT i undervisningen, och analyserat deras olika kompetenser genom två ana-

lysmodeller för digital kompetens: TPCK och SAMR. Han når slutsatsen att lärarna inte ver-

kar ha någon klar plan över hur datorn skall användas i undervisningen, istället använder man 

den vid tillfällen då den anses förenkla arbetet. IKT används bland annat för att på ett enklare 

sätt än tidigare visualisera abstrakt innehåll, bland annat genom filmklipp och bilder. Det an-

vänds även till att göra bloggar och wikis, och dela digitala anteckningar med varandra, så att 

eleverna kan ta igen vad de missat om de var borta. I fråga om IKT och lärande lyfts möjlig-

heten till att använda anpassat material, att motivera eleverna, och att flytta fokus från före-

läsning till elevens eget lärande. Även möjligheten till snabb feedback och till att eleverna kan 

arbeta mer undersökande och kreativt. Några av lärarna i undersökningen väljer trots detta 

bort datorn, då de anser att den inte alltid behövs.  

 

I sin diskussion tar Bergqvist upp fördelen med att kunna anpassa undervisningen efter ele-

vers olika lärstilar, men oroar sig över att individualiseringen riskerar att fokusera för mycket 

på ensamarbete, på bekostnad av grupparbeten.  

 

Dahiana Cordero har i sin examensuppsats "Alltså vi är ju inte barn"51 undersökt IKT från 

andra hållet. Hon skriver om hur gymnasieelever och komvuxelever upplever lärarnas IKT-

användningen i skolan. Uppsatsen pekar på att eleverna föredrar att själva få använda sig av 

IKT i undervisningen, framför det bruk som lärarna använder, där de oftare kände sig passiva 

och ointresserade. Möjligheten att använda fler sinnen och att ha tillgång till olika material, 

lyftes fram som positivt. Cordero tar även upp exempel på en elev som på egen hand komplet-

terar lärarens undervisning, genom att hitta material som förklarar på ett sätt som passar sin 

egen lärstil bättre. En annan elev i undersökningen föredrog att läraren lägger upp filmmateri-

al, som denne kunde ta del av hemma i sitt eget tempo, istället för att visa filmen i klassrum-

met.  

                                                
50 2012 
51 2010 
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7 Metod, material och kritik 

7.1 Urval av lärare och skolor 
För att få en förtydligande inblick i hur historielärares erfarenheter av IKT ser ut - hur de tän-

ker och jobbar med IKT i sin undervisning - så kontaktade jag historielärare på gymnasiesko-

lor som hade en tydlig IT/IKT-profil. Jag försökte även i första hand vända mig till lärare som 

i sin befattning hade en koppling till IT/IKT, vilket är fallet med Samuel i undersökningen 

som är IT-pedagog, utöver lärare i historia och geografi. Min hypotes var att dessa hade större 

möjlighet att svara på mina frågor.  

 

Urvalet av skolor innefattar både kommunala och privata skolor, belägna både i förorter till 

Stockholm och i innerstan. Tanken var att ett brett urval av skolor, skulle ge en bredare bild 

på lärande och IKT-användning, eftersom de kan tänkas ha olika förutsättningar. Att bara 

vända sig till kommunala skolor, som är styrda av upphandlingen med Volvo IT, skulle antag-

ligen leda till en mer homogen och kanske mer negativ syn på vilka IKT-verktyg som an-

vänds, eftersom dessa skolor är låsta till ett centraliserat och relativt opåverkansbart system. 

Denna tanke bekräftades av lärare under intervjuerna, där Samuel pekar på att lärare på hans 

skola i regel inte känner sig manade att pröva nya saker, för att det är så omständligt att inför-

liva i Volvo IT:s system. Och Niklas menar att deras avtal, där de utgör en kommunal skola 

som har fått undantagstillstånd att inte styras av Volvo IT, är förutsättningen till att de kan 

arbeta som de gör; och pröva nya saker. 

7.2 Metod och material 
 

Mitt material består av fem intervjuer med fem gymnasielärare i historia, på fyra skolor i 

Stockholm. En av lärarna är även IT-pedagog. I undersökningen presenteras materialet delvis 

utifrån intressanta gemensamma teman, och delvis utifrån de unika fördjupningar, som lärarna 

själva lyfte fram som intressanta under intervjuerna. 

 

Utifrån det urval som presenterats ovan, intervjuade jag lärarna på deras respektive skolor, 

med ett undantag, där intervjun skedde i lärarens hem, på grund av föräldraledighet. I samt-

liga fall befann vi oss i relativt ostörda miljöer, där samtalet inte avbröts på något anmärk-
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ningsvärt sätt. Intervjuerna spelades in på dator varpå materialet transkriberades och analyse-

rades.  

 

Jag valde att arbeta med en semistrukturerad intervjuteknik, där jag lät samtalet i en timme 

kretsa kring olika teman som jag ville diskutera, men där intervjun ändå hade som mål att 

vara så pass öppen att respondenten själv hade möjlighet att ta upp spår, som denne tyckte var 

relevanta. Fördelen med metoden var att jag kunde få en bild av lärarens IKT-användning, 

som inte styrdes för mycket av mina tankar om IKT i skolan, samt möjligheten till uppfölj-

ningsfrågor, beroende på lärarnas svar. Nackdelen var att materialet blev något disparat och 

ibland svåröverblickbart. En annan nackdel var i enstaka fall att vi i den öppna formen kom in 

på ett spår, som i slutändan tog mer plats än andra, intressantare diskussioner. I de fallen hade 

det varit mer intressant att ha en tydligare struktur, där det fanns konkreta frågor att bocka av.  

 

De disparata svaren märks även av i disponeringen av undersökningskapitlet. Där inleder jag 

med att presentera de fall där svaren överlappade så pass mycket att jag kunde se mer gene-

rella perspektiv på IKT, lärande och historia. Därefter presenterar jag de områden som särskilt 

betonades av lärarna i intervjuerna, under egna rubriker. I och med att materialet var så pass 

olikartat var det inte möjligt att presentera och analysera materialet genomgående tematiskt. 

Det tematiska inslaget finns dock närvarande i det att lärarnas egna svar organiseras utifrån de 

centrala frågorna om IKT, lärande och kunskap. 

 

I slutet av teoridelen redogör jag för den modell jag utgick ifrån i intervjuer, och som jag 

kommer använda i undersökningen. 

7.3 Kritik 
Ett urvalsproblem utgör könsfördelningen hos respondenterna. En kvinna och fyra män ställ-

de upp. Detta beror till stor del på mitt urval av skolor. De skolor jag sökte kontakt med hade i 

högre grad manliga historielärare. Det var även procentuellt fler män som ställde upp på en 

intervju vid förfrågan (13% av de tillfrågade männen och 6% av de tillfrågade kvinnorna). Jag 

anser inte att det är rimligt att dra några slutsatser om varför dessa skolorna hade fler manliga 

historielärare, eftersom de utgör en så liten grupp. Jag drar därför inte heller några som helst 

slutsatser om huruvida IKT-intresserade historielärare skulle vara en mansdominerad grupp. 
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Östen Ohlsson har redan visat att IT-intresserade lärare traditionellt sett inte nödvändigtvis 

behöver vara en mansdominerad grupp.52 

 

Det kan även understrykas att uppsatsen undersöker lärarnas egna syn på IKT, lärande och 

historia. Det säger alltså ingenting om hur eleverna själva uppfattar att IKT stöder deras lä-

rande i historia. Det finns åtminstone en uppsats som nyligen pekar på att denna uppfattning 

kan skilja sig åt mellan lärare och elev.53 I det här fallet har jag dock haft mer intresse av att 

fokusera på lärarna, och deras erfarenheter.  

 

Intervjumetoden kan inte heller annat än att studera lärarnas eget perspektiv på sin undervis-

ning. För en heltäckande analys av hur lärarna brukar IKT-verktyg i historieundervisningen, 

skulle det behövas klassrumsobservationer som komplement. Det som lärarna uppfattar som 

viktigt i intervjun, kanske skiljer sig från hur de faktiskt använder IKT i klassrummet. Sådana 

observationer var tyvärr inte möjliga att genomföra i den här uppsatsen. 

                                                
52 Folke-Fichtelius, Karlsohn, Ohlsson, & Olsson 2009, s. 39 
53 Cordero 2010 
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8 Teori 

8.1 TPCK 
För att analysera intervjuerna kommer jag att använda mig av Mishra & Koehlers TPCK-

modell från 2006, numera oftast kallad TPACK, för att förenkla uttalet av den, även om mo-

dellens innehåll inte förändrats. Jag håller fast vid TPCK i förklaringen nedan, just för att låta 

bli att blanda in bokstavens A som inte står för något särskilt.  

 

Utskrivet  står TPCK för "Technological Pedagogical Content Knowledge" och bygger vidare 

på, PCK-modellen av Lee Shulman, från 1986, som analyserar vilka kunskaper lärare behöver 

ha.54 Shulman menade att man för att analysera vilka färdigheter en lärare besitter behöver se 

mötet mellan lärarens "Content Knowledge" och "Pedagogical Knowledge". Den förra be-

skriver lärarens ämneskunskap och den senare beskriver lärarens allmänna pedagogiska kun-

skap. Shulman resonerade att man för ofta separerar dessa för att bara se på dem utan relation 

till varandra (Fig. 1). Han introducerade därför en modell som även studerar vad som uppstår 

emellan dessa kunskaper. Detta kallar han "Pedagogical-Content Knowledge" (Fig. 2) vilket 

ungefär motsvarar det vi kallar ämnesdidaktisk kunskap. Det vill säga den pedagogik som är 

knutet till det undervisade ämnets innehåll.55 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. "Content Knowledge" och "Pedagogical Knowledge" som separerade förmågor56 
Fig. 2.  PCK-modellen. "Pedagogical-Content Knowledge" uppstår i skärningspunkten mellan "Content Know-
ledge" och "Pedagogical Knowledge"57  
 

Om man skiljer dessa åt som i den första figuren, så får man en historielärare som kan väldigt 

mycket fakta om historia (C) och som har goda kunskaper om hur elever i allmänhet lär sig, 

t.ex. fördelar och nackdelar med att arbeta i grupp eller enskilt (P), men som saknar historie-
                                                
54 Mishra & Koehler 2006, s. 1021 
55 Mishra & Koehler 2006, s. 1021-1023 
56 Mishra & Koehler 2006, s. 1020 
57 Mishra & Koehler 2006, s. 1022 
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didaktisk kunskap (PCK). Det vill säga kunskap om vilka didaktiska problem som uppstår 

just inom historieundervisningen och hur man kan lösa dessa. 

 

Mishra & Koehlers bygger vidare Shulmans PCK-modell för att skapa en teori för att analy-

sera vilka färdigheter lärare behöver för att använda teknik i sin undervisning; TPCK-

modellen. På samma sätt som Shulman kritiserade hur man såg på "Content Knowledge" och 

"Pedagogical Knowledge" som separata färdigheter hos en lärare, menar Mishra & Koehler 

att man idag ser på teknologisk färdighet på samma sätt (Fig. 3). För att kunna analysera och 

diskutera hur lärare använder och bör använda IKT i klassrummet, bör man förhålla sig till att 

detta inte bara kräver allmän kunskap om teknik, utan också hur den på bästa sätt skall använ-

das pedagogiskt och i förhållande till ämnets innehåll. Det vill säga i ämnesdidaktiskt syfte. 
 

 

Fig. 3. "Technological Knowledge" som separerad färdighet, skild 

från lärarens övriga färdigheter58 

 

 

 

För att skapa en överblick över dessa "nya" kompetenser, har Mishra & Koehler utvidgat 

PCK-modellen. I TPCK-modellen (Fig. 4) ser vi hur det skapas färdigheter en lärare måste 

besitta för att kunna använda IKT på ett effektivt sätt i sin undervisning. Jag kommer nedan 

ägna lite tid att förklara och exemplifiera de olika delarna i förhållande till historieundervis-

ningen. 
 

 Fig. 4. TPCK-modellen. I intersektionerna mellan huvuddelarna 

"Content Knowledge" (C), Pedagogical Knowledge" (P) och "Te-

chnological Knowledge" (T) uppstår förutom tidigare nämnda äm-

nesdidaktiska kunskap (PCK) också förmågan att bruka teknik pe-

dagogiskt (TPK) och i förhållandet till innehållet (TCK). I den in-

nersta intersektionen bildas "Technological Pedagogical Content 

Knowledge" (TPCK). 

 

                                                
58 Mishra & Koehler 2006, s. 1024 
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8.1.1 Content Knowledge (C) 
Motsvarar ämneskunskaper. Innehållet i undervisningen; teorier, förklaringsmodeller, fakta 

etc. Men även kunskap om ämnets specifika bild av vad som är kunskap, och hur det skiljer 

sig från kunskap i andra ämnesområden; hur skiljer sig t.ex. ett bevis i historia från ett bevis i 

matematik59 

8.1.2 Pedagogical Knowledge (P) 
P står för lärarens allmänna pedagogiska färdigheter. Till exempel kunskap om hur eleverna i 

klassen lär sig som bäst, t.ex. att veta vilka svårigheter som kan uppstå i grupparbeten och att 

anpassa arbetssättet så att det ett stimulerar elevernas lärprocesser. 

8.1.3 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
PCK motsvarar vad vi i Sverige kallar ämnesdidaktik. Hur man anpassar pedagogiken till det 

undervisade ämnet för att på bästa sätt skapa lärandesituationer i klassrummet. Det kan röra 

sig om frågor som har med kursupplägg att göra, t.ex. huruvida man i historia skall använda 

ett tematisk eller kronologisk arbetssätt. Hur man skapar intresseväckande ingångar i ämnet 

och väcker elevens vilja till lärande. Det innebär även att veta hur man skall utgå från elever-

nas förkunskaper om ämnet och bygga vidare på dessa.60 

8.1.4 Technological Knowledge (T) 
T motsvarar den allmänna kunskapen om tekniken, i det här fallet den digitala tekniken. Den 

tekniska färdigheten förändras över tid och en del av den tekniska färdigheten innebär att 

kunna anpassa sig till ny teknik.  

8.1.5 Technological Content Knowledge (TCK)  
TCK innebär kunskap om hur teknik och ämnesinnehåll ömsesidigt hänger ihop.61 Detta in-

nebär inte bara förståelse för tekniken kan användas för att gestalta innehållet, utan även hur 

tekniken kan förändra synen på innehållet och presentera det på ett nytt sätt. Ett exempel på 

TCK, skulle också kunna innefatta kunskapen om hur man använder IKT specifikt för histo-

rieämnet, t.ex. olika arkivs programvaror för att hitta material i deras arkiv. 

                                                
59 Mishra & Koehler 2006, s. 1026 
60 Mishra & Koehler 2006, s. 1027 
61 Mishra & Koehler 2006, s. 1028 
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8.1.6 Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 

TPK eller den teknologiska-pedagogiska kunskapen innebär att man som lärare håller sig 

uppdaterad om vilket utbud av tekniska lösningar som existerar i pedagogiskt syfte och för-

mågan att välja ut det som mest lämpar undervisningen. Det kan röra sig om specifika mjuk-

varor och appar, exempelvis talsyntesprogram eller hur man använder olika webbtjänster och 

metoder i undervisningssyfte; flipped classroom, forum och sociala medier.62 Mer allmänt 

gäller det också kunskap om hur man använder administrativa pedagogiska IKT-verktyg i 

undervisningen för att markera närvaro och betyg och analysera elevens kunskapsutveckl-

ing.63  

8.1.7 Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 
Slutligen har vi nu kommit fram till kärnan i modellen, där alla dessa kunskaper möts. Detta 

innebär att läraren behöver en särskild kunskap som skiljer sig från den allmänna pedagogi-

kens och från de kunskaper teknikexperten besitter, för att utnyttja IKT i sitt klassrum.64 

Närmare bestämt rör det sig om kunskap om vad som är lätt eller svårt att lära sig och hur 

teknologi kan svara mot dessa svårigheter. Hur teknologin kan hjälpa att bygga vidare på de 

kunskaper eleven besitter.  

 

Mishra & Koehler betonar genom modellen att det krävs en särskild kunskap för att lärare på 

ett gynnsamt sätt kan använda sig av teknik i undervisningen. Det räcker inte att bara vara en 

datorexpert eller ett pedagogiskt geni, inte heller kan man som tekniskt okunnig förvänta sig 

att tekniken skall medföra någon allomfattande lösning i klassrummet. Det rör sig om en hel-

hetssyn och ett aktivt användande av en komplex sammansättning kunskaper som lärare. Lä-

raren måste ha förståelse för hur implementering av IKT påverkar undervisningen sitt eget 

klassrum, och bruka tekniken som ett medvetet pedagogiskt val.65 

8.2 Mitt bruk av TPCK-modellen 
TPCK-modellen kan användas för att diskutera vilka färdigheter en lärare behöver ha, men 

man kan också se den som en struktur för att undersöka hur IKT integreras i lärarens perspek-

tiv på lärande och lärande i historia - hur historia relateras till lärande och IKT. Det är på det 

sättet jag använder den, och jag kommer i mindre grad diskutera lärarnas kompetenser, än 

                                                
62 mitt exempel, ö.a. 
63 Mishra & Koehler 2006, s. 1028 
64 Mishra & Koehler 2006, s. 1029 
65 Mishra & Koehler 2006, s. 1029 
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frågor som rör sig om hur de ser på intersektionerna; lärande i historia (PCK), lärande med 

IKT (TPK),  IKT i historia (TCK), lärande i historia med IKT (TPCK)  
 

Inför intervjuerna gjorde jag en modell utifrån TPCK, men specificerad för historia (Fig. 4). 

Detta för att täcka in såväl lärarens bild av historieämnet, hur elever i allmänhet lär sig och 

synen på IKT. Därefter för att knyta ihop delarna och tala om vad lärande i historia innebär, 

hur IKT kan användas som verktyg för lärande i allmänhet och i historia i synnerhet. Målet 

var att detta skulle binda samman linjerna och ge en bild av hur IKT kan användas för att lä-

rande i historia.  
 

 

 
Fig. 5. Min omarbetade version för intervjuerna, baserad på TPCK.  

 
I modellen (Fig. 4) ser vi att TPCK-modellens delar anpassats efter det undersökta området: 

Historia, IKT och lärande. Istället för Content Knowledge (C), talar jag här om Historia. Istäl-

let för Pedagogical Knowledge (P), undersöker jag lärarnas syn på Lärande. Deras syn på vad 

lärande i historia innebär motsvarar det som i TPCK kallades för Pedagogical Content Know-

ledge (PCK). Technological Knowledge (T) översätts här till IKT, där lärarnas syn på IKT-

verktyg tas upp. Hur de ser på IKT-verktygens påverkan på lärandet i allmänhet utgör det fält 

som tidigare kallades Technological Pedagogical Knowledge (TPK). Hur de ser på IKT som 

verktyg i historia, ersätter det fält som i TPCK-modellen kallades för Technological Content 

Knowledge (TCK). Slutligen, i mitten av trianglarna, kopplas delarna samman och där under-

söks lärarnas syn på IKT som verktyg för lärande i historia, det som tidigare utgjorde Techno-

logical Pedagogical Content Knowledge (TPCK).  
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8.3 Socialkonstruktivism och kunskap 
Två av lärarna i undersökningen, Otto och Niklas, menar att deras undervisning vilar på en 

socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Nedan redogörs kort för begreppen. 

 

Social konstruktivism, konstruktivism och konstruktionism likställs i Nationalencyklopedin. 

De beskrivs som "samhällsvetenskaplig[a] inriktning[ar] som hävdar att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade".66 Detta kan inom vissa vetenskapliga inrikt-

ningar innebär att det inte finns någon objektiv verklighet, utan att den konstrueras av männi-

skan.67  

 

Inom skolvärlden kopplas konstruktivistiska idéer till Jean Piagets kunskapsteori. Han menar 

att människan konstruerar sin egen kunskap utifrån sina erfarenheter, i samspel mellan förnuft 

och sinnesintryck.68 Detta är något som sker aktivt, genom människans nyfikenhet och vilja 

till att lära sig mer om- och förstå sin omvärld.69 Piaget ser verkligheten som konstruerad uti-

från olika perspektiv som aldrig ger en fullständig bild av den. Ur lärandesynpunkt i histo-

rieämnet betyder det att eleven behöver utveckla sin förmåga att se på historien ur olika per-

spektiv.70 Istället för att leta efter den enda stora och sanna historien, bör denne istället be-

trakta den ur olika perspektiv, som kanske lyfter fram olika berättelser och lyfter fram olika 

aktörer, händelser och orsakssamband som centrala. Ur ett ekonomiskt perspektiv på historien 

blir exempelvis handelsfaktorer ett centralt innehåll, eftersom det driver historien framåt. Ur 

ett postkolonialt perspektiv på historien blir det istället viktigare att fokusera på hur Den 

Andre skapas av olika aktörer och grupper. Inget perspektiv kan ge en heltäckande bild av 

historien. Det finns sålunda inte endast en stor historia, utan historien är beroende av det per-

spektiv man betraktar den genom.  

                                                
66 konstruktionism. http://www.ne.se/konstruktionism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-06-08. 
67  Stensmo 1994, s. 34  
68  Stensmo 1994, s. 33 
69 Stensmo 1994, s. 34 
70  Hermansson Adler 2009, s. 37 
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9 Undersökning 
Här kommer jag börja med en sammanfattning av de intervjuade lärarna och därefter under-

söka deras erfarenhet och tankar om IKT, historia och lärande. 

9.1 Lärarna 
Nedan följer en tabell som visar en översikt över lärarnas individuella situationer. Alla jobbar 

i gymnasiet och har undervisat i historia. Jag tar upp skolornas organisationsform och place-

ring, vilken befattning lärarna har på skolan och vilka ämnen de undervisar i. Därefter redovi-

sar jag vilka historiekurser de undervisat i; den förra kursplanens A, B, C och de nya 1b och 

1a1. Slutligen nämns lärarnas yrkeserfarenhet i verksamma år. 
 

Tabell 1: Lärarnas placering, befattning, undervisade historiekurser och erfarenhet som lärare  

Fingerat 
namn 

Organisations-
form 

Plats Befattning / lärare 
i: 

Undervisat i 
historiekurs: 

Erfarenhet 

Samuel Kommunal Stockholms-
förort 

IT-pedagog / Geo-
grafi, Historia A, B, C 

11 år som lä-
rare, 3 år som 
IT-pedagog 

Indira Privat Stockholms 
innerstad 

Historia, Svenska, 
Religion A, 1b 5,5 år 

Michael Privat Stockholms-
förort 

Tillförordnad ställ-
företrädande rektor 
/ Historia, Sam-
hällskunskap  

A, B, C, 1b 5,5 år 

Otto* 
Kommunal Stockholms 

innerstad 

Historia, Samhälls-
kunskap A, B, 1b 5,5 år 

Niklas* Historia, Samhälls-
kunskap, Filosofi A, B, C, 1b 15 år 

*Otto och Niklas jobbar på samma skola 

9.1.1 Lärarna och deras inställning till IKT 
Respondenterna är Samuel, Indira, Michael, Otto och Niklas. Utifrån intervjuerna framträder 

olika starkt intresse för IKT. De tycks alla se på det som ett ganska naturligt inslag i under-

visningen, men de är inte alltid på det klara hur det gynnar elevernas lärande - och elevernas 

lärande i historia. De av respondenterna som framträder med ett utpräglat starkt intresse för 

IKT är Samuel och Michael, som gärna prövar nya undervisningstekniska lösningar. Niklas 

uttrycker att skolan han och Otto jobbar på förutsätter IKT för att arbeta som de gör. Indira 

och Otto använder IKT regelbundet, men har en mer moderat inställning till det jämfört med 
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de andra respondenterna. India väljer t.ex. aktivt bort IKT i vissa kreativa processer, till för-

mån för "analoga" arbetssätt.  

9.2 Generell IKT-användning 
Under den här rubriken kommer jag presentera några sammanfattning över de svar där lä-

rarnas bruk av IKT överlappar. 

9.2.1 Lärplattformar 
Samtliga lärare brukar någon typ av lärplattform i sitt arbete. Lärarna är till stor del positiva 

till lärplattformarna. Det möjliggör en klar struktur för dem och för eleverna, då allt de behö-

ver finns tillgängligt där. Vidare så ger det eleverna en möjlighet att gå tillbaka till lärarnas 

material och till att se de andra elevernas arbeten. Öppenheten uppmuntras och anses i vissa 

fall påverka elevernas motivation positivt, i andra fall handlar det om möjligheten till att ar-

beta i låsta diskussionsforum på lärplattformen, som gör att tysta elever vågar prata. Vidare 

finns möjligheten till multimediala inlämningar, där särskilt ljudfil lyfts upp som ett alternativ 

till textdokumentsinlämning, här poängteras dock att eleverna inte alltid känner sig trygga i 

alternativa inlämningsformer. Om dem är ovana vid det föredrar de att skriva något istället.  

 

Förutom skolans lärplattformar nämner Samuel, Indira och Michael att de provat på att an-

vända blogg i undervisningen. Både Michael och Indira har negativa erfarenheter av det. Mi-

chael pekar på att det kanske var otydligt hur bloggen skulle användas, vilket påverkade bru-

ket negativt. Indira som provade det i el-klass, som till störst del bestod av killar, menar att de 

tyckte att det var larvigt - en tjejgrej.  

9.2.1.1 Plattform för att dela material 

Michael tycker att det är praktiskt att använda skolans lärplattform så att eleverna under semi-

narier kan ha tillgång till klasskamraternas uppgifter. Vidare ser han fördelar med att kunna 

lägga upp hans egna genomgångar på nätet, så elever som missat kan gå in och kolla. Han har 

ännu inte lagt upp dem med voice over, men planerar att göra det, så att det blir lättare att 

hänga med än att bara använda presentationerna stumt.  

 

Samuel, Michael, Niklas och Otto betonar alla fördelen med att kunna lägga upp artiklar, fil-

mer, och sånt som hör till lektionen tillgängligt på plattformen så att alla kommer åt vad dom 

behöver. På Ottos och Niklas skola har plattformen nästan helt ersatt fysiska läromedel. Där 
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blir plattformarna en förutsättning för att de skall kunna använda ett egenproducerat lektions-

material och urval av texter (t.ex. från olika läroböcker): 

"det är ju helt klart en dynamisk /.../ dimension i det där IKT-användning, som gör att 
jag kan förändra väldig snabbt deras tillgång till material och liksom tillgängliggöra 
det och bygga om snabbt och det här att man kan samarbeta runt historiska skeenden, 
få ta fram nånting, eller kartlägga nånting. såna saker går ju inte att göra när man job-
bar i ett mer givet material /.../ så jag tycker väl på något sätt att det är en nödvändig-
het. det är klart man skulle ju kunna kopiera och hålla på massor liksom men det blir 
ju väldigt ineffektivt." (Niklas) 

Plattformen och tillgången till digitaliserat material är således en nödvändighet för att de skall 

kunna bedriva en undervisning som undviker läroboksbaserade upplägg.  

9.2.1.2 Plattformar för att överblicka sitt lärande 

Plattformarna används i hög grad av lärarna för att visualisera bedömningen av och för ele-

verna. Eleverna kan följa sin utvecklingsprocess, och se vad den behöver arbeta mer med, vil-

ket enligt Michael fungerar bra då de på skolan arbetar med formativ bedömning. Både han 

och Otto visar hur de arbetar med bedömningsmatriser, som eleverna kan se på lärplattfor-

men, utifrån olika moment och kurser.  

9.2.2 Multimediabruk 
Samtliga lärare använder sig av antingen PowerPoint, Keynote eller Prezi, som alla är någon 

form av presentationsverktyg, med möjlighet till multimedialt innehåll; grafik, ljud, film (så-

väl kortare dokumentära klipp och längre spelfilmer används). Även deras elever använder 

dessa vid presentationer. De upplever det väldigt självklart i intervjuerna, som om det nästan 

inte ens behövs nämnas då de talar om IKT.  

9.2.3 Sociala medier och mobilitet 
Otto tar upp att eleverna använder Facebook, Instagram och andra sociala medier på eget in-

tiativ när de har projekt som kopplas till deltagande i världen på olika sätt. Där är det en "ut-

gångspunkt" för deras kommunikation.  

 

Samuel diskuterar program som Skype eller Bambuser och deras möjligheter till att livesända 

med elever utanför klassrummet. Men där uppstår ett kostnadsproblem, menar han. Vi kan 

inte kräva att eleverna själva betalar för att de kopplar upp sig på sina privata telefoner. Lös-

ningen skulle vara om Stockholm satsade på "trådlösa nätverkshubbar utomhus. Runt hela 

stan". Det skulle möjliggöra en IKT-lösning mobilt, med exempelvis "hitta vänner appen" se 
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var eleverna befinner sig genom GPS-koordinering och skicka dom på stadspromenader eller 

"skattjakt" i historia, där dom får informations om var dom ska vart eftersom de når speciella 

platser.  

"du kan skicka dom på... läraren kan sitta här på skolan och skicka dom till olika 
adresser och göra en skattjakt - you cash in fast vartefter, när dom har tagit ett foto av 
sig själv - dom är där - dom har skrivit någonting - läraren ser det - bra gå till den här - 
gå dit och ge dom någon clue eller vad det är" (Samuel) 

Även Michael har erfarenhet av detta. I ett ämnesöverskridande projekt får eleverna olika 

uppdrag på stan som de rapporterar genom Twitter, där de också kan ta del av vad alla andra 

skriver. De rapporterar även från en föreläsning via Twitter som om det var en presskonfe-

rens. Otto tar upp att de på skolan har använt Skype för att kommunicera med forskare från 

andra länder, som får föreläsa och som eleverna får ställa frågor till.  

9.2.4 Otto och Niklas: Arbete med primärkällor - ett projekt 

På Ottos och Niklas skola har historielärarna gemensamt konstruerat en fördjupning i historia 

som de kallar: Inkludering / exkludering i demokratiseringen av Sverige. Momentet genom-

förs i olika klasser, och i olika årskurser. Niklas genomför det i historia C och Otto i historia 

1b, anpassat efter de olika klassernas mål och olika behov av stöd. Fördjupningen ingår i en 

learning study och har inte utvärderats än, men båda lärarna är överlag positiva. Lärarna har 

använt sig av digitaliserat källmaterial från olika arkiv och eleverna jobbar kollaborativt i 

Google Drive, med att tolka källorna. 

 

I projektet varvas föreläsningar med olika övningar eller case, med att eleverna själva får ar-

beta med primärkällor. Det mynnar ut i att eleverna i grupp ska genomföra egna historiska 

undersökningar. Eleverna får undersöka hur olika samhällsgrupper har kämpat för inkludering 

i samhället; arbetare, kvinnor och prostituerade. Otto berättar att "tanken var att dom här tre 

grupperna skulle vara i olika maktsfärer /.../ och liksom hade en olika utveckling under den 

här tiden". På frågan om det utesluter intersektionella perspektiv på grupperna, så menar Otto 

att tanken var att eleverna själva skulle upptäcka dessa sammanhang och att de brukar lyckas 

göra det. 

 

Eleverna får välja ut primärkällor från ett urval av relevanta källor utvalda av historielärarna. 

Det är ett medvetet stort och brett urval, som gör att eleverna faktiskt måste välja källor som 

är relevanta för den fråga de formulerat och för vad de skall undersöka. Källorna består av 
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material från olika arkiv, däribland Arbetarrörelsens arkiv, Riksarkivet och Stockholmskällan, 

och består t.ex. av brev, pamfletter, tidningsartiklar, besiktningsböcker, polisförteckningar, 

vittnesmål, rapporter, bildskämt från Söndagsnisse.  

 

Inledningsvis arbetar klassen gemensamt med att öva på att tolka en historisk källa. De får en 

liten historisk kontext till materialet av läraren och sen får de ett brev, med en transkription, 

som de tolkar gruppvis. De använder Google Drive för att öva tillsammans och arbeta kolla-

borativt med att tolka brevet. Eftersom alla har tillgång till samma dokument, kan eleverna se 

hur deras tolkning är personlig, och hur den skiljer sig mot hur andra klasskamrater tolkat käl-

lan. Niklas berättar att han valde ett särskilt upprörande brev, där en gubbe anger en kvinna 

till en besiktningsbyrå för att han menar att hon smittat honom med gonorré. Detta för att ele-

verna skall lära sig skilja mellan en vardaglig tolkning, där eleverna lägger in sina egna värde-

ringar, och en historisk tolkning, där eleverna ska försöka förstå skribenten som en historisk 

aktör som agerar i sin egen samtid på sina villkor.  

"... eleverna fick lära sig nån sorts grundläggande källkritik.. eller snarare hur man kan 
använda källor/.../ med fördelar och svagheter och så vidare. Och vi fastnade väldigt 
mycket i det här med källans användbarhet alltså... vad kan en källa faktiskt besvara... 
vilka olika frågor kan den besvara och så vidare" (Otto) 

Eleverna som delar sitt dokument med läraren i Google Drive får feedback på sin tolkning 

digitalt i dokumentet.  

 

De fick tillgång till ett antal primärkällor, beroende på vilken grupp de undersökte, och några 

få utvalda sekundärkällor. Sedan fick de ställa frågor till materialet utifrån vad de ansåg att 

materialet kunde besvara och välja ut de källor, fem-sex stycken, som var mest relevanta för 

deras frågor. Otto menar att det var en ganska svår uppgift för eleverna som inte tidigare arbe-

tat med primärkällor på det här sättet, men han ser ändå fördelar: 

"det här är ju ett moment som är som i princip att skriva en uppsats då på universite-
tet.. och /.../ det är jättesvårt. /.../ men jag tycker att eleverna om man där lyckas 
komma in i det här och att man förstår relevansen i att ställa… en en specifik fråga 
att.. att man ställer olika frågor, vilka olika resultat det kan bli och liksom att historia 
blir en subjektiv berättelse och att liksom reflektera kring det. Fixar man det då har 
man kommit jättelångt tycker jag" (Otto) 

Han menar att åtminstone de flesta samhällseleverna lyckades väldigt bra. Det intressanta blir 

också att eleverna i och med detta får vara med och konstruera historien, och den bild de pre-
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senterar av historien skiljer sig  från klasskamraternas, eftersom de ställt olika frågor och/eller 

använt olika material. Niklas ser fördelen att arbetet fokuserar på elevernas tolkningsprocess 

istället för informationssökning, och kan därmed ge eleverna möjlighet att se att historia är en 

konstruktion, svarar mot någons speciella behov och som något föränderligt.  

 

9.3 Lärarnas syn på IKT, lärande och historia 
Under den här rubriken presenterar jag i tur och ordning lärarnas individuella syn på IKT, 

lärande och historia.  

9.3.1 Samuels syn på IKT, lärande och historia 

9.3.1.1 Hur lär sig eleven som bäst? (P) Vad är lärande i historia? (PCK) 

Samuels syn på lärande handlar just om en-till-en mötet - lärarens möte med den individuella 

eleven. Han arbetar gärna med en processkrivande metod, där eleverna får skriva regelbundet, 

för att sedan få kommentarer av läraren och arbeta vidare utifrån det. Dialogen mellan lärare 

och elev är viktig. Tanken är att eleverna lär sig då dom får försöka att tänka själva och "un-

dersöka saker själva", och han vänder sig emot den traditionella formen av föreläsning och 

prov, även om eleverna är vana vid det och tror att dom lär sig bäst så. Läraren har ett viktigt 

jobb att guida och hjälpa eleven med en struktur för lärandet. 

9.3.1.2 Samuels användning av IKT i historia (TCK) 

Samuel har arbetat med olika multimedialösningar i historia. Dels har han använt sig av 

stadsvandringar, där eleven får fotografera sig själv på olika platser. Därtill har han också er-

farenhet av att använda radiointervjuer. Då får eleverna själv skriva ett manus och spela in en 

fiktiv intervju med en upplysningsfilosof. Eleverna tyckte det var roligt och Samuel menar att 

arbetssättet även gjorde att de också lärde sig om sitt ämne:  

"dom garvade ju så mycket när dom skulle spela in sig själva och höra sin röst och det 
ledde ju till att dom fick spela in det dom hade skrivit /.../ tusen gånger /.../ och sen 
fick dom ju klippa lite och då fick dom ju höra det tusen gånger /.../ så dom kunde det 
sen, ja, det dom hade gjort, så på det sättet tycker jag det var riktigt bra faktiskt" (Mi-
chael) 

Men han menar att det även finns en ovilja från elevernas håll att ha multimediala inlämning-

ar. Han har försökt att få elever med dyslexi att föra loggbok inspelat som ljudfil på Fronter 

istället för skriftligt, men det verkar som att de är ovana att arbeta med sån typ av inlämning-

ar. Eleverna har en föreställning om att skolan främst skall vara traditionellt skriftlig, vilket 
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Samuel tänker att det beror på att dom inte fått arbeta så mycket på det sättet i högstadiet. Han 

anser därför att elevernas digitala kompetens är ganska låg: "Dom lär sig vad dom behöver 

göra /.../ dom vet hur man gör inlägg i Facebook /.../ och hur man hittar på Youtube"  

 

Teknikutvecklingen har lett till att eleverna bara kan ytan, menar han. Haken är att om den 

digitala kompetensen hos eleverna är låg så tar det tid. Det går bort två tillfällen eftersom man 

måste lära eleverna att klippa ljud och använda en redigeringsprogramvara. I en kort kurs 

kanske det innebär att man väljer bort sådant. En lösning skulle enligt Samuel vara att återin-

föra datorkunskap som ämne igen. Det finns ett behov av att lära elverna om hur datorn fun-

gerar i större bemärkelse, så att dom vet hur det hänger ihop - orsak och verkan - och vågar 

prova sig fram mer.   

 

Samuel har provat att använda Facebook som plattform i en studieomotiverad klass, där alla 

var inloggade. Det motiverade dem att lämna in uppgifter, och han märkte även att eleverna 

ansträngde sig mer när alla kunde se vad de skrev. De tog inte bara del av de kommentarer 

han skrev till dem själva, utan även av de kommentarer han skrev till klasskamraternas texter 

och sen justerade sina egna texter därefter.  

9.3.1.3 Hur påverkar IKT lärandet i historia? Finns det några särskilda fördelar med IKT i 
historia? (TPCK) 

Samuel tror inte att det finns något sätt att använda IKT som specifikt passar historieämnet. 

Det går att använda det mesta ämnesöverskridande, så det beror mer på metoder, menar han. 

Men i huvudsak ser Samuel möjligheten att använda IKT som en motivationshöjare i klass-

rummet och för att skapa en-till-en-möten. Arbetssätten, verktygen och metoden förändras 

med IKT, men egentligen kan man pröva allting med papper och penna. De nya metoderna 

kan innebära att skriva wikis, komma i kontakt med andra via nätet, till exempel chattforum, 

och på så sätt placera dig och dina åsikter i ett sammanhang.   

 

Samuel tar upp databaser, och möjligheter till att använda andra källor än läroböcker. Till-

gängligheten har blivit större, och de digitala verktygen för att strukturera  materialet har bli-

vit bättre. Tillgängligheten till källor handlar bland annat om Stockholmkällan, och närheten 

till olika arkiv, "men det handlar om att strukturera, det är ju ett sätt att hjälpa eleven på; att 

hjälpa eleven hitta information".   
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Han har ingen erfarenhet av att själv använda sig av flipped classroom, mest för att han inte 

haft tid att göra egna filmer, menar han. Men han tänker att det skulle funka bra i historia, lik-

som i andra ämnen, eftersom det skulle öka en-till-en-mötet och göra det lättare att se elever: 

"...den stödjer ju egentligen den tesen som jag har, att du kan prata mer med eleven 
individuellt och få själva diskussionsledningen - det som jag pratade om att det är inte 
provet som avgör, det är faktiskt diskussioner /.../ ta dina gamla Powerpoint som du 
står där - gör en film av det istället och så ploffar du upp." (Samuel) 

9.3.2 Indiras syn på IKT, lärande och historia 

9.3.2.1 Hur lär sig eleven som bäst? (P) Vad är lärande i historia? (PCK) 

Indira utgår gärna från elevernas kreativitet i undervisningen. Eleverna får jobba med mindre 

estetiska projekt där dom får arbeta med att klippa och klistra, måla och skriva informerande 

texter t.ex. att göra planscher och kollage, som de sedan får presentera för klassen. Detta gäl-

ler främst i estetklasserna, som annars jobbar mycket med datorer, men Indira väljer att låta 

eleverna arbeta analogt: "det blir ju för stora projekt om man ska sitta och göra data /.../ grejer 

varje lektion, så det här går snabbt och så... och sen att jag själv inte behärskar avancerade 

program".  

 

I elklasserna funkar det sämre att arbeta på det sättet, så där arbetar hon med att låta eleverna 

läsa kortare texter, ibland högt tillsammans, för att sedan låta eleverna arbeta självständigt 

med frågor. Där handlar det om att hitta ett arbetssätt som eleverna känner sig trygga i. Indira 

arbetar med att variera examinationerna. Om hon gör prov så arbetar hon med frågor som 

kräver att eleverna reflekterar och diskuterar, annars förekommer hemtenta, muntlig presen-

tation som examinationssätt. Hon försöker dock i regel undvika stora prov och stora mängder 

text, eftersom flera av hennes elever har svårt för att läsa. På lektionerna försöker hon hjälpa 

dem med läsning och tolkningsarbete.  

 

Indira försöker ge eleverna en överblick, eftersom eleverna i regel har relativt dåliga förkun-

skaper i historia i hennes klasser, även om det förstår finns undantag. Hon arbetar inte i mo-

ment, utan mer "svepande", där hon försöker ge en kronologisk överblick, genom presentat-

ioner och diskussioner i klassen: 

"eleverna har inte jättebra koll på den historiska utvecklingen /.../ det jag ser framför 
mig som en risk är väl att om jag börjar med att nu ska vi prata... eh.... demokratise-
ring /.../ så har dom inga förkunskaper /.../ om man inte förstår liksom historien före 
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så har svårt att se... hur var det en stor grej att folk fick rösta?... det var väl självklart 
liksom" (Indira) 

Det enda momentet som är avskilt är egentligen det som handlar om källkritik. Kunskap i 

historia är enligt henne dels metanivån; källkritik, historiebruk och analyserar historien ur 

olika aspekter, och dels egentligen den historiska utvecklingen. Historia är också kunskap om 

hur "andra människor levt och tänkt och olika processer". 

9.3.2.2 Indira användning av IKT i historia (TCK) 

Indira har använt appen/webbverktyget Socrative i sin historieundervisning.  Läraren kan ge-

nom Socrative genomföra värderingsfrågor, där eleverna svarar anonymt och där klassens 

svar direkt projiceras på en skärm om datorn är kopplad till en projektor. Indira har erfarenhet 

av att användningen av detta i arbetet med andra världskriget och Nazityskland, där de fick 

diskutera rösta om huruvida det hade med ondska att göra eller inte. Möjligheten till att ano-

nymt rösta om detta, och se det snabbt skärmen, stimulerade "på ett bra sätt" en diskussion i 

klassrummet. Att eleverna fick använda sina mobiler för att svara och "utnyttja elevernas kär-

lek till sina telefoner" anser hon ha en motiverande effekt. Hon har även använt en annan 

tjänst i Socrative: Exit ticket. Där får eleven utvärdera hur mycket den tänker att den lärt sig 

och sedan skriva kort vad den har lärt sig. Indira menar att detta på ett snabbt och överskådligt 

sätt hjälper henne att fånga upp elevers lärprocess:  

"... även om dom skrev mycket med några meningar så gav det en ganska bra bild av 
vad lärde sig klassen idag /.../ och vad hade jag tänkt att dom skulle lära sig /.../ vi för-
söker ju jobba mycket med formativ bedömning och det ger ju en ganska bra bild av 
vad elever har greppat och vad dom inte greppat" (Indira) 

9.3.2.3 Hur påverkar IKT lärandet i historia? Finns det några särskilda fördelar med IKT i 
historia? (TPCK) 

Eleverna har lättare för nutidshistoria, då man kan ta in flera relevanta källor, t.ex. filmklipp 

kopplat till andra världskriget. Där kan i och för sig även den moraliska aspekten intressera 

eleverna.  

 

Hon tar upp att många elever känner en trygghet i att jobba med datorn, men att det även finns 

de som föredrar att arbeta med papper och penna. Det är enligt henne svårt att inte arbeta med 

datorn, eftersom hela samhället är uppbyggt på det sättet. Hon tänker att informationssam-

hället förändrar vårt sätt att tänka och vad som är nödvändig kunskap:  
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"tidigare känns det som att det var viktigt att kunna saker utantill /.../ det var så ovan-
ligt med information. Informationen fanns liksom bara i böcker - i bibliotek och då 
var man tvungen att ha mycket i huvet /.../ för att föra en dialog och sådär. Idag finns 
ju informationen i vår ficka hela tiden /.../ och då är det mycket viktigare att förstå vad 
jag ska göra mä den /.../ än att kunna det utantill" (Indira) 

Elevernas digitala kompetens säger egentligen inte så mycket om deras kunskap i historia. 

Indira anser att eleverna i regel är duktiga på datorer - åtminstone efter sina behov - men det 

säger inte så mycket om vad de kan om historia:  

"alltså dom är vana att arbeta med datorer /.../ men de dom är duktiga på är ju egentli-
gen inte asså att söka på internet..eller skriva i Word. Dom är duktiga på eh.. Spela 
spel.. Och dom är duktiga på.. Att förstå kanske mer hur en dator fungerar, vilka 
komponenter en dator består utav och hur man ska liksom ska göra för att koppla ihop 
ett nätverk av datorer - det är dom duktiga på. Men dator… att vara duktig på dator 
behöver ju inte.. Det är ju inte det som krävs.. /.../ för att utveckla sitt lärande i histo-
ria." (Indira) 

Men däremot kan datorn och mobilen ha en motiverande funktion. Eleverna är i regel trygga 

med att få använda datorn, menar hon, så hon uppmuntrar deras användande i arbetet.  

9.3.3 Michaels syn på IKT, lärande och historia 

9.3.3.1 Hur lär sig eleven som bäst? (P) Vad är lärande i historia? (PCK) 

Michael ser på lärandet som något socialt. Eleverna lär sig av varandra. Han arbetar så myck-

et som möjligt med diskussionsuppgifter av olika slag; det kan handla om att de läser en text 

och diskuterar den i grupp, eller får några frågor att fundera över. Det kan också innebära att 

de ger respons på varandras texter, i det fall de har jobbat med större uppgifter. Han föredrar 

att dela upp klassen och arbeta i mindre diskussionsgrupper. Examinationerna varierar, 

gruppuppgifter och prov förekommer, liksom andra typer av inlämningar, t.ex. filmer.  

 

Michael betonar att eleverna i historia har mycket sämre förkunskaper än i samhällskunskap, 

där det är lättare att utgå från dagsaktuella händelser. Därför har han fler genomgångar i histo-

ria, för att ge eleverna kött på benen, så att de senare kan diskutera. Trots det tänker han att 

han ändå varierar sig mer i historia än i samhällskunskap. 

9.3.3.2 Michaels användning av IKT i historia (TCK) 

Michael använder Prezi väldigt mycket. Eleverna jobbar direkt med uppgifter i samma ark, 

det kan både röra sig om presentationer och om svar på reflektionsfrågor ställda till klassen. 

När de har seminarier, kan alla följa med och se vad klasskamraterna har gjort på sina datorn, 
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medan denne presenterar det. En fördel när han använder Prezi, eller om han skulle använda 

någon annan plattform, t.ex. Google Drive, är att han har lätt att se hur eleverna jobbar: 

"Om det är någon som om det är nån som har suttit hela lektionen och inte fyllt i nåt, 
så ser man ju det, eller om det gått en halvtimme och det inte har hänt nåt - då kan 
man ju fråga det "ja, vad gör du? eller sitter du och tänker eller?" men det är ju myck-
et lättare att följa upp processen." (Michael) 

På skolan hade samhällsprogrammet ett ämnesöverskridande projekt, där bland annat historia 

ingick. Temat var "Brott och straff " och eleverna fick olika uppdrag på stan som de skulle 

rapportera ifrån, detta gjordes genom Twitter och filmer som spelades in på mobilen. Förde-

len med att använda Twitter som kommunikationsmedel, var att lärare och elever snabbt 

kunde följa de uppdateringar som gjordes. Alla hade tillgång till det. Michael påpekar att det 

kanske fanns kommersiella motiv också, att synas i populära medier är bra reklam för skolan.  

9.3.3.3 Hur påverkar IKT lärandet i historia? Finns det några särskilda fördelar med IKT i 
historia? (TPCK) 

"dels tror jag det att eleverna lär sig av varandra, att man kan lära sig av varandra och 
använder man [tekniken] som hjälpmedel... för det så tror jag lättare att dom gör det. 
Och det här med att allting ligger uppe - att man kan gå in och läsa igen och titta igen 
och sådär... att repetera /.../ [och] man kan få in lite fler sidor än en /.../ och sen så med 
dom här matriserna så kan dom ju följa upp sitt eget lärande också" (Michael) 

Michael tänker att man har nytta av IKT i historia - jämfört med att inte använda det. I histo-

ria är det viktigt för eleverna att de får visualisera den på något sätt. Fördelarna är att kunna 

göra ämnet mer konkret genom tillgång till exempelvis ljud och bild: "man kanske inte kan 

visualisera antikens Grekland till exempel". Michael tänker att det är roligare både för honom 

och eleverna, och lyfter även fram att det skapar fler möjligheter till variation i undervisning-

en:  

"generellt tror jag att det är bra, för det är nog svårt att hitta ett sätt som funkar för 
trettio elever och nåt för alla - och då är det väl det där med inlärningsstilar också, 
man tar in, man kan få ljud och bild och läsa". (Michael) 

Han märker också att eleverna generellt har lättare att dela med sig vad de gjort i Prezi, jäm-

fört med en gemensam blogg som han tidigare kört, "tröskeln för eleverna att dela med sig av 

sitt eget blir mindre". Kanske har skillnaden med att man skapar direkt i ett gemensamt do-

kument, istället för att ladda upp något man gjort på sitt håll.  
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Han menar att han kanske använder IKT i historia kanske i större utsträckning för att nå 

kursmål kopplade till historiemedvetenhet, historiesyn och historiebruk. Men tänker spontant 

att det funkar på alla kursmål.  

9.3.4 Ottos syn på IKT, lärande och historia 

9.3.4.1 Hur lär sig eleven som bäst? (P) Vad är lärande i historia? (PCK) Hur jobbar du med 
IKT i historia? (TCK) 

Otto nämner att han är väldigt präglad av skolan han jobbar på när det gäller pedagogisk filo-

sofi. Han kopplar det till Piaget och Vygotskij och socialkonstruktivism. Som lärare har han 

"rätt mycket tilltro till elevernas vilja att lära sig /.../ och elevernas förmåga att göra det" - de-

ras eget kunskapssökande. Eleverna skall gärna vara drivande - de "ska på nåt vis äga sina 

egna projekt". Detta har han på senare år dock fått ifrågasätta lite, då han gått från att under-

visa enbart på samhällsprogrammet till att undervisa i estetprogrammet, som inte i lika hög 

grad präglades av högpresterande elever, och där han behövt arbeta mer med elever med 

"bristande förkunskaper [och] bristande motivation". En utmaning blir att göra historian in-

tressant och relevant för eleverna, och hitta "dom dära ingångsvinklarna som dom faller för" - 

det kan t.ex. göras med en personlig berättelse eller med en stark bild eller film. Det är också 

viktigt att ämnet kopplas till verkligheten utanför skolan så att det inte bara blir en skolsitue-

rad undervisning.  

 

Hans utgångspunkt i historia är att det är en social konstruktion och en subjektiv upplevelse, 

det finns ingen stor och sann historia, utan den konstrueras och skapas av människor och 

grupper i olika syften. Han betonar den historiska empatin. Otto menar att det kan bli lätt att 

det förflutna blir något abstrakt. Det gäller att få eleverna att fundera över hur de skulle upp-

levt det, om de hade levt på den tiden. I de tidiga kurserna jobbar han med ett makroperspek-

tiv och ett globalt perspektiv på den historiska utvecklingen, från neolitisk tid till kolonial-

ismen, där han tar upp vilka förutsättningar olika kulturer har haft. Därefter diskuteras upp-

lysningens tankar, som också problematiserar om det verkligen var en upplysning, och för 

vem det i så fall var en upplysning för.  

 

Praktiskt så kan det handla mycket om grupparbeten, där materialet i mindre utsträckning be-

står av läroböcker, än material som skolans lärare själva skapat. Föreläsningar förekommer, 

men i huvudsak är det elevernas egna arbete som står i fokus. Eleverna får också skriva logg-

bok i Google drive, där Otto går in och kommenterar. Han kommenterar särskilt där de fått i 
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uppgift att skriva något kopplat till ett begrepp de tränar på, för att visa att det är meningsfullt 

och för att stötta eleven.  

 

I en diskussion om det livslånga lärande och kunskapskravens, menar Otto att undervisnings 

blir lite lidande om man slaviskt följer kunskapskraven. Det påverkar lärarens möjlighet att 

göra ämnet gripbart för eleverna. Fördelen är ju strukturen för ämnet, men det negativa är att: 

 "eleverna fokuserar så mycket på dom specifika målen /.../ dom lär sig koderna /.../ 
har jag nått upp till A till det och då behöver jag inte prestera lika bra nästa gång /.../ 
det blir inte lärande för lärandets skull... utan det blir nåt slags lärande för att uppnå... 
eh... kunskapskrav i en matris för dom" (Otto) 

9.3.4.2 Hur påverkar IKT lärandet i historia? Finns det några särskilda fördelar med IKT i 
historia? (TPCK) 

I historia har IKT en fördel i det att den möjliggör arbetet med elevens egen konstruktion av 

historien, eftersom tillgången till arkivmaterial och därmed arbete med urkunder, förenklas av 

de digitaliserade arkiven. Otto menar att "mer historia än så blir det inte liksom, än när man 

själv kan sätta sig med urkunder och på något vis skriva nånting om det". Och även om det 

materialet i sitt omfång är begränsat, menar han att det duger för att göra bra uppgifter till 

gymnasieelever. Tillgången till ex. Stockholmskällan, som har egna teman och välgjorda pe-

dagogiska upplägg funkar bra som underlag för historieundervisningen.   

 

Otto betonar också Google Drives fördel att förutom att kommunikationen mellan eleverna 

och läraren underlättas, så möjliggör Google Drive kollaborativt arbete eleverna emellan. De 

kan jobba på en och samma text och kommunicera med varandra under skrivprocessen: 

"... om dom sitter och skriver på nån sorts uppgift /.../  och det finns ett par olika 
punkter så kanske Kalle skriver en punkt och Molly en punkt och så vidare, och så går 
dom och kollar och säger att "kan du skriva såhär istället", och så skriver dom in nån-
ting och ändrar /.../ Det blir ett väldigt levande dokument på så sätt /.../ man ser ju hela 
tiden exakt när dom andra skriver i realtid /.../ så jag tycker ju att det här är ju fantas-
tiskt" (Otto) 

Otto arbetar även med Google Drive som en loggbok, där han kommunicerar med eleverna 

och kommenterar mindre uppgifter dom fått.  

 

Däremot är han inte övertygad att teknik i sig räcker som motivation för att eleverna skall in-

tressera sig för historia. Det är för lätt att fokusera på att tekniken då är det intressanta, istället 



37 

för själva historien. Han tänker också att han i regel använder IKT på samma sätt i sina olika 

ämnen.  

 

Han pekar även på problem som mobbning i sociala medier. Han har erfarenhet av att elever i 

Twitter öppet mobbat elever, och han menar att eleverna inte har så bra koll på hur saker syns 

på nätet, de använder öppna forum, och är inte särskilt medvetna om hur länge det man skri-

ver på nätet lagras. Han pekar även på att elever kan distraheras av tekniken. 

9.3.5 Niklas syn på IKT, lärande och historia 

9.3.5.1 Hur lär sig eleven som bäst? (P) Vad är lärande i historia? (PCK) 

Även Niklas betonar skolans "socialkonstruktivistiska grundsyn på lärande", och han menar 

att han ser på historia på samma sätt: "jag menar att man måste förstå det liksom, som ett kul-

turhistoriskt fenomen, som skapas och omskapas, och brukas och missbrukas". Sen tror han 

också att det är bra att ha "nån slags problemorientering" i klassrummet, där läraren och ele-

verna gemensamt försöker att "lösa nåt, belysa nåt och att erövra nåt så att säga". Läraren har 

ett slags expertroll, som guidar eleverna i deras arbete, men han betonar att det inte innebär att 

han skall veta allt, det kan man inte: "och det tycker jag är en viktig poäng, för liksom histo-

rieämnet är ju sådär superauktoritärt traditionellt sätt /.../ [där] läraren och läroboken är svaret 

så att säga". Det riskerar att, istället för att fungera "som ett vaccin mot /.../ förenklad världs-

syn", som att skapa auktoritetsberoende där man "reproducerar maktstrukturer".  

 

I fråga om lärande i historia, diskuterar Niklas, med viss skepsis, begreppet historiemedveten-

het, som kan sägas utgöra "den yttersta formen av lärande i historia". För att skaffa sig en 

historiemedvetenhet, så behöver eleverna förstå historiska strukturer genom att skapa sig en 

bild av "vad är det som driver historien framåt och vad har individer och grupper för möjlig-

heter att förändra historien och på vilket sätt är de påverkade av strukturer i sin samtid". Re-

lationen mellan aktörer och strukturer och kunskap om vad som är långt och kort i historien. 

 

Historiebruk tas också upp som en viktig del i historiskt lärande. Hur har historien använts? 

Hur har den konstruerats av olika grupper och i vilket syfte? Hur går det till och vad ligger till 

grund för vårt historieskrivande?  I klassrummet används konstruktion och dekonstruktion 

som metod för att fördjupa dessa historiska kunskaper. Det är elevernas tolkningsprocess som 

de arbetar med. Och även om eleverna är väldigt läroboksinskolade när de kommer, och blir 



38 

lite oroliga när undervisningen fokuserar så mycket på deras tolkningar, så menar Niklas att 

de är intresserade när de får utgå från sina egna historiska frågor och funderingar: 

"det är kul när dom liksom börjar tänka och ställa sig själva verkligt historiska frågor 
liksom /.../ och det är väl nån sån läxa tror jag, att när vi [lärare] formulerar frågor så 
är det inte säkert att eleverna förstå... asså kontexten som den frågan uppstår i. Men 
däremot så har dom ju egna funderingar som man måste ta vara på". (Niklas) 

9.3.5.2 Niklas användning av IKT i historia (TCK) 

Niklas är den enda av lärarna som provat på att använda sig av flipped classroom, som metod. 

Han har inte använt det genomgående, utan endast testat det i enstaka fall. Han har svårt att 

uttala sig, men tänker spontant att det är ganska bra. Fördelen är tillgängligheten, och att man 

kan pausa och lära sig på sina egna villkor. Läraren kan använda tiden i skolan till handled-

ning och man kan fokusera mer på hur man ska använda materialet. Läraren kan ju också 

spara de här flippade videorna och återanvända dem också. Han ser dock en risk om videorna 

blir för långa, eftersom historieämnet "har lite liksom lite större... puckar att jobba med".  

 

Hans erfarenhet av att använda teknikens mobilitet ser han som relativt liten. Men han har an-

vänt elevernas mobilkameror som dokumentationsredskap, då de besökte kungliga biblioteket 

i ett arbete som berörde kalla kriget. Sen använder eleverna mobilerna i sitt eget arbete, utan 

att han styr bruket av dom. 

9.3.5.3 Hur påverkar IKT lärandet i historia? Finns det några särskilda fördelar med IKT i 
historia? (TPCK) 

Även om Niklas inte direkt ser någon stark koppling mellan IKT och historia, så ser han vissa 

möjligheter. Utan IKT kan man inte tillgängliggöra källmaterialet eleverna arbetade med i 

uppgiften om Inkludering / exkludering i demokratiseringen av Sverige på något bra sätt. 

 

Niklas poängterar också hur lärandet påverkas av den snabba möjligheten att följa upp tanke-

gångar och referenser då han nämner hur eleverna på egen hand använder internet som ordbok 

i arbetet med äldre källmaterial: 

"om man hade sitter i en analog miljö då kommer naturligtvis eleverna fråga läraren - 
vad betyder druppel71 /.../ men det gör dom inte här, för det har dom tagit reda på, 
inom tio sekunder" (Niklas) 

                                                
71 en könsjukdom, ö.a. 
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Niklas menar att eleverna framför att öva sig informationssökning bör tränas i att utveckla sin 

förmåga att tolka historien: "tolkningsprocessen är ett betydligt större didaktiskt problem". 

Här har IKT en fördel, tolkningsprocessen blir snabbare än den skulle varit utan tillgången till 

IKT: 

"...det var en tjej som "ja, rösträtt, jag ska skriva om det.. ja.. sa inte Strindberg nån-
ting om det där om rösträtt? Vad var det nu?" Det tar en halv minut och sen så vet hon 
att han skrev ett förord till giftas, där han argumenterar för nånting" (Niklas) 

Extra praktiskt blir det i de fall då läraren inte råkar veta svaret. Vilket får oss att diskutera 

hur auktoritetsbilden i klassrummet förändras. Niklas, som liksom Otto har en uttalad social-

konstruktivistisk syn på kunskap och historia, menar att det enbart är positivt om det finns 

flera auktoriteter i klassrummet. Jämfört med vad han kallar den "superauktoritära" tradition-

ella historieundervisningen där läraren sitter på alla svaren: 

"... jag tror inte nåt gott kan komma /.../ från den här auktoritära kunskapssynen egent-
ligen /.../ lärarrollen omdefinieras ju snabbt. Historielärarrollen inte minst för det är ju 
verkligen den här klassiska berättaren som har koll på allt /.../ dom kan ju bi uppslu-
kade av berättandet /.../ men i princip får man ju räkna med att bli ifrågasatt snabbt." 
(Niklas)   
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10 Sammanfattande analys 
Lärarna har olika bild av hur eleverna lär sig som bäst. Otto och Niklas har en tydligt uttalad 

syn på lärande kopplat till ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket också präglar deras ar-

bete, där eleverna arbetar kollaborativt och jobbar med att konstruera sin egen bild av histo-

rien. Michael betonar också det sociala i undervisningen, där han arbetar med gruppdiskuss-

ioner och med att eleverna delar sitt material med varandra. Deras IKT-användning belyser 

också lösningar som möjliggör att eleverna jobbar tillsammans. I Otto och Niklas fall handlar 

det om Google Drive, som gör att eleverna kan arbeta i ett och samma dokument i realtid, 

som även läraren kan ge respons i. I Michaels fall rör det om Prezi, som han använder både 

som presentationsverktyg och som verktyg för elevsamarbete.  

 

Samuel, liksom Otto och Niklas, fokuserar gärna på att utveckla elevernas förmåga att tänka 

själv. Läraren fungerar i klassrummet som en coach som stöttar elevernas kunskapssökande. 

Samuel poängterar en-till-en mötets vikt där han arbetar mycket med processkrivning och re-

spons på eleverna texter, även Otto arbetar med respons i loggboksform. Indira kopplar krea-

tivitet, stöd och trygghet som förutsättningar för lärande.   

 

Presentationsverktyg som Powerpoint, Prezi och Keynotes, utgör ett självklart verktyg för lä-

rarna, liksom användandet av olika medier i dessa och i undervisningen. Det handlar om att 

konkretisera och skapa en bild av något som är avlägset för eleverna, och för att skapa intres-

santa ingångar, med t.ex. videoklipp.  

 

Lärplattformarna utgör någon sorts grund för lärarna. Flera lärare lyfter fram något som kan 

ses som ett hjälpmedel för individualisering i undervisningen. Ett sådant hjälpmedel kan vara 

att eleverna kan ta del av lektionsmaterialet flera gånger, och repetera det i sin egen takt. Ett 

annat sätt att individualisera undervisningen tar Michael upp. Han menar t.ex. att det är lättare 

att se elevens process i klassrummet och fånga upp denne, om de jobbar på en gemensam 

plattform av något slag, där allt de skriver syns. Även Indiras användning av utvärderings-

verktyget Exit Ticket i Socrative, kan ses som ett sånt verktyg. 

 

Öppenheten är något som både Michael, Samuel, Niklas och Otto, lyfter fram som en fördel. 

Otto har dock negativa erfarenheter av öppna forum, då han haft problem med mobbning på 

Twitter. Samuel har erfarenhet av att det ibland är en fördel att utnyttja låsta forum för att få 
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tysta elever att prata, i mindre grupper online. Att lärarna i huvudsak har negativa erfarenheter 

av att arbeta med blogg, visar att alla arenor där eleven kan dela sin information inte automa-

tiskt fungerar bra.  

 

Datorn och lärplattformarna används i hög grad som administrativt verktyg av lärarna och 

eleverna. De har tillgång till alla uppgifter på ett och samma ställe, och såväl lärare som elev 

kan följa vilka mål som uppnåtts. Michael pekar på att det är ett bra verktyg vid formativ be-

dömning, att eleven kan se vad nästa steg är på ett tydligt sätt. Otto funderar dock lite över 

elevernas fokus på att nå kunskapsmål, till förmån för vilja till att lära sig.  

 

Lärarna utnyttjar inte den nya teknikens mobilitet särskilt aktivt. Främst verkar det ligga på 

eleven att använda detta. Michael har dock erfarenhet av att använda Twitter. Där betonas 

igen fördelen med en öppen och social arena, där alla snabbt kan ta del av varandras informat-

ion. Samuel tänker sig att man skulle kunna arbeta med stadspromenader eller uppdrag där 

eleverna får nya uppgifter, allteftersom de nått fram till en viss punkt. Detta skulle kanske 

kunna vara ett sätt att motivera eleverna och utnyttja mobiliteten i undervisningen.  

10.1 Lärande med IKT (TPK) 
IKT-brukets fördelar liknar det Martin Bergqvist tar upp i sin uppsats; förflyttningen mot att 

arbeta mer elevcentrerat och undersökande, den snabba feedbacken, den nya materialtill-

gången och visualiseringsfördelarna, motivationsargumenten, samt möjligheten för eleven att 

ta igen det denne missat, känns igen i mina intervjuer. Men något som skiljer sig från Ber-

gqvists oro, över att individualiseringen ersätter det sociala samspelet, är mina respondenters 

sätt att fokusera på att med IKT skapa nya sociala möjligheter i klassrummet.72 

 

IKT används av lärarna för att på olika sätt skapa sociala arenor, där eleverna kan arbeta till-

sammans, eller för att motivera elever på olika sätt. Detta är två sätt som utgör ett sorts grund-

förutsättningar för elevens lärande. Motivationen kan handla om att delta och göra sin röst 

hörd i ett klassrum genom bruk av anonyma röstningsvertyg eller att arbeta på plattformar där 

eleverna, av okänd anledning, inte tycker att det är så jobbigt att dela med sig av sitt arbete 

med andra, kanske för att det är inbyggt i mediets sätt att tänka; Facebooks dela-knapp är t.ex. 

så svår att undvika, att det upplevs som naturligt för eleverna att dela med sig där.  

                                                
72 Bergqvist 2012 
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10.2 Lärande i historia med IKT (TPCK) 
Även om flera lärare i undersökningen har svårt att svara på, eller till och med är skeptiska, 

till huruvida det finns historiespecifika sätt att arbeta med IKT för lärande, verkar deras svar 

ändå peka på vissa fördelar med IKT i historia. Dessa är i många fall inte särskilt revolution-

erande, utan att har funnits på tapeten länge i den historiedidaktiska debatten, men som 

kanske aldrig varit så lätta att implementera och anpassa till undervisningen som nu. Det ar-

betssätt som skisserades upp i bakgrunden där elever fick prova på att använda datorer i histo-

rieundervisningen för att arbeta med primärkällor, har realiserats som arbetssätt i Ottos och 

Niklas klassrum.  

 

Vi kan här även nämna möjligheten att använda multimodala verktyg som kombinerar t.ex. 

ljud, bild och video i undervisningen, och som därmed vänder sig till flera sinnen, för att 

skapa en uppfattning om det förgångna för eleverna. Något som Michael betonar, är särskilt 

viktigt i historia, där hans elever har en bristande förförståelse av det förgångna, och som flera 

lärare kan sägas ansluta sig till. Elevernas dåliga förkunskaper gör att lärarna anser att de be-

höver motiveras och bli berörda för att de ska utveckla en historisk empati och en historie-

medvetenhet. Detta kan göras genom att göra ämnet aktuellt och genom att konkretisera det, 

skapa en bild av hur det var att leva förr, genom film, ljud, berättelser eller på andra sätt.  

 

Otto, Michael och Indira lyfter särskilt dessa frågor. Indira utnyttjar elevernas intresse för sina 

smartphones, då de får använda dem i arbetet med appen Socrative. Hon pekar även på att 

vissa elever känner sig tryggare då de får arbeta med sin dator. Michael menar att det är sär-

skilt viktigt att jobba med att visualisera innehållet i historia, jämfört med samhällskunskap 

där de flesta har med sig någon sorts uppfattning om innehållet. I anknytning till detta kan 

nämnas hur lärarna, i synnerhet Otto och Niklas, eget utvalt och anpassat material, för att er-

sätta eller komplettera läroboken. Lärare nämner tillgången till att använda ett brett och varie-

rat material, i och med tillgången till bland annat digitaliserade arkiv. Man kan därmed även 

ta in flera röster i historien. Niklas pekar på att detta gör att man kan komma ifrån det tradit-

ionellt auktoritära ämnet, där en allvetande lärare konstruerar en bild av historien, som ele-

verna får anpassa sig till. Att kunna arbeta med såväl primärkällor som ett brett annat materi-

al, gör att man kan omskapa bilden av historieämnet, likt hur man förhöll läroboksfrånvänd på 

sjuttiotalet. Då kan man arbeta med elevernas konstruerande och dekonstruerande av histo-

rien, och arbeta med att undersöka de historisk frågor de själva är intresserade av. I Ottos och 
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Niklas konstruktivistiska perspektiv på lärande och historia, kan man därför säga att IKT har 

fördelar.  

 

Något som kanske talar emot detta är elevers efterfrågan på traditionella prov och skrivupp-

gifter på andra skolor. Om de får välja blir det ett Word-dokument de skickar in, och inte en 

ljudfil. Detta kan ha att göra med kontexten; de är vana och trygga med det arbetssättet. Det 

kan också ha att göra med lärarna och elevernas varierande digitala kompetens. När datorn 

blir ett projekt för läraren och eleverna, är det lättare att arbeta analogt.  

 

10.3 Så hur påverkar IKT elevernas lärande i historia? 
Även om lärarna menar att de unika möjligheterna för IKT i historia är få, går det ändå att ur-

skilja några särskilda fördelar med IKT i historia. Möjligheten till att levandegöra historien 

genom att genomgående exemplifiera och skapa ingångar genom användning av olika typer 

av källmaterial och medier. Detta kan bidra till att aktualisera och visualisera det förgångna 

för eleverna och skapa intresse. Tillgången till ett brett källmaterial lyfts alltså fram som en 

central fördel i historia. Möjligheten att arbeta med primärkällor, från Stockholmskällan och 

andra arkiv, hade av tidsskäl varit besvärligt utan IKT. Att arbeta med en plattform där ett 

stort och brett urval av källor att välja från finns tillgängligt, gör att eleven har möjlighet att 

styra vilka källor denne vill arbeta med, och på så vis driva på sitt eget utforskande av histo-

rien.  

 

De flesta av lärarna diskuterar även det sociala samspelet samt elevens eget tolkningsarbete 

som centralt för lärande i historia. Niklas noterar hur tolkningsprocessen har snabbats upp hos 

eleverna, till följd av deras eget bruk av IKT-verktyg och tillgången till information på nätet.  

 

Svaret på frågan om IKT påverkar elevens lärande i historia är inte ett självklart ja. I huvud-

sak rör lärarnas användning av IKT sig på en allmändidaktisk nivå. Det är svårt att avgöra hur 

IKT påverkar lärandet specifikt i historia. Men tekniken verkar kunna skapa nya möjligheter, 

eller arenor, för eleverna kan lära sig på. IKT möjliggör både nya och gamla arbetssätt. Möj-

ligheten till att ta in ett bredare material och att lättare kunna fokusera på arbete med pri-

märkällor verkar vara några av de huvudsakliga fördelarna.  

 



44 

Detta tycks särskilt stödja en konstruktivistisk syn på historia och underlätta ett konstruktiv-

istiskt arbetssätt, som utgår från att eleverna själva får närma sig historien, då flera perspektiv 

på historien kan anläggas och sålunda lyfta flera röster och tolkningar av den, vilket i sin tur 

kan motarbeta en ensidig bild av historien.  

 

Tillgången till primärkällor kan även tänkas göra det möjligt för historieundervisningen i 

gymnasieskolan att närma sig det arbetssätt historiker i sitt yrke brukar. Kanske kan det också 

ses som ett gott motiv för arkiven att fortsätta tillgängliggöra intressant material i digital form. 
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