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Abstrakt 
Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått under lång tid och med åtskilliga beslut 
från myndigheter och beslutande politiska församlingar. Detta utvecklingsarbete är ett försök 
att i en skola, som nyligen genomfört en satsning med en Chromebook till varje elev, 
implementera en användning av digital teknik i ämnet religionskunskap. Syftet är att utforska 
elevers kompetenser och strategier för en digital teknikanvändning samt stödja och utveckla 
elvernas användning av dessa för att, i en skola med begränsad erfarenhet av digitala resurser, 
tillämpa och integrera dem i lärandet inom religionskunskap för ett djupare och rikare 
lärande. I utvecklingsarbetet kartläggs den digitala kompetensen hos eleverna i två klasser 
som också får arbeta med digital teknik i grupparbete och enskilt. Utvecklingsarbetet visar att 
eleverna har hög digital kompetens ifråga om kommunikation, om att söka information, 
kompletterande perspektiv och samarbete med varandra. Lärarens utmaning handlar om att 
följa med i utvecklingen och uppdatera sin digitala kompetens så att den i någon mening kan 
matcha elevernas för att skapa dialog och underlätta också den muntliga kommunikationen. 
Genom TPACK-modellens sätt att se på digital kompetens framgår det att digital kompetens i 
sig inte är det samma som didaktisk kompetens med digital teknik som stöd.  

Nyckelord: TPACK, digitalisering, datorstödd undervisning, religionskunskap 
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Inledning 
På skolan där VFU genomförts under höstterminen infördes detta läsår en-till-en genom att 
alla elever som inte har egen bärbar dator får en chromebook att använda som redskap i sina 
studier. 

Utifrån egen erfarenhet, både av egna studier och undervisning, kan tillgången till dator och 
internet vara en resurs för lärandet, men också en distraktion (se t.ex. Grönlund & Wiklund, 
2018). Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått under relativt lång tid. På min 
gymnasieskola på 90-talet fanns ett par datasalar och vi hade programmering på schemat. Då 
var datorerna något som endast användes i vissa ämnen vid vissa tillfällen, (t.ex. teknik, 
matematik och bild). Nu används datorer i en helt annan omfattning i skolan och detta 
påverkar elevernas lärande och därmed också lärarens roll och didaktik. Det sker en 
förskjutning från lärarens roll som undervisare till att vara ett stöd i elevens lärande 
(Kroksmark, 2011). Att datorer används i skolan är inte bara ett faktum, det är också direkt 
påbjudet i skolans styrdokument, inte minst i den revidering av läroplanen för gymnasiet som 
genomfördes 2018. En-till-en “kräver ett förändrat förhållningssätt från lärarens sida” om 
kunskaperna ska bli djupa (Fleischer & Kvarnsell, 2015). 

Forskning och handböcker ger alltså vid handen att undervisningen måste förändras och 
anpassas till den nya tekniken. För att kunna göra det behöver, åtminstone jag, mer kött på 
benen ifråga om vad som händer i ett klassrum med datorer och vad det kan innebära vad 
gäller villkoren för elevernas lärande och lärarens undervisning. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att utforska elevers kompetenser och strategier för en digital 
teknikanvändning samt stödja och utveckla elvernas användning av dessa för att, i en skola 
med begränsad erfarenhet av digitala resurser, tillämpa och integrera dem i lärandet inom 
religionskunskap för ett djupare och rikare lärande. 

Forskningsfrågorna är: 

Hur kan datorn bli en naturlig och berikande resurs för lärande och samarbete för eleverna i 
religionsämnet? 

Vad innebär den ökade tillgången till digitala hjälpmedel, som t.ex. egen elevdator för 
elevernas lärmiljö? 

Vilka strategier används och vilka kompetenser besitter eleverna ifråga om ett 
teknikunderstött lärande – och hur kan dessa kompetenser och strategier användas i lärandet 
inom religionskunskap? 
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Bakgrund 
Hela samhället digitaliseras och därmed också skolan. Dessutom finns det från beslutsfattarna 
tydliga direktiv om att skolan ska digitaliseras. Samtidigt har debatten på senare tid varit 
ganska intensiv ifråga om vilken nytta respektive skada som mobiltelefoner, läsplattor och 
datorer gör för eleven. Debatten har handlat om allt från hur våra hjärnor fungerar till frågor 
om jämlikhet och social klass. Är elektroniken en hjälp i lärandet eller en distraktion för 
eleven. ”När varje elev har var sin dator öppnas möjligheterna till att bokstavligt talat ta in 
hela världen i klassrummet” (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 113). Det ger enorma 
möjligheter, men också utmaningar att hantera distraktioner. Läraren konkurrerar därför om 
elevernas uppmärksamhet, inte bara med dem som är fysiskt närvarande utan också med 
kompisar på sociala medier, kändisar på Youtube, nyhetsnotiser från favoritlaget i fotboll 
osv.  

Skolan där utvecklingsarbetet genomförts har i och med detta läsår infört en-till-en genom att 
varje elev nu disponerar en personlig Chromebook, d.v.s. en bärbar dator med liten hårddisk 
där lagringen sker i molnet. Tidigare fanns det sex klassuppsättningar med Chromebooks som 
lärarna bokade och som sedan hämtades till aktuellt klassrum. I skolans prioriterade områden 
för innevarande läsår finns satsningen med som en av fyra uppgifter särskilt för lärarna: 
”Utveckla effektiv, hållbar och pedagogisk användning av elevernas datorer.” 

Digitaliering då och nu 
I takt med att datorer och annan digital utrustning spridits och blivit mer och mer 
användarvänliga har kraven på kompetens hos användarna förskjutits. När datorerna började 
spridas bland allmänheten krävdes det mer eller mindre programmeringskunskaper för att 
kunna använda datorerna till annat än skrivmaskiner. Idag är användargränssnitten så 
välutvecklade att den genomsnittslige användaren knappast behöver några kunskaper ifråga 
om tekniken och programvaran bakom de olika apparna. Den digitala kompetens som behövs 
idag handlar mer om ”symbolavkodning, logiskt tänkande, snabbläsning, metakognition, 
rimlighetsbedömning” (Berg, 2019). 

Skolans digitalisering 

Digitaliseringen i sig är ingen helig Graal för utvecklingen av skolan. 
Med digitaliseringen kommer möjligheter som tidigare inte har funnits. 
Dessa möjligheter är det skolans skyldighet att utvecklas kring. 
(Jensinger 2016, s. 9) 

De första trevande stegen mot datoranvändning i skolan togs av ecklesiastikdepartementet på 
60-talet genom en skrift om ”datamaskinförmedlad undervisning” (Hylén, 2011). På 70-talets 
påbörjades inköp av ”datamaskiner” till skolorna, men utvecklingen inom skolan gick 
långsammare än i samhället i övrigt. På 70-talet grundlades de viktigaste perspektiven på 
dataundervisningen med fokus på elevaktivitet och individanpassning. 
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På 80-talet föddes idén om att det behövdes en dator framtagen speciellt för skolan och 
Utbildningsdepartementet tog initiativ till framtagandet av COMputer I Skolan (COMPIS), 
som kom i produktion 1984 och lades ner 1988 (Hylén, 2011). Rapporten Datorn och Skolan 
från Skolöverstyrelsen förutsåg en samhällsförändring i paritet med industrialiseringen. 
Dataläran fogades in i undervisningen i matematik och samhällsämnen, då man såg behov 
olika slags kunskap om datorer, både specialiserade och generella (Fleischer & Kvarnsell, 
2015). 80-talets satsningar sammanfattas av Fleischer och Kvarnsell (2015) som tveksamma, 
alltför teknikfokuserade förpackade i pedagogisk retorik. 

1990-talet är optimismens årtionde med högtflygande planer som kan illustreras med 
rubriken på SOU 1994:118: Informationsteknologin – Vingar åt människors förmåga. Man 
talade om att datorerna skulle ge eleverna ”direktkontakt med all världens kunskap” 
(Informationsteknologikommissionen, 1994, s. 6). Det är intressant att notera att 
informationen på Internet i denna publikation kallades kunskap. 

1994 bildades också Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), vars 
s.k. ”Fyrtornsprojekt” riktade mot kommunerna under 90-talet fokuserade mer på teknik än 
på användning. KK-stiftelsen bidrog till att inrätta en forskarskola knuten till Göteborgs 
universitet under namnet LearnIT under åren 2000–2009, som producerade mycket forskning 
kring lärande och IT (Fleischer & Kvarnsell, 2015). 

Till 90-talet hör också projektet IT i Skolan (ITiS), med fokus på digital infrastruktur för alla 
lärare och alla elever, samt kompetensutveckling av lärarna (Fleischer & Kvarnsell, 2015). 
Övergången till 2000-talet påverkades av börskraschen inom IT-sektorn, vilket ledde till att 
informationsteknologin i sig kom i vanrykte. Inom politiken väcktes t.o.m. förslag om en ny 
IT-strategi för skolan utan statligt stöd, dock utan att antas. I stället påbörjades ett arbete med 
att föra ut IT-frågorna till övriga departement, vilket, enligt Hylén (2011) inte blev lyckat vad 
gäller Utbildningsdepartementet. 

Situationen i början på 2000-talet kännetecknades av att skolan släpade efter övriga 
samhället, både i fråga om datortäthet och uppkopplingar mot Internet (Hylén, 2015). Även 
om tillgång till datorer och uppkoppling mot Internet är helt avgörande är det slående hur 
stort fokus som fortfarande låg på tekniken och hur lite uppmärksamhet som riktades mot 
användningen, kompetensen. 

Efter EU:s digitala agenda från 2006 togs nya tag i fråga om skolan. När agendan 
implementerades i Sverige med början 2011 användes nu ledordet digitalisering i stället för 
datorisering. Digitalisering i denna breda mening handlar om att allt mer information finns i 
digtalt format och att hela samhället är beroende av att kunna hantera och relatera till det 
digitala sättet att hantera information och kommunikation (Lindholm, u.å.). 

Satsningen på att varje elev skulle ha tillgång till en egen bärbar dator, s.k. en-till-en-system 
genomfördes i många kommuner med början runt 2010. Några tidiga studier visar på en 
motiverande faktor, inte minst vad gäller elever från socioekonomiskt svagare hem. Ett ökat 
engagemang, bättre kvalitet på inlämningar och ökade matematikkunskaper är effekter av 
personliga elevdatorer,enligt Hylén (2011). En senare undersökning av OECD 
problematiserar bilden, inte minst vad gäller elevdatorernas effekt på matematikkunskaperna 
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(OECD 2015). En helt färsk rapport pekar också i samma riktning i fråga om sjunkande 
matematikkunskaper när varje elev får egen dator (Hall et al., 2019). 

Regeringen tog ett nytt initiativ i fråga om skolans digitaliering genom en ny strategi som 
betonar samordning av digitaliseringen av samhället (Regeringen, 2017). Där betonas särskilt 
vikten av likvärdighet så att elever från socio-ekonomiskt svagare hem inte missgynnas.  

det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa 
sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten (Regeringen, 2017, s. 4; kursivering i originalet) 

Tre fokusområden identifieras i strategin som handlar om digital kompetens för alla, om 
likvärdig tillgång och användning, samt om forskning och uppföljning kring digitaliseringen. 
Således fick läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) sommaren 2018 ett tillägg i fråga om 
skolans uppdrag där “ny tekonologi” ersatts av “digitaliseringen och den tekniska 
utvecklingen” (kursiverat i citatet nedan): 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i 
arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt 
miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

Nyckelord om digitalisering är infogade i flera skrivningar i stycket om skolans uppdrag, bl.a. 
om att elever ska utveckla förståelse för ett digitaliserat samhälle. 

Också i fråga om rektors uppdrag har digitalisering blivit en del av uppdraget, bl.a. genom att 
skolbiblioteket fått en nyckelroll i elevernas digitalisering. 

I detta utvecklingsarbete är kunskapskraven för kursen Religionskunskap 1 styrande. Liksom 
i övriga ämnen är dessa skrivna utifrån en konstruktivistisk syn på kunskap där elevens 
förmåga till redogörelse, analys osv. är kriterier för godkända betyg. 

Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning på området, samtidigt som utvecklingen går fort och trenderna 
i den digitala världen omskapar utmaningarna på några få år. Flera av studierna om datorer i 
klassrum bygger på undersökningar innan sociala medier blev en självklar del av vardagen 
och frågan om mobilförbud eller inte har inte avgjorts utan är en del av regeringsförklaringen 
hösten 2019. 

Pionjärarbetet om en-till-en gjordes av Tallvid (2015) där viktiga problem i digitaliseringen 
av skolan pekas ut. Den sker ojämnt, och förändrar lärarnas undervisning, samtidigt som 
digitaliseringen också skapar stress och frustration. Tallvid undersökte Falkenbergs kommun 
och ser satsningen som lyckad. Fyra faktorer pekas ut som särskilt avgörande: 1) att 
satsningen förankras i hela organisationen; 2) att förvaltningen är inblandad och pådrivande; 
3) att skolorna är fria från tekniska inlåsningar, samt 4) att lärare och skolledning fortbildas. 

Fleischer har undersökt hur datorerna i skolan påverkar undervisningen (2013). Fokus ligger 
på kunskapsbegreppet och syftet med undersökningen kan nog sammanfattas med att försöka 
hitta nya sätt att se på kunskap och lärande utifrån det faktum att hela samhället digitaliseras. 
Fleischer har sedan tillsammans med Kvarnsell (2015) skrivit en manual för skolpersonal 
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med vägledning kring skolans digitalisering vad gäller alla områden från huvudman till 
enskild lektion. 

Fleischer och Kvarnsell (2015) ställer sig frågan om vad som ska produceras eller 
konsumeras, t.ex. vilken kunskap och hur detta förhåller sig till den innehållsliga 
dimensionen. De menar att forskningen kartlagt exempel på hur de digitala kompetenserna 
tas till vara, medan reflektioner över förutsättningarna för kunskapsbildningen saknas. 
Digitaliseringen tenderar att gynna det som kallas performativ kunskap, som endast är giltig i 
stunden och inte blir föremål för djupare reflektion. Eleven inhämtar information och 
levererar en produkt utan att egentligen ha lärt sig något. Tekniken påverkar alltså hur 
kunskaperna utvecklas. 

Hylén (2011) höjer ett varningens finger i fråga om forskningen kring en-till-en-satsningen, 
då det utifrån de studier som genomförts inte går att utesluta att andra faktorer än själva 
tekniksatsningen är det som gett en positiv utveckling. Att ett arbetslag får extra resurser, 
extra uppmärksamhet eller blir föremål för en forskningsstudie kan leda till ett hårdare arbete 
och ett bättre resultat. Med detta sagt ser han ändå potential i en-till-en-satsningen under 
förutsättning att det sker med samsyn och samordning av resurser och kompetensutveckling. 

Enligt Hatties metastudie Synligt lärande har datorstödd undervisning medelmåttig effekt, 
men det framgår att effekten kan höjas på flera olika sätt, t.ex. om flera olika 
undervisningsstrategier kombineras, om läraren är utbildad i datorstödd didaktik, om eleverna 
tar kontroll över sitt lärande och övar målmedvetet (Hattie, 2014). Effekten av en-till-en är 
ännu lägre (Zierer, 2017) vilket understryker behovet av att arbeta vidare med dessa frågor.  

Perspektiv på lärande och didaktik 

Samspelet mellan didaktisk teorikunskap och didaktisk 
handlingskompetens är utslagsgivande för en lärares ledarskap oavsett 
undervisningsformer (Sundh, 2012, s. 143) 

Utvecklingsarbetet har genomförts liksom all undervisning i en specifik kontext. Det är 
situerat och påverkas i hög grad av orten, skolan, klassdynamiken i klasserna och av mig som 
pedagog. Skolan som miljö och klasserna som ingår i arbetet presenteras närmare under 
rubriken ”Genomförande” nedan, här redovisas några av mina viktigaste perspektiv på 
lärande och didaktik. Det främsta arbetsredskapet för en lärare är lärarens egen person och 
det sätt som läraren agerar i klassrummet. Inga skeenden är punktuella utan är insatta i ett 
skeende, saker händer på fritid och raster, under lektioner med andra lärare osv. (Løw, 2011).  

Som en bakgrund till arbetet är det därför på sin plats att redovisa några grundläggande 
perspektiv på undervisning och lärande som mer eller mindre outtalat följer med detta arbete. 
Utifrån ett ledarskapsperspektiv kan man som lärare välja ”narrativ,” när man tolkar och leder 
en klass. Løw förordar ett elevcentrerat narrativ som fokuserar på samspelet i klassen ger bra 
förutsättningar för en skolkultur eller ett klassrumsklimat som inte blir definierande, där vissa 
elever stämplas som ”problembarn” osv. (2011). Det är för mig ett ideal med elevcentrerad 
undervisning och elevcentrerat lärande oavsett om det sker i helklass eller i andra former. 
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En förutsättning för det goda klassrumsklimatet och den typ av undervisning jag eftersträvar 
(se vidare nedan) är det relationella perspektivet. Bronäs och Runebou (2016) talar om 
lärarens kärlek till eleverna, där kärleken är en slags princip för att bygga relation och 
förtroende så att man kan väcka elevernas vilja att lära eller som man ibland säger ”få klassen 
med sig”. Det handlar inte om att det sociala ska ersätta undervisningen utan vara en del av 
den och bana väg för lärande. 

Dialogicitet 
Dialogicitet så som Bronäs och Runebou (2016) beskriver den med fokus inte bara på den 
yttre dialogen utan även den inre är för mig ett tilltalande sätt att tänka kring undervisning. 
Det handlar om att genom yttre dialog bilda sig en uppfattning om hur eleverna tänker och 
resonerar för att kunna möta dem i undervisningen. Jag tänker också att det handlar om att 
främja en inre dialog hos eleven så att eleven aktiveras i sin tanke. En vanlig didaktisk modell 
som är dialogisk till sin natur är MAKIS-modellen från 60-talet. MAKIS är ett anagram för 
motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete, där varje begrepp och 
dessa inbördes relationer kan ses som didaktiska principer som kännetecknas av att de är 
tydligt elevcentrerade. En svaghet med denna modell, som jag ser det, är att det inte alltid går 
att börja med att motivera en elev. Ibland behövs det vissa grundläggande kunskaper och 
insikter för att hitta motivation att lära sig mer. 

Också i Hatties meta-analyser är ”classroom discussion” en faktor med hög prestationseffekt, 
och då särskilt om diskussionen infaller efter det att eleverna fått tillräcklig undervisning för 
att kunna se samband och dra slutsatser (Hattie & Zierer, 2017). 

Möjligheter med digital teknik 
All undervisning utgår från själva ämnet, men när ämnet ska bli ett undervisningsämne är 
nyckeln att hitta ämnets undervisningspotential, dvs de aspekter av ämnet som har didaktisk 
potential att omsättas i undervisning. Ämnet religionskunskap har stor undervisningspotential 
då de existentiella och etiska frågeställningarna alltid berört och berör oss alla (Bronäs & 
Runebou, 2016). Samtidigt erbjuder ämnet den utmaningen att verklig förståelse för olika 
religioner kräver en kombination av både inifrån- och utifrånperspektiv. Vi lever i ett av 
världens mest sekulariserade länder där religion inte är en naturlig del av vardagen för alla. I 
detta sammanhang ger tillgången till digitala hjälpmedel möjlighet till inblick i respektive 
religion utifrån vittnesmål från utövare. 

Den digitala tekniken ger möjligheter, men kräver också kompetens. Det finns olika 
definitioner av vad som egentligen är digital kompetens, vilket jag återkommer till under 
teoriavsnittet nedan. Just frågan om relationen mellan lärarens och elevernas digitala 
kompetens där eleverna inte så sällan har ett visst övertag kan skapa en maktförskjutning i 
klassrummet som kan vara en utmaning för läraren, men som också innebär en möjlighet för 
elevinflytande och ansvarstagande (jmf. Ekberg, 2012). Grönlund och Wiklund (2018) menar 
att frågan om distraktioner måste ses som en del av skolans digitalisering och efterlyser mer 
fokus på den aspekten. 
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Min ambition i undervisningen är att den digitala tekniken ska vara lika självklar som 
användandet av annan teknik. Den digitala teknikens didaktiska potential hänger ihop med att 
både lärare och elever är bekväma med den, samt att den finns tillgänglig att användas då det 
är lämpligt. Olika elever använder tekniken olika och med ett elevcentrerat tänkande bör det 
för eleven finnas en viss frihet i val av teknik under lektioner. 

Helklassundervisning 
Det dialogiska perspektivet är särskilt viktigt i helklassundervisning där mitt ideal för 
genomgångar och presentationer är att röra sig mellan det specifika och det allmänna, mellan 
det redan kända och det okända så att det skapas en dialogicitet på flera plan. En inre dialog i 
läraren som ”läser av” eleverna och anpassar sig, en yttre dialog mellan lärare och klass och 
en inre dialog i eleverna som väcker frågor. Frågor som inte alltid verbaliseras, men som 
ändå bidrar till lärande och kunskapskonstruktion (jmf. Sundh, 2012). Även om 
genomgången likt föreläsningen är en monolog kan den i olika hög grad stimulera till inre 
dialog hos den som lyssnar (Bronäs & Runebou, 2016).  

Sundh (2012) använder Hatties begrepp ”synligt lärande” där lärandet synliggörs genom att 
läraren ser undervisningen genom elevernas ögon och eleverna ser undervisningen som vägen 
till framgång. För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaperna behöver de tillägna sig de 
allra mest centrala begreppen för ämnet, samt inkorporera dessa och stoffet i sin egen 
begreppsvärld. Den sociala medieringen är alltid en utmaning eftersom generationerna 
avlöser varandra och kulturen bland unga är i ständig omvandling. En modell som jag prövat 
med framgång är att vid lämpliga tillfällen pausa genomgångar med reflektionsfrågor som 
eleverna bearbetar två och två. Ibland följer jag upp i helklassdiskussion, ibland går det att gå 
vidare med fortsatt genomgång. Dessa ”bikupor” ger elever tillfälle att sätta ord på både 
frågor och insikter samt möjlighet att stödja varandras lärande. 

Grupparbete 
Upplägget på grupparbetet i detta utvecklingsarbete är inspirerat av Granström och Hammar 
Chiriac (2012) som identifierar sex avgörande punkter för ett lyckat grupparbete. Det handlar 
om 1) vikten av ett organiserat grupparbete vad gäller gruppstorlek, lokaler mm; 2) 
instruktioner som gör det möjligt för eleverna att snabbt hitta ett angreppssätt; 3) att finna 
meningsfulla uppgifter; 4) tydliga instruktioner för redovisningen; 5) tydliga 
bedömningskriterier, samt 6) att läraren ska vara arrangör och supporter snarare än 
kontrollant. 

I detta sammanhang är den första och den sista punkten särskilt viktiga att lyfta fram. 
Organiseringen av grupparbetet är en utmaning då VFU-skolan har begränsad tillgång till 
grupprum, vilket ledde till en ganska stökig miljö. Vad gäller gruppstorleken argumenterar 
Granström och Hammar Chiriac (2012) för grupper om tre elever. Sammansättningen av 
grupper är viktig utifrån övertygelsen om det konjunktiva grupparbetet som ett ideal, då 
grupparbetets syfte inte är konflikthantering utan samarbete som grupp. Större grupper ökar 
risken för enskilt arbete i grupp, då relationerna och kommunikationslinjerna blir många. 



Gud i molnet  Johannes Hellberg 

 
 

8 

Detta kan illustreras med nedanstående geometriska figurer från ledarskapskonsultbolaget 
Lighthouse: 

 
Figur 1: Gruppstorlek och relationer 

Källa https://getlighthouse.com/blog/developing-leaders-team-grows-big7 

 

Det finns ingen entydig bild av hur digitaliseringen och elevsammarbete förhåller sig till 
varandra. Å ena sidan hävdar Jensinger att risken för ensamarbete framför skärmen ökar 
(2015), medan Kjällander å andra sidan argumenterar för digitalieringens positiva effekter på 
samarbetet elever emellan (2014). Grönlund och Wiklund hävdar att också grupparbeten 
tenderar att bli ensamarbete framför en skärm (2018). Om datorer och digital teknik ska vara 
en naturlig del av undervisningen är det viktigt att eleverna inte upplever att de hämmas av 
dem. Min tanke med användningen av digital teknik i undervisning är att den ska gynna den 
samverkan som ur ett sociokulturellt perspektiv är så eftersträvansvärt. 

Bedömning 
Bedömning av kunskap sker aldrig i ett vakuum, utan är alltid en del av det pedagogiska 
arbetet. Både den formativa bedömningen, ofta kallad bedömning för lärande (Lundahl, 
2014), eller kanske ännu bättre lärande bedömning (Jönsson, 2017) och den summativa 
bedömningen vid avslutad kurs sker mot bakgrund av den erkännandekultur som läraren 
medvetet eller omedvetet omfattar (Selander & Kress, 2017). Erkännandekultur handlar om 
vad som räknas som kunskap. Traditionellt har kunskaper som förmedlats i undervisning och 
läromedel varit de enda som värderats, men i informationssamhället skapar elever kunskaper 
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och utvecklar färdigheter utanför skolan (Selander och Kress nämner t.ex. den fördel 
datorspelande har gett kirurger och piloter). 

När elever “kunskapar” på egen hand, t.ex. genom Internet skapar de av och till kunskaper 
som läraren inte förmedlat eller kanske inte ens själv behärskar. Det kan handla om 
detaljkunskaper i ämnet, eller om arbetssätt som tekniken möjliggör. 

Teoretiskt ramverk 
Min teoretiska utgångspunkt är Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), ett 
sätt att tänka kring teknologi och didaktik med sju beståndsdelar som bäst illustreras med 
följande bild (Mishra, 2018): 

 
Figur 2: TPACK image 

Källa Revised version of the TPACK image. © Punya Mishra, 2018. Reproduced with permission 
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Modellen bygger på Shulmans pedagogical content knowledge, som Koehler & Mishra 
utvecklade med tekniskt kunnande som en tredje komponent. TPACK består av tre 
kunskapsområden som genom delvis övarlappning bildar sju olika kunskapsområden för 
läraren (Koehler & Mishra, 2009). 

Content Knowledge (CK) handlar om lärarens ämneskunskaper, i detta fall religionskunskap. 
Som lärare är det nödvändigt att ha djupa kunskaper i ämnet för att kunna svara på frågor och 
undvika missförstånd hos eleverna.  

Pedagogical Knowledge (PK) är lärarens djupa kunskaper om undervisning och lärande. Det 
handlar om att förstå elevernas lärprocesser, om förmåga att skapa ett gott klassrumsklimat, 
om förmåga att skapa goda vanor i lärandet och en god attityd till lärande. (Mishra & 
Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009). 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) handlar om transformationen av ämneskunskaper till 
undervisning, om urval av stoff, om anpassning till elevernas förkunskaper, kännedom om 
vanliga missuppfattningar och om vikten av att skapa kopplingar mellan olika ämnesfält, om 
perspektiv, förkunskaper och undervisningsstrategier för en effektiv undervisning. Kärnan i 
PCK är sättet att transformera ämnesstoffet till undervisning (Mishra & Koehler, 2006; 
Koehler & Mishra, 2009).  

Technology Knowledge (TK) är det område som är svårast att definiera eftersom det mer än 
de andra befinner sig i ständig förändring. Teknik inkluderar analog teknik som papper och 
penna, svart tavla/whiteboard (Mishra & Koehler, 2006), men i detta arbete ligger fokus på 
digital teknik. Kompetensen handlar inte bara om computer literacy utan om kunskaper som 
möjliggör ett vardagligt bruk av informationsteknologi (Mishra & Koehler 2009). 

Technological Content Knowledge (TCK) handlar om överlappningen mellan 
ämneskunskaper och teknikkunskaper som historiskt har varit nära sammankopplade i t.ex. 
matematik, medicin, fysik osv. Dessa två fält influerar och begränsar varandra och läraren 
måste därför ha kunskaper i tekniken och hur ämneskunskaperna kan förändras av tekniken, 
men framför allt vilken teknologi som lämpar sig bäst för lärandet (Mishra & Koehler, 2006; 
Koehler & Mishra, 2009).  

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) handlar om kunskap om teknik/teknologi som 
kan användas i pedagogiskt syfte. Det finns en rad olika typer av tekniska hjälpmedel så TPK 
handlar om att kunna välja ut dem som fyller det pedagogiska (didaktiska?) syftet (Mishra & 
Koehler, 2006). TPK handlar också om hur undervisning och lärande förändras i relation till 
specifik teknologi (Koehler & Mishra, 2009). 

Technology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK) är en form av kunskap som går 
utöver de tre komponenterna (C, P & T) och som hela tiden växer fram i interaktionen mellan 
dessa. TPACK är därför en annan djupare kunskap än bara summan av de tre komponenterna. 
Förändringar i det ena fältet medför nödvändiga justeringar i de andra. Det avgörande i 
modellen är därför att finna en personlig och pedagogisk balans mellan ämneskunskaperna 
(CK), pedagogiken (PK) och den tekniska kunskapen i relation till sammanhanget, kontexten. 
Koehler och Mishra beskriver denna balans som ett equilibrium, som kanske bäst beskrivs 
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som en dynamisk och inte statisk balans mellan ämne, didaktik och teknik (Mishra & 
Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009).  

Detta utvecklingsarbete handlar bl.a. om att finna en balans mellan ämneskunskaperna i 
religionsvetenskap, ett sätt att undervisa som fungerar för den aktuella klassen och att kunna 
dra nytta av de tekniska möjligheter som datortillgången ger. 

Den välkända metastudie som Hattie genomfört under parollen ”visible learning”/”synligt 
lärande” visar på ganska låg effekt av Internetbaserat lärande och ”en-till-en”, medan 
datorstöd i lärandet ligger högre (Zierer, 2019). Med tanke på de resurser som lagts på 
utveckling inom området kan man med Zierer ställa sig frågan varför datorstödet inte har 
större effekt. 

Zierer gör en analys av detta med hjälp av SAMR-modellen och argumenterar för att skälet 
huvudsakligen är att datorerna används som ersättning för analoga läromedel (Zierer, 2019). 
SAMR-modellen är ett sätt att analysera hur digitala hjälpmedel används i elevernas 
lärandeprocess, från ersättning (Substitution), via förbättring (Augmentation) och förändring 
(Modification) till omdefinitiering (Redefinition). Han ser läraren som nyckeln till att IKT-
resurser blir en viktigare faktor för elevens lärande. 

Andra forskare har likt Zierer kopplat TPACK till SAMR. Cherner och Smith (2017) menar 
att definitionen av TK i TPACK lagt för stort fokus på den enskilde lärarens kompetens. De 
menar att eleven behöver utveckla TK längs med hela SAMR-skalan. Utvecklingen på senare 
år har inte minst handlat om definitionen av TK, där den ursprungliga definitionen är så vid 
att den lägger bördan på den enskilde läraren, enligt Cherner och Smith (2017). TK handlar 
för dem inte primärt om lärarens kompetens utan om elevernas. En användning av teknologin 
som omdefininerar det traditionella sättet att redovisa kunskaper och färdigheter är det 
intressanta och eftersträvansvärda. Det är, menar de, nödvändigt att elever utvecklar sin TK 
eftersom högre studier och yrkesliv kräver det. 

Klaus Zierer kombinerar TPACK-ramverket med en teori om ”mindframes” för lärande, där 
lärarens professionalitet är nyckeln. Elevernas lärande gynnas enligt undersökningar som 
Zierer genomfört tillsammans med Hattie av att läraren är elevfokuserad och 
lärandefokuserad, snarare än lärarfokuserad och undervisningsfokuserad (Zierer, 2019). 

Zierers undersökning av lärarens betydelse för lärande med datorstöd innehåller tio punkter 
av varierande vikt. Mycket handlar om allmän didaktik som inte är unikt för digital 
kompetens, nyckeln är att kombinera den digitiala kompetensen med ämneskunskaperna och 
den didaktiska situationen. 

Diskussionen om TPACK och de olika varianter av den som presenterats av olika forskare 
visar alla på lärarens, den lokala kontextens och interaktionens betydelse. 

Traditionellt har basfärdigheterna i skolan varit att kunna läsa, skriva och räkna. I och med 
den tekniska utvecklingen i samhället kan man argumentera för att det till dessa tre måste 
läggas en ”fjärde basfärdighet” (jmf. KK-stiftelsens publikation från 2001) som handlar om 
förmågan att använda IKT. Tillgången till Internet kräver förmåga att ”söka, sortera, sålla, 
sovra, sortera, strukturera, systematisera, sammanställa framtidens information … så att den 
omvandlas till kunskap” (Långström & Viklund, 2006, s. 147).  
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Frågan om vad som egentligen är digital kompetens är inte helt självklar. Janssen et al. 
(2013) analyserar fram tolv byggstenar som tillsammans utgör digital kompetens, men där 
var och en är en specifik kompetens eller förmåga: 

 
Figur 3: Digital kompetens 

Källa: Janssen et al. (2013) 

 

De tolv byggstenarna i modellen är delvis överlappande, men fyller ändå en funktion genom 
att konkretisera och kategorisera vad som menas med digital kompetens.  

Den generella kompetensen om hur datorer, telefoner och Internet fungerar är hög bland 
eleverna. De använder tekniken med självförtroende och nyfikenhet. Det samma gäller den 
andra aspekten som handlar om det dagliga bruket av tekniken i vardagen.  

Den tredje byggstenen, om kreativitet och yrkesutövning är delvis är applicerbart på detta 
utvecklingsarbete, liksom den fjärde, om samarbete, och den femte, om 
informationshantering. Den sjätte och sjunde byggstenen om privatliv och säkerhet resp. 
juridisk och etisk kompetens är viktiga men faller inte lika naturligt inom syftet med detta 
arbete och täcks inte in av insamlade materialet. Den åttonde byggstenen om en balanserad 
syn på tekniken och den nionde om IKTs roll i samhällslivet spelar också en viss roll för 
eleverna i projektet. Den tionde aspekten om lärande är förstås den mest centrala och kommer 
att vara mestadels i fokus. Den elfte handlar om förmåga att välja lämpliga digitala redskap 
och den tolfte som också ligger överst i illustrationen är mer syntetisk och sammanfattnade 
om en sammanhållen användning och egen förmåga. 

I takt med den digitala utvecklingen ökar behovet av kunskaper som relaterar till 
användningen av tekniken för gemene man, vilket också torde vara det viktiga i skolans 
värld. Användningen av Internet i undervisningen ställer frågan om källkritik hos eleverna 
(Långström & Viklund, 2006). Frågan om källkritik hänger nära samman med de strategier 
för informationssökning vi utvecklar i den digitaliserade världen. Skolverkets lärportal 
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innehåller material för utveckling av digital kompetens där det ingår en modul kallad 
”Sökkritik och algoritmers betydelse” (Skolverket, 2019), en väsentlig aspekt av digital 
kompetens i skolans värld. 

En IKT-miljö ger förutsättningar för en förändrad syn på lärande då den ger förutsättningar 
för ett multimodalt lärande (Selander & Kress, 2011). Eleverna är inte på samma sätt 
begränsade till undervisningen i sitt lärande eftersom tekniken ger dem tillgång till 
information från hela världen. Eleven blir därför mer av en agent i kommunikationen och 
påverkar sitt lärande i högre grad. Både undervisningen och bedömningen av elevernas 
kunskaper anpassas därför med fördel till utvecklingen inom IKT, enligt Selander och Kress. 
Bedömningen är inte längre strikt kopplat till särskilda kriterier och lärarens undervisning, 
eftersom eleven hämtar information och skapar kunskap utanför klassrummet i högre grad. 
Detta kräver en ”erkännandekultur” där läraren behöver kännedom om elevernas (text-)värld. 

Det är intressant att en av de mer seglivade debatterna kring TPACK handlar om definitionen 
av de kunskapsfält som inbegriper bokstaven T, alltså tekniken (se t.ex. Voogt et al., 2012). 
Det gäller särskilt den digitala tekniken och kompetensen som ständigt utvecklas och där 
elever tenderar att ligga väl så långt framme som lärarna, åtminstone i vissa hänseenden, som 
webb 2.0 eller sociala medier. Utmaningen är att få eleverna att koppla samman sin digitala 
kompetens med skolans värld och kunskapskrav, vilket ställer krav på oss lärare att lära 
känna elevernas (text-)värld. 

För dagens ungdomar är den digitala världen en naturlig del av vardagen, man umgås och tar 
del av influenser och impulser från hela världen. Man är i en mening konsumenter då man tar 
del av så mycket som andra producerar, men många är själva aktiva på sociala medier. Den 
digitala världen utgör en stor del av ungdomskulturen (jmf Lalander & Johansson, 2017) och 
den kulturen rymmer en hel del digital kompetens. 
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Genomförande 
Utvecklingsarbetet har genomförts på en fristående skola i stadsmiljö. Skolan har ca 570 
elever fördelade på 4 olika högskoleförberedande program, Estetiska programmet, 
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapliga programmet  och Samhällsprogrammet. 

Skolan har en relativt homogen elevgrupp mestadels bestående av elever från vad som socio-
ekonomiskt skulle kunna beskriva som medelklass. Upptagningsområdet är inte bara staden 
utan omfattar även kranskommuner och i vissa fall elever från andra orter. 

Skolan mar har ett aktivt arbete med kamratstödjare och lyckas i hög grad med att förebygga 
problem med mobbning och kränkande behandling bland elever. Miljön på skolan 
kännetecknas av respektfullhet, omsorg och ordning. 

Utvecklingsarbetet genomfördes i två klasser på olika program. Två klasser med olika 
karaktär valdes ut, en klass som går naturvetenskapligt program, och en från 
samhällsvetenskapligt. Dessa två program på skolan är de som har högst respektive lägst 
antagningspoäng, vilket torde leda till klasser med lite olika karaktär, även om elevgruppen i 
stort är relativt homogen.  

I ämnet religionskunskap används en lärobok av Björlin och Jämteryd (2013) som är ganska 
omfattande och innehållsrik. Till läroboken finns också på förlagets hemsida digitala resurser 
med fördjupningstexter, diskussionsfrågor och länkar till filmer och annat digitalt material. 

Skolan använder sedan ett par år tillbaka lärplattformen Schoolsoft som efter hand 
kompletterats med mer och mer av Googles plattform för skolor, som Google apps, 
classroom och ChromEx. Tanken med Schoolsoft var att samla all information, från 
planeringar till resultat och utvecklingssamtal tillgängligt för alla berörda parter, lärare, 
elever, skolledning och vårdnadshavare, men eftersom användargränsnittet upplevts rörigt av 
elever och behovet av vissa funktioner i Googles system ökat används systemen parallellt, 
vilket inte alltid är optimalt. Förutom Google apps för E-posthanteringen var det först 
provskrivningsmodulen ChromEx som används varfter classroom lades till för att förenkla 
användningen av ChromEx. Fördelarna med Googles paket är enkelheten och 
översiktligheten, medan nackdelen är att systemet saknar stöd för vårdnadshavare. I detta 
utvecklingsarbete har ambitionen varit att samla så mycket som möjligt i Google classrom, 
medan resultatrapportering skett i Schoolsoft. Startpunkten för arbetet var en öppen enkät där 
eleverna fick svara på fyra frågor om sin syn på datorn i deras lärande och ställdes till 
eleverna i ett Google-formulär. 

Svaren på den inledande enkäten (se vidare under resultat) visade på en relativt stor datorvana 
i de båda klasserna, vilket ledde till bedömningen att något större behov av undervisning i hur 
man som elev använder dator inte förelåg. 

Som repetition inför provet i det moment om judendom och kristendom som pågick vid då 
VFU-perioden började användes en google-quiz med frågor om centrala begrepp och viktiga 
gestalter. 
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Islam, helklassundervisning och grupparbete 
Momentet om islam i Religionskunskap 1 inleddes i båda klasserna med två lektioner med 
genomgång av islams framväxt och tidiga historia, respektive islams fem pelare. Under dessa 
lektioner genomfördes den inledande enkäten. Dessa två lektioner bildade också den 
gemensamma referensramen för det efterföljande grupparbetet. 

Grupparbetet handlade om olika problemställningar inom området. Redovisningen skedde 
genom digital presentation som lämnades in elektroniskt. De grupper som gjorde en 
inspelning eller film spelade upp den, medan de som gjorde en Google-presentation 
presenterade den muntligt inför övriga klassen. I NA1 arbetade de i fem olika grupper om 5-6 
elever i varje grupp, medan SA2 arbetade i mindre grupper om 3-4 personer. Gruppstorleken 
kan ibland ha avgörande inverkan på samarbetet enligt Granström och Hammar Chiriac 
(2012) varför två olika varianter prövades. Med färre gruppmedlemmar krävdes fler teman 
för grupperna, vilket skedde genom att ett tema från NA1 delades och ytterligare tre teman 
lades till. Då det i planeringen för SA2 fanns möjlighet att avsätta ytterligare en lektion till 
grupparbetet gjordes bedömningen att det med den mindre gruppstorleken skulle bli 
jämförbart i arbetsinsats om de fick använda den lektionen till sina förberedelser. 

Instruktionerna för grupparbetet formulerades enligt följande: 

Uppgift: Skapa en digital presentation (video, presentation, google site 
e.d.) av respektive tema. Se till att ni redogör för temat på ett nyanserat 
sätt. Använd relevanta begrepp sakligt och korrekt. Se till att 
jämförelsen/analysen är nyanserad och att samband och argument är 
väl underbyggda. 

Redovisning sker muntligt inför klassen (10-15 min), eller genom 
ljudsatt presentation där ni delar upp presentationen mellan er och där 
alla gruppmedlemmar ska vara beredda på följdfrågor på analys-
/jämförelsedelen. Det är därför viktigt att ni arbetar i en grupp som en 
grupp och inte enskilt. Varje grupp ska efter respektive presentation 
formulera en diskussionsfråga till respektive grupp som lämnas in till 
mig, samt genomföra en kort utvärdering i gruppen. 

Material: Använd läroboken 

 samt resurser på nätet (so-rummet, online-utgåvor av Koranen, ne.se 
osv.) Lista vilka källor ni använt i slutet av presentationen. 

Kunskapskraven finns bifogade i detta dokument som vägledning för ert 
arbete. 

Ämnena för NA1 var: 

1. Profeten Muhammed. Jämför med lämpliga gestalter i judendom & kristendom 
2. Islams 5 pelare. Finn motsvarigheter inom kristendom/judendom 
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3. Koranen. Jämför med TaNaK & Bibeln 
4. Muslimsk etik och (sharia). Jämför med judisk-kristen etik 
5. Islams uttryck i vardagen, ex böneutrop och slöja. Jämför med judendom och/eller 

kristendom 

Eftersom samhällseleverna delades in i mindre grupper förändrades listan med ämnen enligt 
följande: Det fjärde temat om sharia och muslimsk etik delades i två ytterligare tre ämnen 
lades till: 

6. Shiamuslimer. Jämför med sunnimuslimer 
7. Kvinnans ställning inom islam. Jämför med judendom/kristendom 
8. Islams inställning till kristna och vice versa 
9. Sharia i mötet med västerländsk demokrati 

Eleverna i NA1 fick drygt två lektioner om 75 respektive 80 minuter för förberedelser, medan 
de mindre grupperna i SA2 fick tre lektioner av motsvarande längd (bedömningen gjordes att 
de mindre grupperna krävde mer tid per elev).  

Kunskapskraven bifogades i form av en förkortad bedömningsmatris baserad på 
kunskapskraven i läroplanen för kursen (se bilaga 1). 

Skolan använder sig av Google classroom som digital plattform och förberedelsen av 
presentationen sker i google-dokument delade av mig som lärare så att jag kunde följa arbetet 
löpande. Grupperna arbetade med aktiv handledning från mig och min VFU-handledare. Vi 
rörde oss i klassrummet och iakttog samt bistod med stöd och svarade på frågor vid behov. 

Redovisningen av grupparbetena var planerat att ta två lektioner i anspråk för NA1 och drygt 
två lektioner för SA2. Bedömning av elevernas presentationer gjordes löpande. 

I SA2 tillstötte den komplikationen att många frånvaroanmälningar försenade 
redovisningarna så att det följande momentet om hinduism fick påbörjas parallellt. 

Vetenskap och religion (NA1) 
Efter redovisningen av grupparbetet följde i NA1 ett moment om vetenskap och religion där 
frågan om världens tillkomst och livets uppkomst användes som tema för att förstå ämnet. 
Momentet introducerades genom att en inbjuden föreläsare presenterade diskussionen kring 
evolutionsteori, skapelstro och Intelligent Design. Därigenom fick eleverna en uppdatering i 
de naturvetenskapliga frågorna som vi sedan kunde arbeta utifrån i religionsundervisningen. 

Sedan introducerades de fyra vanliga modellerna för relationen mellan religion och 
vetenskap: naturalism, trosgrundad modell, harmonimodell och konfliktmodell. Eleverna fick 
efter denna genomgång fundera över var de kunde placera in det som sagts av 
gästföreläsaren. Lektionen avslutades med att vi började se på filmen ”Gud och Big Bang” 
(Rallarsving produktion, 2017) producerad för Svenska kyrkan, där företrädare för fyra olika 
livsåskådningar gav sin syn på olika frågor sin tro och världens tillkomst (teknikstrul med 
strömförsörjningen gjorde att vi inte hann se hela). Då filmen varit omdiskuterad och en av 
deltagarna som intervjuats i filmen riktat skarp kritik mot slutprodukten, länkade vi in hans 
debattartikel i elevmaterialet.  
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Följande lektion avslutade vi filmen och fortsatte med genomgång och förberedelse inför 
examinationen av momentet genom att jag gick igenom olika sätt att se på livets uppkomst. 
Genomgågen började med att eleverna fick öva sig i att söka information och kunskap med 
valfri teknik. Jag ville att alla elever skulle göra en egen informationssökning om fyra synsätt 
på världens tillkomst bland religiösa: kreationism, intelligent design, teistisk evolution och 
(naturalistisk) evolutionsteori. Syftet med denna övning var att var och en själv skulle välja 
arbetssätt och källa, varför termerna fördelades genom att räkna i bänkraderna så att var 
fjärde elev arbetade med samma begrepp. 

Följande två lektioner användes för att förbereda eleverna inför examinationen. 
Examinationen skedde genom två parallella seminarier där eleverna fick i uppgift att 
företräda olika uppfattningar  i relation till det vi gått igenom. Genom att dela klassen i två 
grupper fick eleverna större möjlighet att visa sina kunskaper. Eleverna delades in i sex olika 
grupper med uppgift att förbereda sig inför seminariet genom att samla fakta och argument. 
Seminariet genomfrödes sedan i halvklass för att ge tid och utrymme för alla elever att aktivt 
delta. Ett självrättande läxförhör i chromEx i form av en lucktext avslutade momentet.  

Hinduism (SA2) 
I SA2 följer efter grupparbetet om islam ett moment om hinduismen. Där används mestadels 
datorstödd helklassundervisning. Examinationen i den klassen sker genom traditionellt prov i 
ChromEx med en blanding av frågor som mäter begreppskunskap, förmåga att redogöra och 
analysera. Eleverna var tillsagda att alltid ha sin dator med sig, men var fria att anteckna på 
papper om de hellre ville det. Små övningar med bikupor och informationssökning på nätet i 
direkt koppling till genomgången i helklass genomfördes i linje med det dialogiska idealet 
beskrivet ovan. Inför genomgången av hindiusmens olika vägar till befrielse gjorde jag en 
liknande övning som i NA1 ovan. De fick en stund för enskilt informationssökande i valfritt 
medium för att skaffa sig en bild av en av de tre vanligaste vägarna: jñana yoga, bhakti yoga 
och karma yoga. Informationen de fått fram samlades sedan på tavlan så att det blev en 
genomgång av alla tre för alla elever. 

Inför provet skapade jag ett ”frågeplank,” dvs. ett Google-dokument tillgängligt för hela 
klassen via Google classroom där elever kunde ställa frågor när de repeterade inför provet. På 
så vis skapades ett samarbete där en elevs frågor bidrog till andra elevers kunskap. 
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Metod för uppföljning och utvärdering 

Etiska överväganden 
Utvecklingsarbetet har genomförts i samklang med den etiska kod som går under namnet 
Nürnbergskoden (Backman et al., 2012). Inför genomförandet av utvecklingsarbetet har 
eleverna i de två klasserna fått lämna sitt samtycke. Härvid användes ett Google-formulär (se 
bilaga 2) med information om utvecklingsarbetet och möjlighet att svara om de var beredda 
att delta eller inte. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Eleverna har 
också muntligen och skrifligen informerats om studien. 

Elevernas synpunkter har i de olika skedena samlats in genom frågor i Google classroom, 
genom gruppenkäter i Google-forms och genom avslutande fokusgrupper, en i respektive 
klass. Jag har valt att koppla svaren till elevernas e-postkonton på skolan för att möjliggöra 
analys av eventuella förändringsprocesser eller förändrade attityder hos enskilda elever. Allt 
elevmaterial är avidentifierat i rapporten från utvecklingsarbetet, för att garantera deras 
anonymitet. Citat och tankar från eleverna som deltagit i utvecklingsarbetet presenteras i 
resultatet med hjälp av ett nummersystem för att skapa transparens i arbetet. 

För att elevernas identitet inte ska röjas har även skolans namn och lokalisering utelämnats i 
presentationen, även om det också innebär att intressant bakgrundsinformation om skolan inte 
delges läsaren. 

Mina egna loggboksanteckningar innehåller också iakttagelser av personlig karaktär med 
samma syfte som ovan och med samma konfidentiella behandling i denna uppsats. Det 
samma gäller även fokusgruppsintervjuerna. 

Till de forskningsetiska aspekterna kommer också läraryrkets etik som kommer till uttryck i 
läroplanen (Lgy11) med skolans värdegrund och normer och värden för såväl skola som 
lärare. Alla elever har i undervisningen behandlats lika oavsett om de valt att delta i studien 
eller inte. För att inte ge elever olika förutsättningar har moment som kräver olika behandling 
av elever undvikits, även om det möjligen hade kunnat ge tydligare indikationer på 
digitaliseringens roll i lärandet. 

Etiska koder och principer är aldrig mer än just principer och kan aldrig formuleras så väl att 
etiska problem kan undvikas. Klyftan mellan etiska principer och moralisk praktik måste hela 
tiden överbryggas, både i undervisningen, i undersökningsen och i presentationen av 
undersökningen (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). Det har varit ambitionen i detta arbete att 
pliktetiken i koder och läroplan ska balanseras av konsekvensetik och den praktiska visdomen 
(fronesis) i tillämpandet av de etiska principerna. För att åstadkomma vad Kvale & 
Brinkmann i Geertz efterföljd kallar ”tät beskrivning” återfinns etiska vägval beskrivna både i 
utförandet, resultatet och diskussionen. 
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Metodologiska överväganden 
Det finns huvudsakligen två olika sätt att följa upp och utvärdera TPACK inom den 
pedagogiska forskningen (Fisser, Voogt, van Braak & Tondeur, 2015). Den första har 
utvecklats av Schmidt m.fl. (2009) och är i princip en självutvärdering där lärare bedömer sin 
förmåga på en skala från 1-5 vad gäller olika aspekter inom de sju olika fälten i TPACK. 
Självskattningen handlar om att bedöma kompetensen att lösa egna tekniska problem, att 
arbeta med olika typer av tekniska hjälpmedel, om didaktisk (pedagogical) förmåga, t.ex. att 
variera undervisningen efter gruppen, osv. Metoden är flexibel och möjliggör t.ex. att fokus 
läggs på vissa av fälten, t.ex. TK, TCK, TPK och TPACK. Svagheten består i att metoden 
bara utgår från lärarens bedömning, samt att det är en enkät med självbedömning av totalt 75 
olika förmågor. I detta utvecklingsarbete är metoden av begränsat värde, eftersom det bara 
handlar om en enda pedagog. Från denna metod hämtar jag därför enbart 
kompetensbeskrivningarna i min självbedömning av min insats under utvecklingsarbetet som 
ett sätt att utvärdera och diskutera mina didaktiska ingångsvärden (pedagogical beliefs) i 
relation till TPACK-ramverket. 

Den andra metoden som utvecklats av Harris et al. (2010) undviker självskattningen och 
fokuserar mer på utförandet. Metoden går ut på att först analysera planeringar utifrån 
begrepssvaliditet där planeringar och designen av lärandet poängsätts i relation till de olika 
fälten TPACK-diagrammet. Därefter genomfördes en uppföljande test med lärarna för att 
bedöma reliabiliteten genom att utvärdera själva genomförandet. Graden av 
överensstämmelse mellan planeringen och TPACK framework å ena sidan och lektionerna å 
andra poängsätts i sin tur. De två metoder för uppföljning kan också kombineras för att få en 
mer fyllig bild av processen. Planeringen av såväl enskilda lektioner som lärandecykler 
utvärderas i relation till TPACK. I detta utvecklingsarbete finns inte möjlighet att använda 
externa bedömare, sättet att analysera lektionsplaneringarna och designen på lärandet går i 
viss mån att använda som komplement till självvärderingen av förmågan i modellen ovan. 

Utvärdering av detta slag kräver större volym för att bli meningsfull i sin helhet. Element från 
dessa metoder används i detta arbete genom att eleverna har fått bedöma sin datorvana och 
sin användning av digital teknik i sitt lärande. Det material som har samlats in under detta 
utvecklingsarbete lämpar sig bättre för en meningssökande kvalitativ analys, vanligen 
tillämpad för att analysera intervjuer (se Trost, 2010). Analysen fokuserar på olika teman som 
är centrala för det datorstödda lärandet, som datorvana, informationssökning och 
kunskapskonstruktion, samarbete och källkritik. 

Datainsamling 
Materialet för analys av utvecklingsarbetet utgörs av elevenkäter, exit notes, mina egna 
anteckningar i min loggbok, samt två fokusgruppsintervjuer efter genomförd undervisning. 

I det här sammanhanget är det relevant att skilja mellan olika former av kunskap. Rönnerman 
(2005 & 2012) skiljer mellan tre olika nivåer av kunskap om undervisning och lärande. Den 
första nivån är lärarens insikt, alltså den personliga kunskap som lärare skaffar sig genom sin 
egen erfarenhet och självreflektion, vilket kan ske genom loggbok, intervjuer, observationer 
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och enkäter. Den andra nivån är kollegial kunskap, som delas genom dialog med en grupp 
inom samma kontext genom handledning och kollegiala diskussioner och som kan verifieras 
och bilda lokal kunskap. Den tredje nivån av kunskap är kommunikativ och syftar till en 
vidare allmän krets och kan verifieras av andra utanför det lokala sammanhanget och som 
klassas som forskning. 

De metoder för datainsamling som använts i detta utvecklingsarbete hör alla till den första 
nivån i Rönnermans indelning. Utvecklingsarbetet ställs dock i relation till en vidare 
didaktisk forskning och erfarenhet i diskussionen och kan på det viset vara relevant för en 
vidare krets och utgöra en del av kunskap i högre mening. 

Inledande enkät 
Den inledande enkäten genomfördes med två syften: dels för att skapa en bakgrundsbild till 
det konkreta klassrumsarbetet i utvecklingsarbetet, och dels för att ha en startpunkt eller 
referenspunkt för att analysera elevernas utveckling. En enkät med fasta svarsalternativ hade 
troligen gett ett material som varit lättare att bearbeta kvantitativt (jmf. Backman, et al., 
2014), men valet föll på en enkät med öppna frågor i syfte att låta eleverna själva uttrycka sig 
och undvika ledande frågor. Materialet kan efter att ha strukturerats och organiserats 
tillsammans med övrigt material användas för att söka efter kvalitativa data som är 
meningsskapande för undersökningen (jmf Kvale & Brinkmann, 2014). 

Loggbok 
En loggbok är ett sätt för lärare att löpande dokumentera och reflektera kring den didaktiska 
praktiken. Det är inte på förhand givet hur och vad man ska skriva ner i loggboken. Det finns, 
enligt Rönnerman (2005) inga exakta regler för hur man ska skriva en bra loggbok, utan den 
är ett redskap för personlig reflektion kring hur man resonerat och agerat samt hur man 
upplever att praktiken fungerat. Rönnerman ger tre exempel på olika slags reflektioner som 
kan vara bra att ha med i en loggbok som syftar till utveckling: praktiska reflektioner, 
omdiskuterade frågor som man behöver dryfta med kollegor, samt teoretiska reflektioner där 
man kopplar sin praktik till didaktiska teorier. 

Efter varje lektion, eller vissa dagar mot slutet av varje arbetsdag, har jag som undervisande 
lärare skrivit loggbok med reflektioner över arbetsdagen och lektionerna. Där har jag fört in 
reflektioner över vad som hänt under lektionerna som är av didaktiskt intresse. Det handlar 
dels om reflektioner över min egen insats som lärare, vad som fungerat bra och vad som inte 
blivit lika bra, och dels om iakttagelser bland eleverna. Jag har noterat deras sätt att använda 
IKT, intressanta frågeställningar som lyfts, missförstånd som uppstått, och mina tankar om 
elevernas interaktion med mig som lärare och med varandra. Loggboken har skrivits med 
tanke på mina allmänna utveckling som lärarkandidat därmed är inte allt är av direkt relevans 
för utvecklingsarbetet. 

Att använda sin egen loggbok i en undersökning med vetenskapliga anspråk är problematiskt 
då risken för subjektivitet är svår att undgå. Förfarandet är ju en slags observation, eller mer 
precist en deltagande observation där jag som observerar också tydligt påverkar (jmf 
Backman et al., 2012). Loggboken utgör tillsammans med materialet som samlats in direkt 
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från eleverna ett material som erbjuder en hermeneutisk meningstolkning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Loggboken utgör inget objektivt facit på något sätt, utan utgör en del av 
ett material som i relation till teorin ovan kan användas för kvalitativ dataanalys med 
perspektivistisk subjektivitet. I resultatdelen såväl som i den didaktiska diskussionen 
redovisas varifrån reflektionerna och de meningsbyggande satserna hämtats så att läsaren kan 
värdera dem utifrån vad de är.  

Exit notes 
Eleverna har ombetts skriva ”exit notes” som svar på öppna frågeställningar i slutet av 
lektionerna. Frågorna är av typen ”vad tar du med dig från dagens lektion?” eller ”hur gick du 
till väga vid sökande efter information om …?” Dessa samlas in digitalt genom en fråga via 
Google classroom. Materialet är kortfattat och lämpar sig bäst för analys tillsammans med 
övrigt material. 

Enkät efter grupparbete 
Grupparbetet om islam utvärderades genom att varje grupp besvarade en kort enkät, med 
standardiserade svarsalternativ, där syftet är att få fram kvalitativa data med hjälp av 
kvantitativa svarsalternativ, s.k. ”omnibussar” (Trost, 2010; se bilaga 3). Enkäten fokuserar 
frågor om datoranvändningen och presentationsformen i relation till själva temat för 
grupparbetet (olika aspekter av islam). Enkäten fokuserar på såväl samarbete eleverna 
emellan som hur eleverna använde tekniken och var tyngdpunkten i fråga om arbetstid 
hamnade. 

Fokusgrupper 
Insamlingen av material för analys och diskussion avslutades med en fokusgruppintervju i 
respektive klass. Intervjun var konstruerad som ett samtal i grupp där min roll var att styra 
samtalet och låta olika perspektiv brytas i relation till temat. (Trost, 2010). I denna söker jag 
aktivt efter erfarenheter, synpunkter och reflektioner kring utvecklingsarbetet om IKT i 
elevernas lärande (bilaga 4). Fokusgruppen har meningsskapande som mål, där följdfrågor 
används för att förtydliga det meningsbärande i det som sägs. 

Då fokusgruppsintervjun genomfördes allra sist i utvecklingsarbetet är det också i detta 
material som elevernas utvärderande perspektiv kan tas till vara. Transkriberingen av 
fokusgrupperna gav ett omfattande material, 32 resp. 21 sidor text som redovisas i form av 
sammanfattningar och relevanta citat i relation till utvecklingsarbetets forskningsfrågor. 

Bearbetning och analys 
Materialet som samlats in genom de olika elevenkäterna, exit notes, fokusgruppsintervjuerna 
och min egen loggbok utgör ett spretigt material som inte enkelt låter sig kvantifieras i form 
av statistik. Likväl blir materialet ohanterbart om det inte kategoriseras och kvantifieras på 
något sätt. Presentationen av resultatet i detta utvecklingsarbete bearbetas därför genom att 
elevernas ord och mina iakttagelser samlas i meningsbärande enheter, genom kodning eller 
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meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). Processen för en sådan kvantifiering 
bygger delvis på intuition (jmf Backman et al., 2014) och löper givetvis risk att bli subjektiv 
och godtycklig om det inte sker på en transparent sätt. De kategorier som används för att 
analysera eleverna digitala kompetenser och strategier hämtar jag från Janssen m.fl. (2013) 
och presenteras med belägg i form av citat från materialet. Insamlade data om elevernas 
lärmiljö i relation till den digitala tekniken samt data som berör frågan om teknikens naturliga 
plats i lärandet presenteras i separata stycken, eftersom både lärmiljö och didaktiska frågor 
sträcker sig flera av kompetenserna i modellen. 

Materialet undersöks genom en öppen tematiserande analys med fokus på meningsbärande 
fenomen. Dessa fenomen presenteras i resultatet för att kunna bli föremål för vidare 
diskussion.  

I den avslutande didaktiska diskussionen ställer jag resultatet i relation till TPACK-modellen 
för att peka på relevansen av de erfarenheter jag gjort i detta utvecklingsarbete för en vidare 
kontext. 
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Resultat 
Av de 27 eleverna i NA1 deltog 26 elevet i utvecklingsarbetet och svarsfrekvensen från den 
klassen var genomgående hög, i det närmaste 100%. Av de 28 eleverna i SA2 deltag samtliga 
elever, men svarsfrekvensen varierar mellan de olika enkäterna och mina exit notes. Det kan 
till viss del förklaras av en högre frånvarofrekvens i den klassen. 

Den inledande enkätens fem frågor var: 1) Vilka förväntningar har du som elev på 
datorsatsningen? 2) Vad förväntar du dig att datorsatsningen ska leda till när det gäller ditt 
eget lärande i religionskunskap och allmänt? 3) Hur skulle du vilja beskriva din datorvana 
och din digitala kompetens? 4) Har du tankar och idéer om datoranvändning i skolan som vi 
lärare skulle behöva lära oss? 5) Vilka digitala kunskaper upplever du att du skulle behöva 
utveckla? Vad behöver du lära dig för att datorn ska bli en resurs för ditt lärande? 

Förväntningar på en-till-en-satsningen 
I NA1 var förväntningarna ganska olika mellan eleverna. Det mest återkommande svaret 
handlar om att arbete med egna texter förenklas genom tillgången till egen dator (13 av 26). 
Det handlar då mest om att använda datorn som en skrivmaskin, men det är flexibiliteten och 
redigeringsmöjligheterna som betonas av eleverna. 

Det näst vanligaste svaret (11 av 26) handlar om att det blir lättare att hitta information eller 
fakta som eleverna oftast uttrycker det. Datorn ger möjlighet att snabbt få information om ett 
fenomen eller ett begrepp. 

Andra förväntningar som kommer till uttryck av flera elever är förväntningar på förbättrad 
kommunikation mellan elever och mellan elev och lärare, samt att det underlättar för 
läxläsningen genom att datorerna skapar översiktlighet och tillgänglighet. 

Det är en relativt stor grupp i klassen (8 av 26) som i denna initiala enkät ger uttryck för att 
de inte vill anteckna på datorn på lektionerna för att de lär sig bättre om de skriver för hand. 

I SA2 var svarsfrekvens bara 61% men mönstret är likartat, då förväntningarna skiljer sig åt. 
Många svar ger uttryck för ett lågt engagemang, som ”Medel” eller ”Jag har inga större 
förväntningar”  och ”Inte supertaggad” osv.  

De positiva förväntningarna handlar också här om informationssökning, anteckningsredskap, 
och ”bra vid inlämningar och längre texter.” 

Två elever ger explicit uttryck för negativa förväntningar och ser datorn som en distraktion 
för lärandet. 

Den andra frågan i enkäten gav i stort sett snarlika svar som den första frågan. Eleverna skrev 
med några få undantag ungefär samma sak på de båda frågorna. 
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Digital kompetens 
Eleverna i NA1 beskriver sin datorvana och digitala kompetens som hög, särskilt i NA1, där 
det bara är tre elever som säger ha bristande digital kompetens överlag och två stycken som 
nästan bara arbetat med iPad innan och är ovana vid PC-miljön i skolans Chromebooks. 

Situationen i SA2 är likartad, där endast en av de 17 som svarat beskriver sin kompetens som 
mindre bra och motiverar det med orden ”jag är inte så teknisk av mig”. Det citatet väcker 
frågan om vad eleverna egentligen menar med digital kompetens. De elever som uttrycker sig 
beskrivande antyder i samtliga fall utom ett att det handlar om kompetens i fråga om att 
använda datorer, läsplattor och smart phones. ”Jag kan inte bygga en dator men jag kan 
använda den,” skriver en elev. Undantaget är en elev som säger sig ha hög digital kompetens 
båda hårdvarumässigt och mjukvarumässigt.  

Den inledande enkäten visar på en övergripande bild av en relativt sett utbredd vana att 
använda datorer i vardagen (första och andra byggstenen i den digitala kompetensen ovan) 
och förväntningar på att tekniken ska underlätta kommunikation med lärare och andra elever 
(byggsten 4) och det egna lärandet (byggsten 10). 

Kommunikation och samarbete 
Eleverna ger genomgående i det insamlade materialet uttryck för att den digitala tekniken 
fungerar positivt för kommunikation och samarbete eleverna emellan och mellan elever och 
lärare. Båda klasserna har en klass-chat (Snapchat) där de umgås, delar information, och 
påminner varandra, som de värdesätter och betonar att den bara bör vara för elever och att 
lärare inte bör vara med. 

I grupparbetet ställs eleverna inför ett av skolan efterfrågat samarbete och i fallet med 
grupparbetet om islam i detta utvecklingsarbete med uttalat krav på att använda digital teknik. 
I enkäten ställdes två frågor om samarbetet med möjlighet att med egna ord motivera och 
utveckla svaret. Dels efterfrågades hur samarbetet fungerat i gruppen och dels vilken roll 
eleverna upplevde att den digitala tekinken hade för samarbetet. 

Enkätfrågan om samarbetet i gruppen ställdes inte som en värderande fråga från mindre bra 
till mycket bra, utan skalan sträcker sig från uppdelat/enskilt arbete till samarbete. När de 
olika grupperna svarade på hur de upplevde att samarbetet fungerat skiljer det sig åt mellan 
de två klasserna. I NA1 svarar fyra av sex grupper med ”3”, alltså mitt i skalan. Här hade en 
individuell enkät varit intressant för att se om uppfattningen skilde sig mycket inom 
grupperna. 
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Figur 4: Utvärdering av grupparbete NA1: samarbete 

Under handledningen av grupparbetet noterade jag att ett par av grupperna hade svårt att 
skriva tillsammans. Två av grupperna delade upp sig parvis i arbetet, kanske ”naturligt” för 
att det var sex personer i de grupperna, och samarbetade två och två i stället för som grupp. 
En av grupperna delade upp temat i lika många delar som de var och arbetade sedan parallellt 
med var sin del, där noterade jag också svårigheter i att samarbeta rent generellt. De valde att 
arbeta i egna dokument och samordnade sin presentation endast på slutet. Redovisningen blev 
också i hög grad fem tydligt avgränsade delar. De skriver också uttryckligen i utvärderingen  
att de ”gjorde en Powerpoint lite snabbt där varje person fick göra sin egna slide om sitt egna 
ämne”. Föga överraskande är det också den gruppen som svarat att de inte samarbetade så 
mycket (gruppen svarare 2 i diagrammet ovan) och att datorerna inte underlättade samarbetet 
(se diagram över svar på fråga 4a nedan). 

Grupperna i SA2 upplever tre av grupperna att de samarbetade hela tiden och det gäller i 
högre grad än den andra klassen: 

 
Figur 5: Utvärdering av grupparbete SA2: samarbete 

Skillnaderna här är framför allt detta är en klass i årskurs 2 på gymnasiet, dvs. de känner 
varandra bättre och har arbetat tillsammans förut, samt att grupperna här var mindre, i de 
flesta fall tre personer i varje grupp. En av grupperna beskriver samarbetsproblem i fråga om 
ansvarsfördelning. En grupp ger uttryck för en tydlig uppdelning av arbetet, men presenterar 
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också sin lösning på det: ”Vi delade upp arbetet men hjälpte varandra med de kluriga 
delarna.” 

Grupperna fick också ange vilken roll de upplevde att datorerna hade för samarbetet i 
gruppen. De numrerade svarsalternativen sträcker sig från 1 = ”de ökade graden av enskilt 
arbete” till 5 = ”de ökande graden av samarbete”. I NA1 var det tre grupper som angav att 
datorerna ökade graden av samarbete och endast en grupp som menade att de ökade graden 
av enskilt arbete. Från loggboken noterar jag att den gruppen hade svårt att samarbeta, elev 
17 ville inte skriva i det gemensamma dokumentet utan skapade ett eget för sin del av 
presentationen. Det samarbete som fanns i den gruppen bestod närmast enbart i 
slutredigeringen av presentationen. 

 
Figur 6: Utvärdering av grupparbete NA1: datorernas roll för samarbetet 

I SA2 var det några grupper som inte menade att datorerna ökade vare sig det enskilda arbetet 
eller samarbetet. Flertalet av grupperna som svarade angav dock att datorerna bidrog till att 
öka samarbetet. 

 
Figur 7: Utvfärdering grupparbete SA2: datorernas roll för samarbetet 

Den stora förtjänsten med den digitala tekniken enligt eleverna är praktisk. Genom att de kan 
arbeta i samma dokument och arbeta med sin presentation online behöver de inte träffas på 
samma fysiska plats, utan de kan samarbeta hemifrån. 



Gud i molnet  Johannes Hellberg 

 
 

27 

Grupparbetet visade att eleverna självmant och självständigt använder digital teknik i sitt 
lärande, det vore närmast otänkbart att de skulle kunna producera kunskap och redovisningar 
utan den. Tekniken uppfattades också av de flesta grupper som ett stöd för samarbetet. 

Frågan om digitalt samarbete utanför grupparbetet väckte känslor i den andra fokusgruppen. 
Någon föreslog att klassen skulle ha gemensamma dokument med anteckningar från olika 
lektioner så att den som varit sjuk under en lektion kunde få hjälp att ta igen det missade. De 
identifierade dock två problem: ett dokument där alla kunde skriva, skulle bli rörigt och om 
en eller några elever åtog sig detta skulle det bli orättvist i fråga om arbetsinsats. 

Eleverna uttrycker sig uppskattande om kommunikationsmöjligheterna mellan lärare och elev 
som den digitala tekniken erbjuder. Särskilt uppskattat var ”frågeplanket” inför provet där 
eleverna ställde frågor som jag kunde svara på inför provet. 

Kreativitet 
Av grupperna i NA1 valde en grupp att redovisa i form av en förinspelad film, medan övriga 
fyra grupper alla gjorde en Google-presentation med bilder som stöd för en muntlig 
framställning inför klassen. Filmen innehöll olika inslag av reportage och intervjuer och den 
röda tråden hölls tydlig genom en programledare som både introducerade de olika inslagen 
och sammanfattade det viktiga efter reportagen och intervjuerna. Den gruppen var också en 
av de två grupper som upplevde att de lade lika mycket fokus på presentationen som på temat 
för grupparbetet. 

I fokusgruppsintervjun framkom i efterhand att en av gruppmedlemmarna ångrade valet av 
film som presentationsform då själva klippningen av filmen tog oproprtionerligt mycket tid, 
ett arbete som de upplevde svårt att göra gemensamt utan den blev den enskilda elevens 
arbete hemifrån utanför lektionstid. 

Också i SA2 valde sju av nio grupper att redovisa i form av en muntlig framställning inför 
klassen med stöd av en Google-presentation. En grupp gjorde en strålande muntlig 
presentation som visade på djupa kunskaper, men valde att göra sin presentation i form av 
enstaka stödord i något udda typsnitt helt utan bildmaterial. En annan grupp valde att 
ljudsätta sin presentation för att slippa stå inför klassen och prata. Just den gruppen körde fast 
i fråga om tekniken och behövde lite handledning för att lösa ljudsättningen av sin Google-
presentation. Det räckte med ett tips om Nimbus screenshot, ett online-verktyg för ändamålet 
och så löste de problemet. 

De två andra grupperna valde att redovisa genom att spela in en podd. En av dessa grupper 
upplevde att presentationsformen tog mer tid och kraft än själva temat inom islam. Trots att 
de upplevde det så var det handledningsbehov de gav uttryck för under arbetets gång enbart 
relaterat till stoffet och inte till tekniska frågor. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de grupper som valde att göra en enkel Google-
presentation inte ger uttryck för att de lärt sig något nytt i fråga om digital teknik, medan de 
grupper som valt ljudsatt presentation respektive film gav uttryck för att de utvecklat sin 
förmåga i någon mån. 
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Informationshantering 
Under handledningen av grupparbetena i SA2 noterade jag följande i loggboken(13/11):  

”Flera grupper gav uttryck för källkritiska problem i sitt informationssökande, utan att själv 
förstå att det var källkritiska frågeställningar de diskuterade.” 

Någon hade hittat hemsidor från olika företrädare för islam i Sverige, men också kritiska 
synpunkter på samma typ av frågeställningar. Källkritik i skolan handlar för dem oftast om 
att de ”ska skriva källkritik” dvs. de har ombetts skriva några meningar om varje källa de 
använt. Handledningssamtalen här handlade mycket om källkritik i den meningen att bedöma 
vad en källa kan vara användbar till. ”Använd gärna islam.se om ni vill ha ett muslimskt 
perspektiv på saken, men utgå inte från att det är representativt för alla muslimer,” landade ett 
av samtalen i. 

Eleverna använde i grupparbetet till övervägande del källor på Internet och endast i ett fåtal 
fall fysiska böcker, och då är det främst eleverna i NA1 som angav läroboken som en källa. 
En av grupperna räknade den som en av de viktigaste källorna tillsammans med  det mycket 
vaga ”Internet”. 

Informationsinsamling och analys kan verka ömsesidigt befruktande, men här noterade jag 
också ett återkommande problem som jag noterade enligt följande i loggboken (13/11): 
”Flera grupper visar tendens till att fastna i redogörelser och glömma bort uppgiften att 
analysera/jämföra. Några elever gav också uttryck för närmast en blockering inför det 
kunskapskravet.” Relationen mellan den närmast obegränsade tillgången på information och 
lärande är värd att återkomma till i diskussionen nedan. 

I helklassundervisning har eleverna vid några tillfällen fått i uppgift att söka efter information 
om ett visst tema eller begrepp. Tillvägagångssättet har kartlagts genom att eleverna vid 
lektionens slut fått svara på en fråga om hur de hittade information.  

Mönstret som framträder är att Google sökmotor är elevernas förstahandsval med wikipedia 
som favorit-siten. 18 av 27 elever i NA1 svarade på frågan om hur de sökt information om 
olika inställningar till världens tillkomst bland religiöst aktiva människor. Fyra elever började 
meda att leta information i läroboken, tre gick direkt till ne.se, två till wikipedia (varav en till 
engelska wikipedia) medan övriga nio började med en Google-sökning. I denna klassen skrev 
alla svarande att de aktivt tänkte efter vilken sida de valde av de som kom upp i sökningen, 
vilket vittnar om ett källkritiskt tänkesätt.  

Motsvarande exit notes samlades in i SA2 utifrån en liknande övning där frågan gällde att få 
fram fakta om hinduismens tre vanligaste vägar till befrielse. 19 av 28 elever svarade, varav 
en elev gick direkt till wikipedia, medan övriga 18 googlade. 12 av dessa svarar att de sedan 
gjorde ett medvetet val av informationskällor, medan sex elever inte ger någon information 
om hur de hanterade Googles sökresultat. Elev 35 valde aktivt bort ne.se och wikipedia till 
förmån för en sida skapad av en praktiserande svensk buddhist,  med motiveringen att de som 
”utövar detta har de bäst koll.” 

I efterföljande genomgång av dessa begrepp i respektive klass framkom inte några 
missförstånd att tala om. Eleverna kunde i båda klasserna på mindre än fem minuter få fram 
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relevant och saklig information och visade sedan också förmåga att kortfattat sätta ord på 
faktauppgifterna de hittat. 

I fokusgruppsdiskussionerna framgick att eleverna i båda klasserna anser sig vara källkritiska 
på nätet. De markerar också tydligt att de är det i mycket högre grad än ”40-åringarna”. De 
beskriver att de jämför informationen de kommer över med läroboken och de tittar på flera 
olika filmklipp på Youtube och sorterar det som sägs och litar mer på det som flera 
oberoende källor säger. De gav också exempel på ett källkritiskt sätt att använda källor med 
varierande trovärdighet som framkommer i följande citat: 

Elev 9: Om man får ett ämne som man inte riktigt är bekväm med liksom ehm, inte vet så 
mycket om det så kan man använda dom här liksom skräpsidorna eller vad man 
säger, som flashback och dom som skriver mycket så här åsikter och så kan man 
liksom se dom olika perspektiven på det och så kan man hitta liksom var 
problemet ligger och ta reda på mer fakta om dom grejerna liksom. 

I den fokusgruppsintervjun ger eleverna uttryck för en födjupad källkritisk medvetenhet med 
utgångspunkt i den film vi använde i undervisning om relationen mellan religion och 
vetenskap. Utöver att läsa den debattartikel av en av de intervjuade hade flera av dem läst 
ytterligare inlägg i debatten och funderat över sakligheten i sättet som filmen redigerats. 

Elev 19 Jag sökte ännu mer och han var jättemissnöjd och kände inte alls att han ville 
inte att den skulle visas alls. 

Han visade även förmåga att koppla denna iakttagelse till tidigare erfarenhet från studiebesök 
som genomförts under kursen. 

Teknik som stöd för lärandet 
I seminariedebatten om olika religiösa inställningar till frågan om relationen mellan religion 
och vetenskap som genomfördes i NA1 framkom flera exempel på hur eleverna förberett sig 
genom att använda digital teknik. Det var påtagligt att eleverna fördjupat sina kunskaper i 
grupperna med Internet som huvudsaklig källa. Den grundläggande informationen från 
genomgångarna på lektionen hade processats till kunskap som de kunde redovisa i 
seminarieform genom att presentera en ståndpunkt och ifrågasätta andra. 

I båda fokusgrupperna framkom en närmast total enighet om att den digitala tekniken 
underlättar lärandet främst genom tillgången på olika film-klipp eller ”videos”. Eleverna ger 
med få undantag uttryck för att de tittar på Youtube inför prov och läxförhör, då de menar att 
det är effektivare sätt att att lära jämfört med att läsa. Eleverna i NA1 hade också tydligast 
minne av den grupp som redovisade sitt arbete med en film. 

Det handlar om flera olika aspekter av lärande som eleverna menar underlättar för dem, dels 
ger olika filmklipp på Youtube kompletterande perspektiv och synvinklar på ämnet, det blir 
variation i framställningen när samma tema belyses av någon annan än läraren och inte minst 
bilden, både rörliga bilder och stillbilder gör att eleverna lär sig och kommer ihåg bättre. 

Vilken kompetens har då eleverna att söka efter relevant material? 
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Jag: Om vi börjar med dig igen, när du är på Youtube, hur hittar du relevant 
material? hur gör du? 

elev 44: Jag typ söker på … om jag har mina anteckningar och sen så typ dina rubriker du 
skriver så klistrar jag in där, eller brukar jag skriva in och sen så kollar jag 
videos som jag tror verkar bra. Oftast typ så är det mycket lärare som har lite 
föredrag det tycker jag är bra. 

Elevens ord visar att utgångspunkten för sökningen är undervisningen i skolan, nyckelord i 
form av rubriker som förmedlats på tavlan eller i presentationer bli sökorden på Youtube. 
Eleverna har generellt stor tilltro till sin förmåga att på det sättet hitta relevant material, de 
”scannar av” sökträffarna, väljer bort de som verkar oseriösa, t.ex. om en film har legat uppe 
länge och har väldigt få visningar. Detta visar också på ett källkritiskt förhållningssätt hos 
eleverna. 

Eleverna talar mycket om memes, och menar att dessa är en resurs för lärandet. Genom att 
bildsätta och skruva citat eller formler väcks ett intresse hos eleven att förstå vad som är 
roligt och på det viset drivs eleverna att söka kunskap för att förstå skämtet. Memes spelar en 
mycket central roll för dessa elever, vilket framkommer i följande citat från en av 
fokusgrupperna: ”Asså, förstår man memes förstår man Internet, nästan” (elev 13). Detta är 
också värt att återkomma till i diskussionen. 

Den digitala tekniken erbjuder också möjligheter för repetition som t.ex. quiz eller flashcards. 
Några elever använder appar med flashcards för att repetera glosor och centrala begrepp i 
olika ämnen. De fyller också en slags självdiagnosticerande funktion för eleverna vilket 
framkom i fokusgrupperna: 

Elev 55: när du har quiz, så är det jättebra för då ser man hur mycket man kan och hur 
mycket man behöver plugga och så… 

Quizen fyller också en motiverande funktion för några av eleverna då de upplever att lärandet 
blir roligare, vilket leder vidare till nästa tema. 

Båda fokusgrupperna ger mig stöd för iakttagelsen att eleverna i första hand använder digitala 
kompetenser och strategier som de inte utvecklat i skolan.  

Lärmiljö 
Elevernas upplevelse av informations- och kommunikationsteknologins betydelse för 
lärmiljön är mestadels positiv. Man lyfter särskilt fram användning av IKT som gör lärandet 
roligt, och nämner då olika spel. NA1 hade programmeringslektion med annan lärare som var 
uppbyggt som ett minispel, men även kahoot som använts i utvecklingsarbetet lyftes fram 
som positivt. Elev 19 och 32 var dock lite tveksamma till just kahoot eftersom det bjuder in 
till tävling mellan elever och föredrar i stället olika quiz där man mer tävlar med sig själv.  

Exempel på IKT-användning i skolan som är positiv för lärmiljön är enligt eleverna skolans 
olika Instagram-konton som eleverna har. Där gör man memes om lärarna och skolan och 
säger sig uppskatta att lärarna tar del av dessa, särskilt eleverna i NA1. 
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Den negativa sidan av IKT för lärmiljön handlar för eleverna som deltagit mestadels om 
distraktioner av olika slag. Under grupparbetet kunde jag notera att det finns en frestelse att 
använda datorerna till annat än grupparbetet i båda klasserna. För flera av eleverna innebär 
sociala medier och Youtube en distraktion, elev 32 beskriver det som att det nästan är ett ”tics 
att kolla sociala medier när” när avsikten var att göra skolarbete. I dessa båda klasser var 
självkontrollen hög och jag kunde endast vid ett fåtal tillfällen notera att eleverna använde 
datorerna till annat än skolarbete under lektionerna. 

Också i fråga om lärmiljö och relationsbyggande mellan lärare och elev spelar den digitala 
tekniken en roll enligt deltagarna i den första fokusgruppen, vars inställning sammanfattas 
relativt väl med följande citat: 

Elev 15: Om man bara har liksom kanske en tråkig skriva upp på tavlan sak och inte 
skojar eller liksom just använder Internet eller just asså eller just det här med 
skojiga medel på det sättet så blir man liksom inte omtyckt man får liksom inte 
den kunskapen och många slutar kanske nästan att lyssna på den läraren för att 
den liksom inte är rolig på det sättet, vilket är ganska dåligt tycker jag men det är 
bara så det är. 

En annan aspekt av lärmiljön är det som sker i klassen på nätet både på skoltid och utanför. 
De möjligheter som tekniken ger i fråga om att hålla kontakt dygnet runt påverkar 
gemenskapen och klassrumsmiljön, även om mycket sker utanför skoltid. Några elever 
nämner särskilt att klass-chattar måste hanteras bra för att det ska vara en positiv resurs, 
negativa erfarenheter från tidigare skolor antyds i fokusgrupperna. 

Efterfrågat stöd 
Handledningen under grupparbetet blev särskilt intensiv i NA1 där eleverna hade många 
frågor om arbetet, både om själva temat de fått och om hur de skulle göra. 

”Lite svårt att avgöra hur man bäst hjälper så att man undviker att göra jobbet åt dem, men 
ändå inte utlämnar dem. Vygotskij om proximala zonen är inte helt enkelt att tillämpa i 
praktiken, men en bra vägledning/ideal” skrev jag i loggboken efter lektionen med NA1 
(12/11). 

Endast ett fåtal elever  har i grupparbetet efterfrågat konkret stöd i användningen av IKT. 
Självförtroendet i grupperna är annars högt och det stöd de behövt handlar mer om 
ordbehandling, så som sidbrytningar, formatmallar o.d. än om informationshantering och i ett 
fall i grupparbetet ovan, frågan om att ljudsätta en presentation. 

I enkäterna och fokusgrupperna framkommer att eleverna önskar en tydlighet i användningen 
av digital teknik från lärarens sida när det handlar om att organisera och skapa struktur. 
Lärplattformen Schoolsoft som skolan köpt in döms ut som rörig, medan Google classroom 
fyller ett behov av att samla materialet på ett ställe. Eleverna ser också en fördel med den 
enkla strukturen då allt material hamnar i kronologisk ordning. 
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Eleverna ger uttryck för att det lätt blir rörigt om de får det mesta av materialet digitalt, men 
enstaka stenciler på papper. Några önskar t.o.m. att genomgångar från lektionerna ska finnas 
tillgängliga där.  

Elev 55: om man ska ha den här approachen att all information finns på classroom eller 
samlad på en plats eh då måste ju så här … det blir väldigt svårt när man har, 
när vi har lärarledda lektioner så är det svårt att uppnå utan att spela in 
lektionen. 

Eleverna önskar också tips på bra Youtube-kanaler och andra digitala resurser för vidare 
lärande så länge det görs en tydlig skillnad mellan vad som ingår i kursen och vad som är 
överkurs. 

Sammanfattning 
Eleverna har under utvecklingsarbetet visat en förmåga att använda sin digitala kompetens i 
sitt lärande i religionskunskap. De har utvecklat sin förmåga att söka information och 
kompletternade perspektiv på nätet med källkritisk medvetenhet och de har använt den 
digitala tekniken i samarbetet med lärare och klasskamrater. De har dessutom använt digital 
teknik på ett kreativt sätt i redovisning där några elever förvärvat nya digitala kompetenser. 
Den digitala tekniken har gett dem kunskaper som inte förmedlats i undervisning och genom 
lärobok. Lärmiljön påverkas enligt eleverna både positivt och negativt. 
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Diskussion och didaktisk reflektion 

Metoddiskussion 
Att genomföra ett utvecklingsarbete i en klass i form av egen undervisning och samtidigt 
genomföra en undersökning av densamma ställer ett antal vetenskapsteoretiska frågor på sin 
spets. Dels blir underlaget snävt och situerat, närmast anekdotiskt, samtidigt som man som 
undervisande lärare har tillgång till information om sig själv, klassen och samspelet som 
torde vara svårt att få fram i undersökningar som involverar många olika lärare, skolor och 
klasser. Bronäs och Runebou (2016) skriver: ”En lärares didaktiska reflektion är ingen 
empiri, det är en vetenskaplig verksamhet i sig i den meningen att den bygger på systematiskt 
vetande både om ämnet och om undervisning” (s. 26). 

Ett sätt att mäta elevernas utveckling hade varit att genom prov och läxförhör mäta deras 
kunskapsinhämtning. Svårigheten med en sådan metod är tvåfaldig. För det första  skulle det 
vara svårt att påvisa vilken effekt datorstödet har haft om man inte har någon relevant 
lektionsserie som jämförelse. För det andra skulle parallell undervisning där man ger olika 
klasser eller elever skilda förutsättningar vara etiskt problematiskt. Undersökningen 
baserades därför på insamlat material från eleverna, t.ex. självskattning och upplevelser av 
användningen av digital teknik i lärandet, samt av iakttagelser i form av egna 
loggboksanteckningar (jmf Rönnerman, 2005, 2012) 

Den inledande enkäten och ”exit notes” utformades med öppna frågor för att ge eleverna 
chans att uttrycka sig med egna ord. En enkät med färdiga svarsalternativ hade riskerat att 
skapa missförstånd och otydlighet om centrala begrepp som t.ex. digital kompetens. 
Elevernas egna ord gav möjlighet att genomföra en kvalitativ analys utifrån återkommande 
teman bland elevernas svar som också bildade utgångspunkten för själva utvecklingsarbetet 
och inte minst frågorna i de avslutande fokusgruppsintervjerna (jmf. Kvale & Brinkman, 
2014). 

Enkäten om grupparbetet besvarades gruppvis, vilket medför risken att enskilda elevers 
uppfattning inte kommer till uttryck i enkäten. En individuell enkät hade kunnat ge mer 
information om elevernas individuella kompetensutveckling. Möjligheten att elever inom 
samma grupp gjort olika bedömningar av t.ex. hur väl samarbetet fungerat kan inte heller 
uteslutas. Valet föll på ett svar per grupp av två skäl. För det första gav några elever vid det 
här laget uttryck för en trötthet över att svara på enkäter och frågor. Bedömningen gjordes att 
ett svar per grupp ökade chansen att få svar med högre kvalitet. För det andra ville jag betona 
samarbetsaspekten i momentet och få en bild på gruppnivå hur eleverna upplevde att 
samarbetet fungerat. 

Loggboksanteckningar är ett sätt att dokumentera genom deltagande observation (jmf 
Backman et al., 2014) och löper naturligtvis en risk att bli subjektiva i högre grad än om de 
utförts av en observatör i klassrummet. En observatör påverkar dock både lärare och elever 
bara genom sin närvaro. Som lärare, alltså deltagande observatör, har man också möjlighet att 
fånga upp iakttagelser i samspelet med klassen, både som grupp och som enskilda som en 
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icke deltagande observatör inte kan. På grund av korta raster mellan lektionerna flera av 
dagarna kunde inte loggboken skrivas ner i direkt anslutning till lektionen, vilket hade varit 
en fördel. I arbetet har loggboksanteckningarna använts som en del av materialet och alltid i 
relation till detsamma. 

Deltagandet i fokusgrupperna var frivilligt, vilket fick till följd att urvalet inte kan sägas ha 
varit representativt för klasserna. Ett frivilligt deltagande i en sådan intervju riskerar att locka 
dem som har större intresse för problemställningen och därmed skapa ett skevt urval. 
Samtidigt bedömdes möjligheten att få till stånd ett meningsfullt samtal som större om 
deltagandet helt byggde på frivillighet. Fokusgrupperna gav därför inte med nödvändighet 
representativa svar på utvecklingen av elevgruppernas kunskaper och digitala kompetens. De 
erbjuder i stället djupare inblickar i enskilda elevers reflektioner kring användning av digitala 
hjälpmedel och deras eget lärande och utveckling. 

Datainsamlingen domineras därför av intervjuer och öppna enkäter, med inslag av enkäter 
med färdiga svarsalternativ. Blandningen av dessa metoder är både en risk och en möjlighet, 
enkäterna ger en indikation om gruppen som helhet, medan intervjuerna och de öppna 
frågorna ger fördjupning som möjliggör en kvalitativ analys, s.k. triangulering (jmf. Backman 
et al., 2014). 

I detta utvecklingsarbete är underlaget för litet för att statistiken ska bli det mest intressanta. 
Frågeställningarna som bearbetas är mer lämpade för kvalitativa analysmetoder och då 
behöver urvalet begränsas för att uppnå meningsfulla resultat /jmf. Kvale & Brinkmann, 
2014). 

Diskussionen här disponeras enligt TPACK-modellen med början i den digitala kompetensen 
generellt (TK) för att sedan gå över till didaktiska frågeställningar i relation till 
digitaliseringen i allmänhet (TPK) för att mynna ut i en diskussion om den digitala tekniken i 
relation till didaktiken i ämnet religionskunskap (TPACK). 

Elevernas digitala kompetens 
Utvecklingsarbetet har tydligt visat att elevernas digitala kompetens är naturlig och självklar 
för dem. De lever åtminstone delar av sina liv online via sociala medier. Det är också helt 
självklart för dem att använda Internet som källa till information och för att konstruera egen 
kunskap.  

Utvecklingsarbetet har också bekräftat för mig att digital kompetens är något som ständigt 
förändras. Elevernas digitala vanor och kompetenser förändras relativt snabbt, olika 
plattformar avlöser varandra som de viktigaste. Eleverna i de två klasserna använder 
Snapchat, Instagram för det sociala, medan Youtube, möjligen i viss konkurrens med 
wikipedia är deras främsta informationskälla. 

Således skiljer sig deras (text-)värld från lärarnas, åtminstone från min där Facebook och 
twitter dominerar i mitt sätt att kommunicera online och där olika online-tidningar är 
viktigast för att hålla mig uppdaterad. Det innebär också att elevernas digitala kompetens 
skiljer sig från lärarnas i de flesta fall. 
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Elevernas strategier 
Det framkom mycket tydligt i fokusgrupperna att Internet och den digitala tekniken är viktig 
för elevernas lärande ur flera aspekter. De söker, värderar och sorterar information på ett 
närmast intuitivt sätt och är medvetna om hur algoritmer fungerar, åtminstone i teorin. 

Fokusgrupperna visade också att eleverna använder snarlika strategier för att söka fakta för 
skolarbete som de gör när de söker underhållning på Internet. Källkritiken sker närmast 
intuitivt baserat på antal visningar och ”likes” och fungerar i de flesta fall ganska bra i 
praktiken. Här finns dock en utmaning för skolan i att medvetandegöra elever om att 
majoritet och popularitet inte är samma sak som trovärdighet och tillförlitlighet. 

De använder flashcards och uppskattar quiz o.d. både som självdiagnosticerande och 
repetition. Sociala medier i olika former fyller också en funktion i den sociala dimensionen 
av lärandet. Eleverna delar bilder och anteckningar i klass-chatten och påminner varandra om 
prov och läxförhör osv. 

Ur didaktisk synvinkel är det positivt om läraren uppmuntrar detta sätt att använda tekniken. 
Det bidrar till att dialogen i kalssrummet inte stannar i klassrummet utan kan fortsätta, dels 
mellan lärare och elev och dels eleverna emellan. 

Digital kompetens och lärande 
Digitala lärplattformar har stora fördelar för eleverna då läraren i och med dem kan 
organisera sitt material och säkerställa att alla elever får tillgång till materialet, även vid t.ex. 
sjukfrånvaro. Ur både lärar- och elevperspektiv förutsätter detta att lärplattformen är 
någorlunda överskådlig och lättmanövererad. 

Även om eleverna själva menar ett memes är ett sätt att lära, spelar de kanske större roll i 
fråga om mötet mellan elevens (text-)värld och lärarens. En lärare som förstår elevernas 
samspel på nätet och deras fascination för memes har dock en stor fördel i fråga om att kunna 
nå fram med sitt budskap och kunna förklara stoffet i undervisningen. 

Ur didaktisk synvinkel är det viktigt för mig som lärare att vara informerad om hur eleverna 
använder den digitala tekniken för att kunna anpassa undervisningen och ge stöd där det 
behövs. Dessa elever är duktiga på att scanna av träffarna efter en Google-sökning och 
skaffar sig snabbt en bild av om sidan de får upp är användbar. De är inte lika duktiga på 
ordbehandling, formatmallar o.d. Det är inte utan att jag ibland funderar över om kursen i 
datorkunskap från Lpf94 hade varit nyttig även i Lgy11. 

Ett exempel på lyckad användning av digital teknik i utvecklingsarbetet som inte är direkt 
beroende av undervisningsämnet är läxförhör eller repetitionsövningar på t.ex. centrala 
begrepp med hjälp av självrättande Google-quiz. Eleverna uppskattar om de är öppna så att 
de går att göra många gånger. 

En återkommande synpunkt från eleverna i utvecklingsarbetet är deras önskan om valfrihet 
och individuell anpassning. Flera av eleverna i den andra fokusgruppen markerade att de 
gillade att anteckna för hand med papper och penna och ogillade att tvingas använda datorer 
om det inte fanns ett konkret behov, ett tydligt syfte eller annan direkt fördel jämfört med 
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papper och penna. Synpunkten baserades dels på reflektion över det egna lärandet, men också 
på en medvetenhet om distraktioner förknippade med Internet och olika sociala medier, vilket 
jag återkommer till under rubriken lärmiljö nedan. 

När eleverna själva uttryckligen väljer eller väljer bort datorn för de uppgifter som inte 
uttryckligen kräver IKT-stöd, ser jag det som ett uttryck för att de tar makt över sitt eget 
lärande på ett positivt sätt. Medvetna val utifrån deras egen erfarenhet av vad som fungerar 
bäst vill jag gärna uppmuntra. 

Lärarens digitala kompetens 
Många av utvärderingarna inom TPACK-modellen går ut på att värdera lärarens kompetens 
inom de olika fälten i diagrammet. Det finns egentligen inte några definitiva fasta kriterier 
eftersom den kompetens som behövs varierar så oerhört beroende på undervisningsämne, 
elevernas åldersgrupp mm. Den digitala kompetensen (TK) är dessutom i ständig omvandling 
eftersom tekniken utvecklas. Idag behövs, tänker jag, för de flesta användarkompetens 
snarare än utvecklarkompetens. För att använda befintliga applikationer och webb-baserat 
undervisningsstöd behövs inte egen programmerings- eller systemkompetens. Vill man 
utveckla egna läromedel eller applikationer blir kraven förstås högre. Det är inte 
nödvändigtvis så att lärare med högst kunskap i TK är lika duktiga i fråga om TPK och 
TPACK. Användningen av digital teknik måste planeras och motiveras utifrån ämnet och 
klassen för att bli både naturlig och effektiv och det kräver kompetensen TPACK. 

Ur en didaktisk synvinkel menar jag utifrån redovisat resultat ovan att en del av lärarens 
digitala didaktiska kompetens (TPACK) handlar om att följa med i och förstå elevernas 
vardag, eller (text-)värld. Det finns alltid en distans mellan en vuxen lärare och en tonåring i 
en klass som på något sätt måste överbryggas för en framgångsrik kommunikation och 
undervisning. Genom att följa eleverna och i viss mån kommunicera med dem i och om den 
digitala världen finns förutsättningar för sådant brobyggande. 

Lärarens digitala kompetens måste inte ligga före elevernas, men bör inte heller släpa efter 
allt för mycket av dessa skäl. En lärare med hög digital kompetens (TK) kan ha lägre 
didaktisk kompetens (TPACK) än en med lägre digital kompetens. TPACK förutsätter dock 
en viss nivå TK. 

Digital kompetens och religionskunskap 
Mitt arbete med datorstödd undervisning i religionskunskap visar att den digitala tekniken är 
en resurs för elevernas lärande i och utanför klassrummet. Det blev stort fokus på 
informationshantering i utvecklingsarbetet där viktiga frågor om informationssökning och 
källkritik aktualiserades, inte minst genom samtal om elevernas val av informationskällor. 

Företrädare för olika religiösa rörelser är ofta mycket aktiva på Internet, så det finns gott om 
material och information att hämta. Dessa hemsidor är utmärkta att använda som övning i 
källkritik så att elverna förstår att informationen där är användbar Det är ofta ganska stor 
skillnad i framställningen om man vänder sig till so-rummet eller wikipedia jämfört med om 
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man hamnar på en enskild församlings hemsida. På interaktiva siter som flashback m.fl. är 
känslorna kring religion ofta starka och nyanserna går förlorade. Eleverna gav uttryck för en 
relativt mogen inställning till dessa fenomen. 

Att utveckla andra spel och simulatorer är komplicerat inte minst ur etisk synvinkel då 
undervisningen ska vara icke-konfessionell. Religionsutövning i simulerad form är inte 
lämpligt ur läroplanens synvinkel. 

En annan utmaning med IKT i religionskunskap är att det är ett litet ämne där de flesta elever 
enbart läser en kurs om 50 poäng. Samtidigt är kursplanens centrala innehåll omfattande 
vilket medför en svårighet att hinna med en rimlig mängd stoff i relation till kunskapskravens 
skrivningar om analys- och jämförelseförmåga. Att då lägga mycket tid på utbildning inom 
IKT kan vara svårt att motivera om man vill göra ämnet rättvisa. Den rimliga lösningen på 
det problemet tänker jag är att i anpassa användningen av IKT efter klassens förkunskaper 
samt att lägga fokus på det som är specifikt viktigt för detta ämne. 

Mitt utvecklingsarbete indikerar att eleverna med lite stöd kunde använda sin generella 
digitala kompetens som en resurs i sitt lärande. Användningen av IKT för eleverna tenderar 
att ske i två olika (text-)världar, skolans respektive den personliga. Genom att visa intresse 
för elevernas värld på Internet kan bryggor skapas som torde gagna relationsbyggande, 
kommunikation och lärande.  

Till potentialen i användningen av IKT i religionskunskap hör förutom att eleverna kan få 
utmärkta exempel och övning på att söka relevant information och vara källkritiska att 
Internet är ett globalt fenomen. Den som tar del av religion på nätet, och inte begränsar sitt 
srufande till det svenska språket har chansen att möta texter, människor och kulturer där 
religionen fyller en långt mer aktiv funktion än för gemene man i Sverige. Här finns många 
kopplingar till andra ämnen, inte minst samhällskunskap, språk och internationella relationer. 

Lärmiljö 
Den digitala tekniken erbjuder en vidgad lärmiljö på flera sätt. Dels kan man se det som att 
tekniken ”river väggarna” till klassrummet och öppnar upp för all världens samlade 
information. På några sekunder kan fakta sökas fram som annars skulle krävt uppslagsverk 
från bibliotek eller böcker med ordnade index. Därför kan man också beskriva det som att 
tekniken tar eleverna med sig ut i världen om än inte den fysiska. 

Till utmaningarna med tekinken hör också sociala medier och online-spel. Dessa fyller inte 
minst sociala behov och utgör en stor del av elevernas vardag. För skolan har dessa ofta 
kommit att bli synonymt med distraktion eftersom elever ofta frestas att även under studietid, 
i klassrummet och vid läxläsning i stället ägna sig åt dessa. Flera elever i detta 
utvecklingsarbete upplever själv att detta är ett problem och jag tror att skolan behöver stödja 
dem i att utveckla strategier för detta. Kanske är det som Fleischer och Kvarnsell skriver 
”nödvändigt med individuella regler för hur datorn ska hanteras för att minska risken för 
störningar.” (2015:160). En mer positiv utgångspunkt tror jag är att undvika att enbart se 
detta som ett problem (jmf. Ekberg 2012) och i stället intressera sig för elevernas liv online. 
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Med kunskap om elevernas nätvanor ökar rimligen möjligheten att stödja dem i hanterandet 
av utmaningarna som följer. 

Det finns fördelar att vinna i fråga om klassrumsklimat och relationsbyggande för läraren om 
eleverna upplever ett intresse för dem och deras vardag. Inte minst i fråga om Internet, olika 
sociala medier och memes finns det möjlighet att hitta anknytningspunkter och sätt att 
förklara fenomen i undervisningen. I fokusgruppsintervjuerna upplevde jag en glädje hos 
eleverna över mitt intresse för deras sätt att använda den digitala tekniken. 

Bilden av relationen mellan den digitala tekniken och elevernas samarbete med varandra är 
inte helt entydig, särskilt inte i fråga om grupparbetet som genomfördes. Samarbete uppstår 
inte med tekniken, men skapar förutsättningar för samarbete oberoende av tid och plats.  

Precis som att papper och penna, till skillnad från föregångaren, krita och griffeltavla blivit en 
naturlig resurs i lärandet kan den digitala tekniken bli det. Utmaningarna med distraktioner 
kan möjligen lösas i klassrummet genom strikta regler och mobillådor, men det utelämnar i så 
fall eleven till problemet vid lärande utanför klassrummet. En bättre väg att gå torde vara att i 
dialog och med vilja till förståelse stödja eleverna i deras mognadsprocess kring teknikens 
möjligheter och utmaningar. Kort sagt behövs en ständigt pågående dialog om lärandet och 
tekniken. Att gå i skolan handlar inte bara om att lära sig vissa ämnen ellr utveckla vissa 
specifika ämnesrelaterade förmågor, det handlar också om att lära sig lära, och då ingår den 
digitala tekniken i lärandet. 

För vidare forskning 
Ett utvecklingsarbete i två klasser på en skola i Sverige har begränsat intresse i fråga om 
digitaliseringen av skolan på nationellt plan. Som situerat konkret exempel är detta 
utvecklingsarbete ett bidrag till den större diskussionen under förutsättning att hänsyn tas till 
den konkreta kontexten för arbetet. Arbetet visar på behovet av en fortsatt diskussion kring 
begreppet ”digital kompetens” både vad gäller elever och lärare, samt på potentialen i att 
tillämpa TPACK-modellen i svensk kontext. 

För att utveckla undervisning med datorstöd hade det varit intressant att genomföra en större 
undersökning av elevers digitala kompetens, t.ex. med utgångspunkt i modellen som 
presenterats i detta arbete (se Janssen et al., 2013). Det skulle kunna genomföras som ett 
större forskningsprojekt för att erhålla en allmän bild av elvernas digitala kompetens, men 
också i samband med att nya elever antas till en gymnasieskola. I det senare fallet skulle 
underlag skapas både för skolutveckling och för lärarnas didaktiska planering och utveckling. 
Modellen skulle i så fall behöva transformeras till någon form av kompetenstext eller enkät. 

Det hade också varit intressant att undersöka lärarnas digitala kompetens i relation till 
elevernas för att på så sätt kunna identifiera aspekter och områden där lärarfortbildning kan 
ha högre potential att förena skolans värld med elevernas i syfte att gagna lärandet. 

Det finns mig veterligen inte heller någon större undersökning av svenska lärares kompetens 
enligt TPACK-modellen. Om en sådan genomfördes skulle fler internationella jämförelser 
kunna göras i fråga om skolans digitalisering och datorstödd undervisning.  
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Bilaga 3: Enkät grupparbete 

 

 

2019-12-14 19(5419NA1a Uppföljning grupparbete islam

Sida 1 av 3https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbnDlcBqyGITyIslb_5wn2ulv-gb78XGkwdxdkYpj2xpYnw/viewform

Vi delade upp arbetet och
gjorde var sin del

1 2 3 4 5

Vi samarbetade och hjälpte
varandra hela tiden

19NA1a Uppföljning grupparbete islam
Din e-postadress (johannes.hellberg@lme.nu) kommer att registreras när du skickar in det
här formuläret. Inte du? Byt konto

*Obligatorisk

1. Vad har fungerat bra i e! grupparbete? *

Ditt svar

2. Vilka problem har ni stö" på? *

Ditt svar

3a. Hur upplever ni a" samarbetet i gruppen fungerade?

3b. Beskriv ko! hur ni upplevde samarbetet *

Ditt svar

2019-12-14 19(5419NA1a Uppföljning grupparbete islam

Sida 2 av 3https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbnDlcBqyGITyIslb_5wn2ulv-gb78XGkwdxdkYpj2xpYnw/viewform

De ökar graden av enskilt
arbete

1 2 3 4 5

De ökar graden av samarbete

Presentationsformen

1 2 3 4 5

Temat

4a. Vilken roll spelade datorerna för samarbetet

4b. Motivera e! svar och beskriv ko! hur samarbetet påverkas av tillgången till
datorer *

Ditt svar

5a. Var lade ni ner mest tid och kra#? *

5b. Beskriv ko! e! arbete med själva presentationen *

Ditt svar
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Bilaga 4: Fokusgrupper 
 

Fokusgrupper v. 51 

 

Samtal med 5 elever från NA1 17/12 samt 6 elever från SA2 18/12 

 

1. Vad upplever ni har varit styrkorna och utmaningarna med att använda 
digital teknik i arbetet med religionskunskap (följdfrågor kring vilken roll 
tekniken haft i arbetsprocessen sett ut, i samarbetet, för framställningen av en 
”produkt”, etc)? 

2. Vid vilka tillfällen har ni upplevt att teknikanvändningen har inneburit något 
särskilt positivt eller givande? 

3. Hur skulle användningen av teknik i denna och andra kurser skulle kunna bli 
mer givande och positiv (följdfrågor kring vilka kompetenser som skulle 
behöva utvecklas hos både de själva och läraren, om skolans - och elevernas - 
syn på teknikanvändning behöver ändras)? 

4. Har ni som elever teknikkunnande och teknikerfarenheter som inte kommer 
till användning i skolan? Vilka skulle det vara – och behöver skolans sätt att ta 
tillvara på era erfarenheter ändras för att det ska kunna innebära något 
positivt för eleverna och för skolan 

 

 


