
Examensarbete
Ämneslärarutbildningen 300 hp

”Jag ser det som en buffé av möjligheter för
mig i mitt klassrum”

En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar
om digitala medier och verktyg i undervisningen i
religionskunskap

Religionskunskap, Digitala medier och
verktyg

Halmstad 2019-01-18
Emma Zetréus



 

”Jag ser det som en buffé av möjligheter 

för mig i mitt klassrum” 
En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala 

medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap 

Emma Zetréus 

 

RV7001: C-uppsats, självständigt arbete, 15 poäng.  

Lärosäte: Högskolan i Halmstad 

Handledare: Mats Bergenhorn 

Examinator: Jürgen Offermanns 

2019-01-18 



Abstract  
Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, 

uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra 

gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i 

religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas 

undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt 

hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka 

digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i 

skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av 

digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken 

uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i 

religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i 

undervisningen?” 

Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns 

undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. 

Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka 

de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, 

MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att 

uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna 

anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, 

lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.  

Nyckelord: Digitaliseringen, Digitala medier, Digitala verktyg, Digitala läromedel, Digital 

kompetens, Undervisningsmodellen, Gymnasielärare, Religionskunskap, Digilär. 

Titel: ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum” En kvalitativ studie om fyra 

gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap. 
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1. Inledning     
Skolverket för fram att skolan ska förmedla kunskap och lärande, utveckla eleverna och genom 

studierna stärka elevernas livslånga lärande. Skolans uppgift är att förbereda eleverna för livet i 

samhället. Den ska även beskriva förändringen som digitaliseringen samt den tekniska utveckligen 

innebär. Detta har gjort att det ställs nya krav på skolan i fråga om att lära ut och följa med i 

samhällsutvecklingen.  1

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.  2

Skolverket tar upp att lärarna ska använda sig av modern teknik i sin undervisning. Skolan har ett 

viktigt uppdrag till eleverna och det handlar om att förbereda dem för det framtida yrkeslivet samt 

samhällslivet och se till att de förstår de normer och värderingar som finns.  3

Denna förändring som skett har påverkat skolans uppdrag och hela skolans utformning och sätt att 

tänka. Detta har skapat en nyfikenhet inom mig hur skolan och enskilda lärare har förändrat och 

anpassat sitt arbetssätt med digitala medier i sin undervisning. Jag vill veta, som framtida lärare, hur 

jag kan använda mig av digitala medier, verktyg och läromedel i undervisningen på bästa sätt. 

Denna nyfikenhet om ämnet är grunden för denna uppsats och jag vill med den bidra till en bredare 

förståelse och en större kunskapsbank inom ämnet. Jag vill genom min forskning ta reda på hur 

skolan och enskilda lärare arbetar med digitala medier och verktyg och hur uppfattningen kring det 

är. Genom att ta reda på vilka digitala medier det finns och hur det används av lärare kan jag hjälpa 

andra lärare och personer som är intresserade av ämnet.  

2. Bakgrund       
I bakgrundskapitlet presenteras hur skolans arbetssätt och kurser såg ut innan den digitala 

utvecklingen slog igenom och etablerade sig i den svenska skolan. Det fortsätter med hur IT, IKT 

samt datorkunskapen kom in i skolans värld samt ett avsnitt om hur skolan ändrades med den nya 

läroplanen. Det avslutas med att förklara några digitala verktyg som intervjupersonerna tar upp.   

 Skolverket. 2018.1

 Skolverket. 2018.2

 Skolverket. 2018.3
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2.1 Skolans digitalisering 
I början av 2000-talet användes begreppet smartphone för att skilja de mer avancerade 

mobilerna från de så kallade ”vanliga” mobiltelefonerna, de mobiler som inte var lika tekniskt 

utvecklade. Men strax efter 2010 så blev smartphones normen och de knappförsedda 

mobiltelefonerna blev ”dumbphones.” Detta är bara ett exempel på hur tekniken och den 

digitala utvecklingen bidragit till nya fenomen och begrepp i vår vardag. Andra begrepp är 

t.ex. algoritmer, filterbubblor, molnet, Big data osv. Eftersom tekniken och digitaliseringen 

förändrar vårt samhälle så är det viktigt att eleverna lär sig om detta för att bli bra 

samhällsmedborgare i en digital värld.   4

Under 2014 skrev Digitaliseringskommissionen att IT genomsyrar vårt samhälle och i den 

takten som det har utvecklats så menar de att utvecklingen kommer fortgå på samma sätt. 

Därför måste skolan förbereda eleverna för det framtida samhället redan idag. Kommissionen 

tog fram förslag för att få in ett ökat inslag av IT i undervisningen.   5

När digitala verktyg blev ett välkänt fenomen så kallades det för kompensatoriska hjälpmedel. 

Detta begrepp fick dock snabbt kritik då ordet kompensera står för att ersätta, något som 

eleven inte kan, t.ex. nedsatt läshastighet, begränsad hörsel. Många ansåg att kompensatoriska 

hjälpmedel lyfter fram en brist hos eleven som behöver åtgärdas. Begreppet kompensatoriska 

hjälpmedel försvann rätt fort och ersättes istället med alternativa lärverktyg. Detta begrepp är 

också något missvisande då även detta hävdar att eleven behöver alternativa lärverktyg, alltså 

inte ”norm” verktyg utan särskilda verktyg. Alternativa lärverktyg pekar ut en viss typ av 

elever, i detta fall elever som på något sätt behöver kompensera för något för att nå upp till 

samma nivå som sina klasskamrater.  Man valde därför att återigen ändra begreppet och gick 6

ifrån alternativa verktyg till digitala verktyg som det benämns idag.  

 Thoresson, A. 2018. Sid. 45. 4

 SOU 2014:13. Sid. 129. 5

 Eklöf, E & J. Kristensson. 2017. Sid. 14-15. 6
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2.2 IT, IKT och Datorkunskap 
Begreppet IT står för informationsteknik eller informationsteknologi och är ett slags 

paraplybegrepp för det som har med digital teknik att göra så som datorer, telefon, radio, tv, 

internet m.m. IT är även de tekniska möjligheter som dator- och teletekniken skapat.   7

Datoranvändning och Datorkunskap var kurser på gymnasienivå som skulle bidra till att 

eleverna skulle lära sig använda en persondator och nätverk. Eleverna lärde sig även att 

använda olika program och kunna söka och hantera information på internet.  Med läroplanen 8

GY11 togs kursen Datorkunskap bort som ämne med motiveringen att kunskaperna istället 

skulle integreras och läras ut i alla ämnen istället för i en separat kurs.  

I takt med digitaliseringen sökte skolan efter hållbara metoder som kunde påverka elverna i 

positiv riktning. Man märkte fort att eleverna inte hade problem med att hitta information på 

internet, det svåra var att hitta ”rätt” information. Man gick från att eleverna skulle kunna IT 

till att vidareutveckla deras digital kompetens.  Fokuset ändrades och låg inte längre på t.ex. 9

datorn i sig utan mer på vad man kan använda den till och vad den kan bidra till i 

undervisningen. Det blev viktigare att eleverna skulle veta vad man kan göra med en dator än 

att de skulle veta hur en dator är uppbyggd.  

Begreppet IKT kom under 1990-talet och är en del av IT-begreppet och står för Informations- 

och kommunikationsteknik. IKT syftar till den kommunikation som IT möjliggör för 

människor. IKT vill betona att digital teknik är mer än att söka och ta del av information utan 

även kommunikationen.  Skolverket menar att genom att använda sig av IKT i 10

undervisningen kan eleverna ges möjligheter till ett fördjupat lärande och inflytande över 

undervisningen.  IKT används inte som begrepp i styrdokumenten utan det har ändrats och 11

man använder istället digital kompetens.  

 Diaz, P. 2012. Sid. 19. 7

 Skolverket. ”Ämne - Datoranvändning (ej gällande)”.8

 Monsén, F. 2017. Sid. 8-9. 9

 Diaz, P. 2012. Sid. 19-20. 10

 Skolverket. 2018. ”Hälsoprojekt med IKT - Skolverket”. 11
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2.3 Nya läroplanen och skolan nu 
Skolan förändras jämt och ständigt. Under alla år har nya rön uppkommit om hur skolan ska 

vara uppbyggd och hur den ska lära ut. Den senaste stora revideringen, korrigeringen och 

omarbetningen inom skolan är att få in digital kompetens och digitaliseringen i skolans 

läroplaner och som skolans uppdrag. Man vill forma elever att utveckla digital kompetens så 

att de är förberedda att bidra till arbets- och samhällslivet. Då digitaliseringen är en stor del 

inom vårt samhälle är det viktigt att eleverna är insatta och utbildade inom detta.   12

Under 2010-talet skedde en stor samhällsförändring då digitaliseringen fick en stor effekt på 

många branscher. Arbetet och kommunikationen förändrades och nya program och hjälpmedel 

kom. Man kunde nu ha möten med människor på andra sidan jorden och genom en illusion 

fysiskt vara på samma plats med hjälp av t.ex. Virtual Reality. Webben blev en viktig del av 

många företags sätt att nå ut till kunder m.m. Enligt Internetstiftelsen i Sverige, IIS, årliga 

undersökning som släpptes 2016 så hade internet för första gången gått om traditionella 

medier som vår främsta informationskälla. Det var ett stort paradigmskifte för Sverige.  13

Regeringen beslutade 2017 att revidera läroplanen och kursplanernas innehåll. Revideringen 

handlade om att man skrev in att digitalisering skulle användas i de flesta ämnena. Läroplanen 

innehåller numera frågor som berör digital kompetens. Detta trädde i kraft 1 juli 2018.  14

2.4 Olika digitala hemsidor och läromedel 
Det finns en uppsjö av digitala verktyg och digitala läromedel men här tas upp och fokuseras 

på de digitala läromedel som de intervjuade pedagogerna använder sig av och beskriver under 

intervjuerna. Det är upp till skolan och varje enskild lärare vilket läromedel som den skolan/

det ämnet/den kursen ska använda sig av i undervisningen. Därför har kommuner, skolor och 

lärare olika digitala läromedel och läromedelstjänster.  

De intervjuade lärarna användes sig av var MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, för att 

hitta bra och tillförlitliga digitala medier att använda sig av. Det är en enhet som stöds av 

 Skolverket. 2018. ”Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket”. 12

 Monsén, F. 2017. Sid. 14-15. 13

 Thoresson, A. 2018. Sid. 7-8.14
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Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet och vill sprida tillgängliga medier och 

arbetar för att alla ska ha möjlighet att utnyttja och ha tillgång till litteratur och 

samhällsinformation. De framställer olika hjälpmedel som taltidningar, talböcker, 

punktskriftböcker samt lättläst litteratur.   15

SLI Education är en annan digital mediecentral som erbjuder ett stort utbud av 

utbildningsfilmer samt fack- och skönlitteratur. De erbjuder SLI play med UR:s 

utbildningsmaterial samt ett stort utbud av utbildnings- och spelfilmer. De erbjuder även 

Läshörnan som är ett verktyg som gör det möjligt att läsa böcker och skapa en egen bokhylla 

både för lärare, bibliotekarier och elever.  16

Ett digitalt media som lärarna använder sig av är Digilär som är en webbplats som är ett 

digitalt läromedel som helt kan ersätta en tryckt lärobok och läromedlet som de har på sidan 

uppdateras ständigt. Digilär vill individanpassa undervisningen, skapa möjligheter för elever 

med särskilt stöd och stödja skolors digitalisering. Sedan 2017 ägs Digilär av förlaget Natur & 

Kultur.   17

3. Syfte och frågeställningar  
3.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används 

av fyra olika gymnasielärare på två olika skolor i samma kommun. Ändamålet är att se vilka 

digitala medier och verktyg lärarna använder i undervisningen, förberedelser och planeringar 

inför lektioner samt på vilket sätt de används i undervisningen i religionskunskap. Dessutom 

hur lärarna upplever digitala medier och verktyg samt hur de anser att det mottas av eleverna 

är också en fråga som behandlas i rapporten. 

3.2 Frågeställningar 
1. Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika 

skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap? 

 MTM. ”Om oss - Myndigheten för tillgängliga medier”.15

 SLI AB. ” Om oss | SLI Education”.16

 Digilär AB. ”Vår filosofi - smarta digitala läromedel från Digilär”. 17
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2. På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i 

undervisningen i religionskunskap?  

3. Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i 

undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning 

om digitala verktyg i undervisningen? 

4. Definition av centrala begrepp 
För att underlätta för läsaren tar detta kapitel upp en kort beskrivning och definition av några 

centrala och relevanta begrepp för uppsatsen. Begreppen har valts att redovisas eftersom de är 

relevanta inom ämnesområdet och kan ge ökad förståelse för läsaren när de återkommer i 

uppsatsen. Begreppen som valts gjordes utifrån relevans i ämnesområdet och utifrån vad lärarna 

använde för ämnesspecifika begrepp under intervjun.  

4.1 Digital kompetens  
Definitionen av digital kompetens handlar om i vilken utsträckning man är kunnig med  att 

använda digitala verktyg och tjänster samt i vilken omfattning man kan följa den digitala 

utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens är även att kunna använda 

informationssamhällets teknik säkert och kritiskt i sitt arbetsliv, på fritiden och i 

kommunikationsändamål. Enligt Digitaliseringskommissionen så innefattar digital kompetens 

att kunna söka information, integrera samt kommunicera och att kunna producera digitalt. 

Digital kompetens är även förståelse för vad digitaliseringen innebär för samhället och vad de 

ger för möjligheter samt risker för människor. Digitaliseringskommissionen anser att för att 

kunna ha digital kompetens behöver man grundläggande IKT-färdigheter.  18

4.2 Digitala verktyg  

Digitala verktyg är ett samlingsnamn över olika tekniska verktyg som man kan använda som 

hjälpmedel. Digitala verktyg kan vara allt från datorer, surfplattor och deras program till 

appar, webbtjänster och uppläsning- samt taltjänster. Det kan även vara fysiska digitala 

verktyg som projektorer, kameror, sladdar, tv-apparter m.m.  19

 SOU: 2015:28. Sid. 15-16 18

 Monsén, F. 2017. Sid. 14-15. 19
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4.3 Digitala och sociala medier 
Digitala medier är massmedier eller elektroniska medier som är tillgängliga genom internet, 

dator eller mobiltelefon samt t.ex. tidningar och tidskrifter på nätet. Sociala medier är ett 

samlingsnamn på flera olika kommunikationskanaler som låter användarna av kanalen 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Det innefattar 

webbplatser, mobila appar och andra sociala nätverk.  Skillnaden mellan massmedier och 20

sociala medier är att man inom sociala medier bidrar till innehållet på plattformen.  

4.4 Digitala läromedel 
Ett digitalt läromedel påminner mycket om traditionella tryckta läromedel eller så kallade 

faktaböcker. Skillnaden är att det kan finnas multimodala inslag, inte bara text och tal utan 

även ljud, bild och gester. Det finns ofta även interaktiva övningar, alltså övningar som 

innefattar samspelet mellan datorn och användaren. Fördelen med digitala läromedel är att de  

i större utsträckning än böcker som läromedel kan vara mer uppdaterade och aktuella då de 

kontinuerligt uppdateras med nya uppgifter, nya  frågor och tar upp aktuella händelser m.m.   21

4.5 Tillgängliga medier 

Medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller annan bristande läsförmåga 

brukar kallas för tillgängliga medier. Syftet med tillgängliga medier är att möjliggöra för 

personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ändå kunna ta del av innehållet. 

Det kan vara tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika typer av format och 

olika grader av bearbetning.  22

5. Material och metod  
I detta avsnittet förklaras hur genomförandet av studien har gått till. Det görs även en 

redogörande för och motivering till valet av den metodologiska ansats, material, urval etc. Det 

redovisas hur uppsatsen står till validitet och reliabilitet samt de forskningsetiska aspekter 

diskuteras. Avsnittet avslutas med att förklara genomförandet av undersökningen samt 

bearbetningen av den insamlade empirin.  

 Nationalencyklopedin. ”Sociala medier - Uppslagsverk - NE.se”.20

 Monsén, F. 2017. Sid. 45-46. 21

 MTM. ”Om oss - Myndigheten för tillgängliga medier”. 22
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5.1. Material  
För att hitta fakta om digital kompetens, digitala verktyg samt digitala medier har olika 

böcker, myndigheters hemsidor och andra internetsidor använts. Förutom fakta så letades det 

också efter att hitta en tillämpningsbar teori att använda i analysen och som passar till 

uppsatsens syfte. Materialet i uppsatsen har sitt största fokus på empirin som framkommit 

genom intervjuerna.  

Huvudkällan i uppsatsen är intervjuerna som gjorts. Först var inspelningarna av de genomförda 

intervjuer uppsatsens huvudkällan men efter att transkriberingen av de inspelade intervjuer gjorts så 

blev transkriberingen huvudkällan. Huvudkällan har sedan varit underlaget för att kunna skriva 

resultatkapitel. Det har även använts olika typer av böcker, myndigheters hemsidor, söktjänster som 

Google Scholar och OneSearch. Det viktiga att tänka på när man väljer källor är vem som står 

bakom sidan, om källan är aktuell samt om författaren endast har med fakta eller om de tar upp 

personliga åsikter. Myndigheters sidor samt lagar är källor som anses vara trovärdiga och korrekta i 

fråga om fakta och lagtexter som rör just deras avdelning inom ämnet. Det är viktigt att tänka på att 

ha den senaste tryckningen av lagar eller dylikt då de kan ha uppdaterats. Genom att vara källkritisk 

till sina källor man använder i en uppsats ökar tillförlitligheten och trovärdigheten av faktan som 

ens uppsats bygger på.  

5.2 Metod 
5.2.1 Kvalitativa intervjuer och forskningsansats 
Alan Bryman säger i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att när man samlar in kvalitativ 

data är det vanligt att använda sig av kvalitativa intervjuer. Det innebär att man har mer 

utrymme att som forskare t.ex. avgöra vilka frågor eller i vilken ordning man ställer sina 

frågor under intervjun. Tyngden på kvalitativa intervjuer ligger på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt istället för som inom strukturerade intervjuer där fokuset ligger på 

kvantitet och specifika frågor.  Kvalitativa intervjuer har valts som metod för denna 23

undersökning eftersom syftet är att ta reda på intervjupersonerna uppfattning och tankar om 

digitala verktyg, vilket stämmer överens med Bryman beskrivning om att kvalitativa 

intervjuer är relevant att använda då fokuset ligger på uppfattningar och synsätt om ett 

specifikt ämne. 

 Bryman, A. 2011. Sid. 412-413.  23
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Kvalitativa intervjuer är en intervjuform som används för att få en uppfattning om ett 

fenomen som rör en viss typ av personer och situationer i dessa personers verklighet.  I detta 24

fall är intervjupersonerna, gymnasielärarna, och fenomenet är de digitala verktygen, och 

situationerna är lektionerna där de använder sig av dem.  

Problem som kan uppstå när man använder sig av kvalitativa intervjuer som metod kan vara 

att ens egna uppfattning och åsikter som man själv som forskare har av fenomenet kan 

framträda. Det är därför viktigt att som forskare ha bra kunskap och förförståelse i ämnet så 

att detta inte sker och att man alltid ska visa respekt och vara neutral till intervjupersonernas 

åsikter. Detta resulterar till en mer trovärdig tolkning av intervjun som sker senare i 

processen. Forskaren bör vara neutral under intervjun för att senare kunna analysera, tolka och 

förstå informatörens uttalanden.  Under intervjuerna ställdes inga ledande frågor utan istället 25

läts intervjupersonerna föra frågorna framåt och de fick svara efter deras personliga åsikter 

och ställningstaganden, allt för att forskaren ska vara så neutral som möjligt.  

Bryman tar upp olika frågetyper som t.ex. när vissa frågor är lämpliga att ställa och i vilken 

ordning frågor ska ställas, för att få ut så mycket som möjligt av en intervju. Frågorna 

kommer antagligen överlappa varandra ändå men Bryman menar att man ska ha de olika 

frågetyperna i åtanke när man håller i en intervju.  Under intervjuerna användes Brymans 26

frågetyper om inledande och öppna frågor i början, sedan mer mellanliggande frågor och 

avrunda intervjun med avslutande frågor som t.ex. om det är något mer intervjupersonen vill 

lägga till. 

5.2.2 Urval 
Oavsett vilken typ av undersökning man väljer att göra så måste man alltid göra någon form 

av urval. Då intervjupersoner till forskningen skulle väljas ut så var urvalet av vilken grupp av 

människor som var lämpliga att intervjua redan uttänkt, alltså gymnasielärare som undervisar 

i religionskunskap.  Det var något svårare att veta vilka i denna grupp som skulle väljas. 

Kvalitativa intervjuer med religionslärare var lämpliga respondenter för uppsatsen, då arbetet 
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handlar om att ta reda på lärares uppfattningar om och användningen av digitala verktyg i 

undervisningen i religionskunskap. Valet att intervjua gymnasielärare var mest relevant då det 

är på den nivån som jag utbildar mig till och därför ansågs det mest relevant för mig att 

undersöka. De valda intervjupersonerna och urvalet till undersökning blev fyra lärare som 

jobbar på två olika skolor som ligger i samma län men i två olika kommuner, allt för att se 

eventuella variationer dem emellan. 

Att undersöka hela urvalsgruppen hade varit att intervju alla lärare som undervisar i 

religionskunskap på gymnasiet. Därför är urvalet av de fyra intervjupersonerna i 

undersökningen inte representativa för hela urvalsgruppen. Eftersom kvalitativa intervjuer 

ofta görs på ett litet antal intervjupersoner och oftast i ett begränsat geografiskt område så är 

det svårt att tala om generaliserbarheten i dessa fall. Bryman menar att man kan säga att 

kvalitativ forskningsresultat ska generaliseras till en teori och inte som förklaring för en hel 

grupp.  Urvalet som gjorts är mycket begränsad vilket kommer tas i åtanke när det utvärderas 27

i analyskapitlet.  

Enligt Bryman är ett målinriktat eller målstyrt urval när man medvetet väljer ut sina 

intervjupersoner. Forskaren gör sitt urval utifrån sin önskan om att dessa intervjupersoner är 

relevanta för sin forskningsfråga.  Ett snöbollsurval är när man fått kontakt med ett visst 28

antal personer och intervjuat dem och därefter frågar om de har andra kontakter som de tror 

skulle passa för undersökningen.  Två av intervjupersonerna tillfrågades utifrån kontakter 29

men genom deras hjälp gjordes sedan ett snöbollsurval. Det gick till att utifrån det 

målinriktade urvalet av två intervjuperson så fick dem frågan om de kände någon annan lärare 

i religionskunskap på gymnasiet som skulle kunna tänka sig att vara med i min undersökning 

och genom det kom två namn till.  

  

5.2.3 Validitet och reliabilitet  
Patel och Davidsson beskriver begreppen validitet och reliabilitet som att validitet innebär att 

forskningen undersöker det som den avser att undersöka. Författarna menar att ens 
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frågeställningar och syfte ska stämma bra överens och att det insamlade material ska kunna 

besvara ens frågeställningar. Reliabilitet enligt Patel och Davidsson innebär att 

undersökningen ska kunna upprepas genom att använda samma metod och kunna få fram i 

stort sätt samma resultat.  När formulerandet av intervjufrågorna gjordes var det ovannämnda 30

i åtanke för att på ett bra sätt kunna svara på forskarfrågorna och syftet för undersökningen.  

Uppsatsen har en hög validitet då den utifrån intervjuerna, metod och teori kunde besvara 

frågeställningarna och syftet genom analysen. Det är en röd tråd genom hela uppsatsen och 

den har undersökt det den var avsedd att undersöka. Kvalitativa undersökningar kan ha svårt 

att få en hög reliabilitet då den behandlar människors åsikter, värderingar och personliga 

aspekter. Om man skulle upprepa undersökningen med samma metod och med samma 

intervjupersoner skulle undersökningen antagligen fått en hög reliabilitet. Dock kan 

intervjupersonerna ha läst någonting eller fått någon annan utbildning eller andra 

omständigheter som ändrat deras uppfattning till nästa intervjutillfälle. Eftersom det handlar 

om personliga åsikter så hade resultatet troligen inte blivit detsamma om man gjort den med 

andra intervjupersoner heller. På grund av personliga åsikter, situation och tid så har inte en 

undersökning med kvalitativa intervju hög reliabilitet.  

5.2.4. Forskningsetiska aspekter 
De forskningsetiska aspekterna eller de etiska principerna som Bryman kallar dem är 

grundläggande etiska frågor som man bör gå efter och ha i åtanke när man utför forskning. 

Dessa fyra principer är; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Med Informationskravet menas att forskaren alltid ska informera berörda 

personer om undersökningens syfte och berätta att medverkan i undersökningen är frivillig 

och att de har rätt att hoppa av.  Redan i mailet till pedagogerna beskrevs syftet med 31

forskningen och varför juste de var lämpliga för undersökningen. 

Samtyckeskravet avser att deltagarna i undersökningen själva får bestämma över sin 

medverkan i forskningen. Med Konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter om de berörda 

personerna i undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet, förtroende. Samt att 
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personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det sista kravet, 

Nyttjandekravet, handlar om att uppgifterna som samlas in under undersökningen ska endast 

användas för forskningens ändamål och syfte.  Under intervjuns start presenterades syftet 32

med forskningen och det förklarades att deras namn kommer vara anonyma och att 

intervjuerna endast spelades in för forskningens syfte och för att få en bättre inblick i vad som 

faktiskt sades under intervjuns gång. De forskningsetiska aspekterna förklarades tydligt för 

intervjupersonerna innan intervjun startade. När det blev dags att skriva resultatkapitlet i 

uppsatsen så valdes det att inte benämna respondenterna vid namn utan valde, med tanke på 

de forksningsetiska aspekterna, att benämna lärarna med Lärare 1, 2, 3 och 4. Just för att de 

skulle känna sig trygga med att förbli anonyma. För att göra det ytterligare svårare att  

identifiera intervjupersonerna så benämns skolorna som de arbetade på med Skola 1 och 

Skola 2.  

5.2.5 Intervjuernas genomförande  

Intervjuns genomförande är mer än endast intervjutillfället, det är även tiden före, under och 

efter intervjun som är hela genomförandet och som är hela arbetsprocessen. De viktigaste 

frågorna att ställa sig är; ”Är intervju den mest lämpade metoden för din studie?” samt 

”Varför vill jag intervjua den här personen?” Om du kommer på ett bra svar på båda dessa 

frågor så ska du fortsätta processen.  Utifrån tidigare avsnitt har dessa frågor kunnat 33

besvarats och därför anses intervjuer vara den mest lämpliga metoden för det forskningen vill 

undersöka. 

Det första steget i genomförande var att skicka ett mail till tre religionslärare på gymnasiet där 

det presenterades vem jag var, att jag höll på att skriva C-uppsats och att förklara syftet med 

undersökning. Lärarna fick själva sedan ta ställning till om de ville delta eller inte. Två lärare 

svarade inom loppet av några dagar och var mycket positiva och tillmötesgående och ville 

ställa upp på att bli intervjuad. En av intervjupersonerna skickade en mailadress till en till 

religionslärare och efter någon vecka kom ett svar från honom också och vi bokade in en tid 

och plats, alltid på skolorna som de tillfrågade pedagogerna jobbar på. Under alla intervjuerna 
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lyckades vi hitta ett avskilt rum där inga ljud eller liknande störde vår intervju. Den kortaste 

intervjun varade i 28 minuter och den längsta i 42 minuter.  

I en intervju förutsätts det att den som intervjuar är uppmärksam och involverad i samtalet och 

det kan därför vara mycket distraherande om den som intervjuar skriver ner samtidigt som 

intervjun pågår. Därför är det bättre att man spelar in kvalitativa intervjuer för att få den 

fullständiga redogörelsen av vad som sägs under intervjun på band för att senare kunna 

analysera och ha de exakta orden som intervjupersonen sagt.  Samtliga intervjuer valdes att 34

spela in med ett inspelningsprogram för att ha den fullständiga intervjun och för att sedan 

lättare kunna gå tillbaka och analysera vad som sagts.  

Något som är viktigt att tänka på när man spelar in en intervju är att det kan påverka 

intervjupersonens svar. Intervjupersonen kan bli distraherad eller till och med nervös och 

känna oro då deras ord spelas in. De kan störa sig på utrustningen som finns framför dem och 

detta kan leda till att de inte vågar uttrycka sina åsikter helt.  Under själva intervjutillfället 35

valdes att inte skriva eller anteckna någonting, för att kunna vara helt koncentrerad på 

intervjupersonen och vad hen hade att säga. Allt för att kunna ställa följdfrågor eller ställa en 

ny, relevant fråga till respondenten. Intervjuschemat eller intervjufrågorna skrevs ner på ett 

block innan intervjutillfället för att inte ha något distraherande som en datorskärm mellan mig 

och intervjupersonen. 

5.2.6 Bearbetning 

Att bearbeta sitt insamlade material är en lång process med flera olika steg som ingår. Det är 

viktigt att man har bra ordning på sitt inspelade material och organiserat det på ett lämpligt 

sätt. Det är viktigt att forskaren spelar in sina intervjuer för att få den exakta innebörden i det 

som sagts samt att man transkriberar materialet. Det bästa är att forskaren själv transkriberar 

då den processen gör att man ”lär känna” sin data på ett bra sätt.  Programmet som användes 36

för att kunna spela in alla intervjuer var programmet Garageband. Då utrustning kan störa så 
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ställdes därför datorn som kan vara ett störande objekt med skärmen sänkt och ställdes 

bredvid oss och inte emellan.  

Transkriberingen är en mycket tidskrävande process och det är därför viktigt att man tänker på 

detta när man gör sin planering. Det är viktigt att kontrollera sina utskrifter med ljudfilerna så 

att det är exakt det som sagts under intervjun. När detta är kontrollerat blir utskrifterna nu ens 

råmaterial till analysen.  Det underlättade att ha transkriberingen framför sig när analysen 37

skrevs så att man lätt kunde gå tillbaka i texten och se vad som sagts istället för att spola fram 

och tillbaka i inspelningsprogrammet på datorn. 

Empirin, transkriberingen av intervjuerna kommer att analyseras utifrån de teorier som har 

valts för uppsatsen. För att konkretisera och förtydliga för läsare så kommer teorierna också 

appliceras på ett valt digitalt medie som användes av samtliga intervjupersoner. Denna 

bearbetning görs för att få en så bred bild som möjligt av empirin och tillämpningen av 

teorierna.  

6. Teori  
I detta kapitel kommer den teoretiska ansatsen för rapporten redovisas genom att beskriva de 

två teorier som ligger som grund i analyskapitlet där intervjuerna analyseras utifrån och med 

hjälp av teorierna. Teorierna som används är Frida Monséns teori Digital kompetens som hon 

redogör för i sin bok Digital kompetens - i skolan och i klassrummet där hon beskriver teorins 

fyra delar; Hantera, Skapa, Dela och Förstå.  Även Karin Nygårds teori om tre 38

kompetensområden inom digital kompetens som hon beskriver i sin bok Koden till digital 

kompetens kommer att användas.  Avslutningsvis motiveras varför dessa teorier valts och vad 39

de har för syfte och tillför i uppsatsen. 

6.1 Undervisningsmodellen, Digital kompetens 
Monsén skriver i sin bok att i takt med den växande digitaliseringen så fick skolan mer 

tillgång till digitala verktyg och skolledningen samt lärarna märkte att man kunde fånga upp 
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elevernas intresse på ett nytt sätt och att de digitala verktygen blev en bra resurs för skolan. 

Efterhand märkte man att det inte var några problem för eleverna att hitta information på 

internet, det svåra var att se till att de hittade ”rätt” information. Eleverna hade svårt att se 

kritiskt på texter på internet, de ansåg att allt som stod på internet är sant. Nyhetens behag 

ledde till att eleverna var mer intresserade av hur dokumentet på datorn skulle se ut, vilken 

färg texten skulle ha och vilket typsnitt som var coolast. Detta var i början av skolans 

digitalisering och ledde till att många lärare helt valde bort att använda sig av digitala verktyg 

i undervisningen, vilket ledde till att skolans uppdrag utökades och att lära ut digital 

kompetens lades till.  40

Med digital kompetens menar Monsén att man är kunnig med digitala verktyg och tjänster 

och har förmåga att följa med den digitala utvecklingen som sker i samhället samt inse hur det 

påverkar livet. Genom sin digitala kompetens ska man ha kunskap om att söka relevant 

information, kunna kommunicera och interagera digitalt, kunna använda sig av digitala 

verktyg och tjänster, ha en förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället, vilka risker 

samt möjligheter det ger och att känna en motivation att delta i utvecklingen.  Denna 41

definitionen av digital kompetens handlar mycket om hur digitaliseringen har påverkat 

samhället och hur det genom samhället påverkar individernas liv i den digitala världen. Men 

även vilket uppgift som varje individ har i den digitala världen.  

Skolan tog beslutet att komma på ett system för hur man ska arbeta så att den digitala 

kompetensen genomsyrar all undervisningen och kan stärka eleverna digitala förmåga. Man 

ville att elevernas digitala kompetens skulle utvecklas i alla ämnen. Alla lärare ska prata om 

källkritik med eleverna varje gång eleverna sökte på internet så ska lärarna prata om källkritik 

för att skapa en slags självklarhet för eleverna om hur de ska använda sig av digitala medier . 42

I boken ställer Monsén en fråga ”Vad är en relevant digital kompetens för skolan?” . Detta är 43

en intressant fråga som hon tar upp och som är viktig att skolan svara på för att skapa en 

struktur och tydlighet för skolan vad som ska läras ut, förväntas och ska göras från varje 
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enskild lärare. Man pratar om digital kompetens och att det är skolan uppdrag att utbilda 

eleverna i detta och förbereda dem för det digitala samhällslivet för att vara bra medborgare. 

Man pratar inte lika  mycket om hur detta ska gå till rent praktiskt. Därför är det viktigt att 

skolan tar fram hur och på vilket sätt skolan ska arbeta med digital kompetens till eleverna 

och betonar vad som skolan faktiskt tycker är relevant digital kompetens. 

För att skapa en struktur om hur man ska få in digital kompetens i undervisningen så har 

Monsén tagit fram en undervisningsmodell som utgår från fyra delar; Hantera, Skapa, Dela 

och Förstå .  44

6.1.1 Hantera  
Monséns första del kallar hon för Hantera och med det menar hon att eleverna ska kunna 

hantera informationsflödet som kommer med digitalisering för att följa med i 

samhällsutvecklingen. Eleverna ska kunna se på nätet både med källkritiskt och etiskt 

förhållningssätt då det är en viktig grund av skolans demokratiska uppdrag. 

Informationshanteringen handlar mycket om att eleverna ska kunna förhålla sig till 

informationsflödet, veta hur tekniken och flödet påverkar oss och kunna urskilja mellan sann 

fakta och så kallade ”fake news”  Inom delen Hantera så ingår digital läsförståelse, kunna 45

söka information, se digitala textgenrer och utveckla en källkritisk kompetens. Digital 

läsförståelse handlar om att ha förståelse för texter och kunna ta till sig användbar 

information. Man ska kunna tolka ett innehåll och struktur i digitala texteter och förstå olika 

genrer som t.ex. bloggar, hemsida och nätbaserad tidning. Eleverna behöver kunna navigera 

på sin datorn genom att kunna byta flik, scrolla, bläddra och använda sökfunktioner. Eleverna 

bör förstå hur foto, ljud och rörliga bilder samspelar med text. Även kunna söka information i 

form av endast snabbfakta med allmän information men även förstå hur man söker och får 

fram detaljerad information och kunna sortera trovärdig och felaktig information på t.ex. 

sociala medier.   46
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6.1.2 Skapa 
Monséns andra grundsten till sin undervisningsmodell är Skapa. Med denna del menar hon att 

eleverna ska kunna skapa olika innehåll med hjälp av digitala verktyg och genom att eleverna 

lär sig att behärska olika verktyg så ökar kreativiteten och friheten. Om eleverna lär sig att 

skapa något digitalt kan det leda till att de lär sig lösa problem och kan omsätta kunskap från 

ett område till ett annat.  Eleverna ska kunna med hjälpa av digitala verktyg omsätta sina 47

idéer till handling på ett kreativt sätt. Eleverna kan lära sig att skapa, med hjälp av digitala 

verktyg, allt ifrån digitala tankekartor och quiz, till hemsidor, bloggar och digitala rollspel i 

sociala medier.   48

6.1.3 Dela 
Den tredje delen i modellen är Dela och med det menar Monsén att det är viktigt att eleverna 

får lära sig, inte bara praktiskt hur de kan dela med sig av det som de skapat, men även bli 

medvetna av juridiska och etiska frågor kring delning. De ska få kunskap om vad man får lov 

att dela, vad upphovsrätten innebär, vad det finns för lagar kring att kopiera bilder, vad som är 

straffbart på nätet m.m. Eleverna ska även lära sig om EU:s lagstiftning om hur 

personuppgifter ska hanteras på nätet och även säkerhet samt integritet. Annat viktigt som ska 

tas upp i grundstenen Dela är hur sociala medier och internet påverkar elever utifrån ett 

samhälls- men även hälsoperspektiv.  Då nätet har en stor plats i vår värld idag är det skolans 49

uppdrag att se till att eleverna även är goda medborgare även i den digitala världen. På nätet 

delar vi åsikter, kommentarer och bilder och precis som i verkligen världen så finns det 

skrivna och oskrivna regler som bör följas.   50

6.1.4 Förstå   
Det räcker inte att eleverna kan Hantera, Skapa och Dela utan den fjärde grundstenen i 

undervisningsmodellen är mycket viktig och det är Förstå. Eleverna måste kunna förstå vad 

som händer på våra skärmar och i vår digitala värld. Ur ett källkritiskt perspektiv är det 

nödvändigt att eleverna förstår sambandet mellan kod och algoritmer och inse hur det 
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påverkar ens aktiviteter på nätet. För att eleverna ska kunna förstå sin samtid och den digitala 

värld som de lever i så är det viktigt att skolan lär dem datalogiskt tänkande, alltså kunna 

beskriva, analysera och lösa problem med hjälp av en dator. I arbetslivet idag är det en 

självklarhet att man ska kunna vissa digitala färdigheter och om skolan tar sitt uppdrag på 

allvar om att förberedda eleverna för sitt kommande yrkesliv så ska de lära ut om detta.  51

Desto mer eleverna förstår om den digitala världen desto mer kan de påverka och välja vad de 

vill se, få upp och vilken information som ska finnas om de själva och inte.   52

6.2 Nygårds tre kompetensområden inom digital kompetens 
En annan teori, utöver Monséns, som behandlar och vill förklara digital kompetens är 

Nyvårds. För att skapa strukturer och förklara digital kompetens så har Nygårds valt att dela 

upp kompetensområdena inom digital kompetens i; att förstå digitala system, förstå 

sammanhanget och sin egen del i den digitala världen.   53

6.2.1 Förstå digitala system 

Nygårds första del, att förstå digitala system, förklarar hon med att om vi förstår hur systemet 

fungerar kan vi bättre förstå vikten av säkerhet och integritet. Att förstå digitala system bidrar 

till att eleverna vet hur information sprids, förmedlas och skapas på nätet, hur molntjänster 

fungerar, varför man bör använda tvåfaktorsinloggning m.m.   54

6.2.2 Förstå sammanhanget  
Det andra kompetensområdet i Nygårds digitala kompetens är att förstå sammanhanget. Hon 

menar att om eleverna lärt sig det första steget, förstå digitala system, så kan man gå vidare 

och förstå hur saker påverkar oss på nätet och man kan se sammanhang. Alla som kopplar upp 

sig på internet ingår i samma system och med detta följer risker men även ansvar. 

Tillsammans så formar alla på internet oskrivna regler som man antas att följa. Eleverna lär 
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sig om anonymitet, upphovsrätten, näthat och Creative Commons. Allt för att förstå att inget 

på internet är hugget i sten utan hela tiden förändras.   55

6.2.3 Förstå sin egen del 
Det sista kompetensområdet som Nygårds tar upp är att förstå sin egen del. Med detta menar 

hon att när man lärt sig förstå systemet och kunna reflektera över sammanhanget så behöver 

vi kunna analysera vår egna delaktighet i det så kallade ”ekosystemet internet.” Eleverna 

behöver förstå hur det som de delar, gillar, skriver och uttrycker formar vem de är på internet, 

även att hur man själv agerar på nätet påverkar andra. Eleverna ska genom att diskutera och 

problematisera de roller man väljer att anta på nätet kan ha inverkan på både en själv men 

även andra.  Både Monsén och Nygårds teorier försöker strukturera upp digital kompetens 56

och förklara hur det ska användas i skolan för att ge eleverna en bra digitala kompetens. 

Genom att eleverna får förståelse och kunskap om alla Monséns fyra delar samt kan använda 

Nygårds tre kompetensområden så ska eleverna få en bra digital kompetens och ge bra 

förutsättningar för att de ska klara av det digitaliserade samhället. 

6.3. Motivering till teorierna 

Det finns många teorier och tankar om pedagogik och vad, på vilket sätt skolan ska använda 

sig av olika verktyg, böcker, hjälpmedel m.m. för att lära ut på det bästa sättet. I denna 

uppsats valdes Monséns teori om Digital kompetens och Nygårds teori om tre 

kompetensområden inom digital kompetens eftersom de ansågs vara de mest användbar för att 

kunna analysera det intervjuerna visade. Det är inte bara Monsén och Nygårds som diskuterar 

vad som behövs att eleverna ska lära sig användbar kunskap inför samhällslivet, i deras fall 

digital kompetens, utan det finns många andra. För att visa på varför de valda teorierna är 

mest lämpade för uppsatsen så tas därför andra verksamma teoretiker upp. 

John Deweys, verksam under senare 1800-tal, tankar om pedagogik och undervisning ansågs 

vara mycket framåtsträvande för sin tid. Dewey ville att det skolan skulle lära ut skulle närma 

sig samhället mer. Han betonade vikten av att undervisningen ska vara till nytta för eleverna 

och att det ska finnas en meningsfullhet mellan skola, hemmet och samhället. Skolan är 
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barnets länk till samhället.  Dewey fokuserade på skolan och samhället och hur och varför 57

man ska koppla dessa till varandra. Roger Säljö är en annan som har diskuterat ämnet. Säljö 

menar att digitaliseringen kan skapa utmaningar i undervisningen och att digitaliseringen har 

förändrat synen på kunskap och att det nu är viktigare att kunna omvandla fakta till något 

användbart istället för att endast kunna återge fakta. Säljö diskuterar informationsteknikens 

redskaps möjlighet att bli ett stöd för elevernas lärandeprocesser.   58

Båda diskuterar skolan kopplat till samhället och det är en viktig grundsten varför eleverna 

ska lära sig hantera digitalisering och dess framåtgång. Dock är denna uppsatsens syfte att ta 

reda på vad som används, hur det används och hur lärarnas uppfattning är om digital medier 

och verktyg samt hur lärarna uppfattar att eleverna tar emot det. Därför är Monséns och 

Nygårds teorier relevanta till uppsatsen då de beskriver hur digitaliseringen ska användas i 

skolan och hur den digitala kompetensen kan utvecklas. Vilket är exakt det som uppsatsen 

syftar till. Både Monséns teori och Nygårds teori har valts då de liknar varandra men främst 

kompletterar varandra på ett bra sätt. Monséns teori fokuserar mer på vad man kan göra inom 

den digitala världen medan Nygård inriktar sig mer på hur man ska förstå sin digitala 

kompetens och vad det innebär. Båda teorierna har därför valts att tillämpa då de fokuserar på 

olika saker inom samma ämne, digital kompetens och förståelse.  

7. Tidigare forskning    
Varför uppsatsen bygger på forskning om hur användningen av digitala medier och verktyg  

används av gymnasielärare i deras undervisning i religionskunskap är av egenintresse då jag  

själv utbildar mig till gymnasielärare i religionskunskap. Jag vill även genom min forskning 

få en djupare förståelse i den ”digitala djungeln” och hjälpa andra lärare och de som är 

intresserad av digital kompetens i skolans värld att. Genom att undersöka vad som faktiskt 

finns, hur man kan använda det och vad lärare faktiskt tycker om det så skapas en inblick i hur 

användandet av digitala medier och verktyg ser ut i skolan idag.  

Böcker som lästs för att ta del av tidigare forskning inom det berörda ämnet digitala medier 

och verktyg är John Steinbergs, fil.dr i pedagogik, f.d. universitetslektor och rektor, bok 

 Philips, T. 2014. Sid. 32-33.57

 Säljö, R. 2005. Sid. 60 & 245-247. 58

!20



Lyckas med digitala verktyg i skolan som handlar hur man kan arbeta framgångsrikt med 

datorer, surfplattor och mobiler utan att fall i de fallgropar som Steinberg menar är lätt att 

undvika om man vet om de. Boken fokuserar mycket på pedagogiken samt didaktiken och det 

finns exempel på lektioner och uppgifter.  En annan är Christina Löfving, lärare, IT-pedagog 59

och föreläsare, som skrivit boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen som 

beskriver mycket utförligt digitala verktyg och sociala medier samt kommer med flera olika 

planeringsexempel hur dessa kan användas för att hjälpa eleverna mot kunskapskraven. 

Fokuset ligger på hur man praktiskt använder sig av digitala och sociala medier i alla de olika 

ämnena.  En annan användbar bok att läsa för att få en djupare inblick i den tidigare 60

forskning är Patricia Diaz, som är lärare, författare och föreläsare, bok Webben i 

undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande. Diaz diskuterar hur 

digitaliseringen har förändrat skolan och hon tar upp hur de nya kurs- och ämnesplanerna har 

förändras i takt med den. Det finns konkreta exempel på hur man som lärare kan använda sig 

av digitala verktyg och sociala medier i olika undervisningssammanhang.  61

Frida Monséns, lärare, föreläsare med digitalisering som spetskompetens, bok Digital 

kompetens - i skolan och i klassrummet har gett en djupare förståelse för själva begreppet 

digital kompetens och hur Monsén delat upp begreppet utifrån de fyra hörnstenarna hantera, 

skapa, dela och förstå.  Denna bok lade grunden till den första teorin som används i 62

analysavsnittet och som beskrivs mer utförligt i teorikapitlet. Till grund för den andra teorin 

som används i analysen kom efter att Karin Nygårds, lärare och föreläsare om digital 

kompetens, bok Koden till digital kompetens hade lästs. I boken tar Nygårds upp hur man går 

tillväga för att lyckas med digital kompetenshöjning. Hon delar även upp digitaliseringen i tre 

kompetensområden som hon förklarar genom bokens gång.  Genom dessa böcker skapades 63

en förståelse om digital kompetens, digitala verktyg och digitala medier vilket skapade en bra 

grund inför den kommande forskningen och analysen. Efter litteratursökningen på 

sökportalerna Google Scholar samt i OneSearch samt i böcker kan det konstateras att det finns 
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en del forskning om digitala verktyg i undervisningen dock inte specifikt hur den digitala 

verktygen används i religionskunkapsämnet.  

Martin Bengtssons C-uppsats Digital kompetens i Lgr 11 där han använder sig av en kritisk 

diskursanalys av begreppet digital kompetens. Bengtsson tar reda på hur begreppet digital 

kompetens skiljer sig mellan vem som presenterar det och hur skolan ska anpassa sig och 

använda sig av begreppet . Bengtssons uppsats fokuserar på hur Lgr 11 har förändrats efter  64

att Skolverket valde att lägga till digital kompetens i det. Han vill visa på de problem som kan 

uppstå om definitionen av digital kompetens skiljer sig bland olika kunskapssyner och 

skolpolitiska diskurser. Bengtsson kopplar även digitaliseringskommissionens kunskapssyn 

med den internationella policydokumenten som han menar är det som till stor del formar 

europeisk och internationell skola idag. Bengtssons slutats blev att han hävdar att definitionen 

av digital kompetens som digitaliseringskommissionen tar fram har två missförstånd. Det 

första är att de ser digital kompetens som ett mål i sig själv och inte ett medel för att uppnå 

målet. Det andra missförståndet är att kommissionens definitionen fokusera på digital 

kompetens som användandet av digitala verktyg. Bengtsson menar att genom att fokuset 

ligger på bemästrande av teknologin så tar man inte hänsyn till verktygens utformning.   

Bengtssons slutsats blir att digitaliseringskommissionen ser läroplanens kunskapsbegrepp från 

en social effektivitetsdiskurs medan läroplanen utgår från en humanistisk diskurs, vilket 

”krockar” och är inte kompatibla för skolan och lärarna som ska tolka det. Bengtsson menar 

att den reviderade läroplanen från 2017 med syfte att stärka elevernas digitala kompetens, 

känns omodern och otydlig. Denna uppsats var relevant att läsa för min forskning för att den 

hjälpte mig att få en tydligare definition av digital kompetens och att det kan syftas olika 

beroende på vilken diskurs man pratar om. Viss inspiration till min egna forskningskontext 

inom ämnet kunde också hämtas i Bengtssons uppsats. Bengtsson fokuserar mer på själva 

definitionen av digital kompetens och hur det kan tolkas olika beroende inom vilken diskurs 

man diskuterar.  

En annan rapport som jag anser var relevant för min uppsats är Mathilda Wirbacks, 

examensarbete, Vad menar de med digital kompetens? som är en studie där hon undersöker 

lärares uppfattning om digital kompetens och att skolan digitaliseras. Hennes syfte med 
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studien var att se hur lärare uppfattar begreppet digital kompetens men även om lärarna kände 

sig redo att möta de utmaningar som digitaliseringen av skolväsendet kan innebära. Wirback 

diskuterar även den reviderade kursplanen och regeringens digitaliseringsstrategi för 

skolsystemet.  Hennes studie är relevant för denna forskning då hon diskuterar mycket själva 65

begreppet digital kompetens men skillnaden mellan forskningen är att hon inte tittar på hur 

den digital kompetens används i skolan vilket denna uppsats gör. Wirbacks kommer fram till 

att många lärare har en positiv inställning till digitaliseringen av skolan men att de flesta 

upplever att det finns en behov av vidareutbildning för att möta de krav som digitaliseringen 

innebär för lärarna. Det sistnämnda liknar resultatet som denna uppsats också kommer fram 

till, att lärarna anser att de har fått kompetens och verktyg från skolan men att det behöver 

utvecklas ytterligare.  

Efter min genomgång av den aktuella forskningssituationen som finns så kan det konstateras 

att området digital kompetens i religionsundervisningen är tidigare outforskat men att det 

finns forskning inom digital kompetens i undervisningen. Dock är forskningen inom digital 

kompetens kopplat till skola alltid relevant och bidrar till flera perspektiv om det berörda 

ämnet.  

8. Resultat  
I resultatkapitlet presenteras den insamlade empirin från de fyra intervjuerna. De presenteras 

utifrån varje informant och de benämns som Lärare 1, 2, 3 och 4. De två skolorna i de två 

olika städerna samt kommunerna benämns som Skola 1 respektive Skola 2.  

8.1 Lärare 1 
Den första intervjupersonen, som kallas Lärare 1, är en kvinna som arbetat som lärare i 18 år. 

Hon jobbar på skola 1 och har arbetat där i många år. Lärare 1 undervisar i svenska, 

religionskunskap samt svenska som andraspråk. På Skola 1 som hon jobbar på har varje elev 

varsin chromebook som de använder att anteckna med, söka information, arbeta på samt få 

tillgång till läroplattform samt uppgifter.  
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I sin undervisning använder Lärare 1 sig mycket av läromedelstjänsten Digilär. Hon använder 

även andra digitala medier och verktyg som t.ex. inläsningstjänst och extra läroböcker. Hon 

anser att Digilär för religionskunskapen fungerar bra men att det kan utvecklas ännu mer. 

T.ex. menar hon att många uppgifter på Digilär är på basnivå och hon behöver komplettera 

med fler uppgifter. Allt för att om vissa elever vill komma längre så behöver de få till andra 

infallsvinklar och andra perspektiv, vilket Digilär uppgifterna ibland inte tillåter. Sidan skulle 

kunna utvecklats med fler och djupare uppgifter och faktan hade kunnat fördjupas mer. Hon 

jobbar med olika ”rum” eller mappar på Skola 1:s lärplattform där hon lägger in material och 

information men även inlämningsmappar för eleverna.  

Hon berättar att det finns sladdar i varje klassrum för att kunna koppla in datorer och hon 

tycker att det är bekvämt då det enda hon behöver ta med sig till sina lektioner är hennes 

dator. Hon använder sig även av film, artiklar från nätet, SLI, olika videoklipp m.m. i sin 

undervisningen. I enstaka fall kan de även använda sig av bloggar och poddar i 

undervisningen. Eleverna får ibland göra egna digitala redovisningar och i vissa uppgifter kan 

eleverna få filma olika saker. Lärare 1 menar att film kan göra mycket och att det är skillnad 

på att se någonting framför sig, det kan åskådliggöra för eleverna. Hon använder sig mest av 

dokumentärer i religionsundervisningen där eleverna får se ”riktiga människor” agera istället 

för spelfilmer som anser bli för långa för att visa på lektioner. I etikmomentet i 

religionskunskapen så gillar hon att arbeta med diskussionfrågor och det hittar hon lätt på 

olika internetsidor för lärande.  

Lärare 1 berättar att hon har fått vissa heldagarsutbildningar av skolan i digitala verktyg men 

hon tror att de kommer få mer utbildningar när de flyttar till de nya lokaler som skolan snart 

ska få. Hon anser att hon har fått en bra utbildning av skolan men att man själv sedan måste 

öva och verkligen lära sig. Hon menar att det inte räcker med bara en genomgång utan det 

måste få sätta sig.  

Fördelarna med digitala verktyg anser Lärare 1 vara smidigheten och att ha materialet samlat 

på ett ställe. Förr skrev hon ut väldigt mycket i kopiatorn men nu kan hon lägga upp det mesta 

på nätet istället vilket underlättar mycket. Dock säger hon att vissa elever fortfarande vill ha 

papperskopia men arbetet med det har blivit mindre. Genom datorn kan hon smidigt visa film 

och videoklipp under genomgångar och lektioner. Med hjälp av datorn kan även eleverna lätt 
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söka och slå upp ord eller meningar som de tycker är svåra som de läser på datorn eller i 

boken. Nackdelarna menar hon kan vara om internet ligger nere, att eleverna kan gå in på sin 

chroombook på saker de inte ska vara inne på under lektionen och med all hjälp som finns kan 

eleverna använda sig av hjälpmedel innan de ens tänkt själva. Som Lärare 1 säger så ”finns 

det appar och verktyg som kan slå upp ord och liknande och det är perfekt för nyanlända, att 

kunna ta upp ord smidigt och enkelt.”  

Lärare 1 skapar prov på datorn och använder sig av digitala prov till sina elever. När hon 

använder sig av digital prov så får eleverna ha med sig förberedelsepapper och när provet är 

igång kan hon stänga av så att eleverna inte kan gå ut från provet för att öppna något annat på 

datorn. Hon beskriver det som en slags provapp och om man vill kan man avidentifiera 

proven när man rättar dem, vilket hon ibland använder och tycker är bra. Lärare 1 är mycket 

positiv till digitala medier och verktyg och anser att det har underlättat mycket för henne. Hon 

förklarar att det var mer ”jobb” tidigare när man t.ex. skulle se en film med en klass eftersom 

man var tvungen att beställa filmerna, vänta på att ett företag skulle skicka den till skolan, och 

man skulle skriva upp sig för att låna TV:n på skolan för att till sist rulla in den i klassrummet. 

”Ingen vill nog gå tillbaka till det.” Nu är det bara att trycka upp ett klipp på t.ex. Youtube 

eller visa film på UR.  

8.2 Lärare 2 
Denna intervjuperson, Lärare 2, är en kvinna som varit lärare i över 10 år. Hon jobbar på 

Skola 2 och har varit på den arbetsplatsen i ca. 2 år. Hon är behörig i engelska och 

religionskunskap på gymnasienivå samt historia på årskurs 9. Men hon undervisar endast i 

engelska och religionskunskap och har ibland hoppat in som SO lärare.  

På Skola 2 har alla elever tillgång till varsin dator. Lärare 2 använder sig av Fronter som 

Skola 2 har och använder som skolportal. På portalen är det indelat i olika mappar utifrån 

klass där lärare kan lägga upp planering, länkar, inlämningsmappar, uppgifter osv. Det finns 

ett provverktyg i Fronter och Lärare 2 säger så här om det; ”Det finns så man kan skapa både 

självrättande och sånna man rättar själv /…/ mer användbart med diagnoser och inte prov där 

man måste ha koll så att de inte fuskat /…/ Fronter är lite gammalt, det är lite förlegat.” Lärare 

2 berättar att de ska få något nytt program och att Skola 2 håller på att förhandla om det men 

lärarna har ännu inte fått någon information om vad det blir för något program.  
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Lärare 2 anser att de digitala verktygen som finns i klassrummen är bra och att skolan 

generellt har bra digitala verktyg. Hon föredrar att arbeta digitalt då det finns ett stort utbud av 

t.ex. film och färdiga digitala uppgifter. SLI har hon tillgång till och under vissa terminer har 

hon tillgång till Digilär. När hon inte har tillgång till Digilär får de ta böcker men Lärare 2 

använder i så fall sig mycket av internet på eget bevåg. Hon är nöjd med det som finns på 

Digilär om religionskunskap men tycker att det är synd att hon inte alltid får licens där. I 

Digilär finns det inläsningstjänster, uppgifter, sökfunktion, instuderingsfrågor och annat som 

Lärare 2 anser vara bra. I religionsundervisningen tycker hon om Digilärs utbud för den 

obligatoriska kursen Religionskunskap 1.  

Hon tycker digitala verktyg är bra och mycket användbart när hon har elever som har vissa 

svårigheter t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Det finns uppgifter som redan är skapade för elever 

med behov av extra anpassning. Lärare 2 vill anpassa sin undervisning till varje individ och 

menar att med digitala verktyg är det möjligt genom att det finns olika nivåer. ”Många elever 

har luckor och vi hinner inte reparera alla luckor genom att gå igenom det igen på lektionerna 

för då hinner vi inte med kursen.” Lärare 2 menar att digitala verktyg är bra då eleverna ligger 

på olika nivåer och genom digitala verktyg kan hon hjälpa fler och det finns bra anpassningar 

till alla elever. Hon upplever dock att det finns enstaka elever som inte klarar av det digitala, 

och att de hellre skriver sina uppgifter på papper, men Lärare 2 anser att de då måste lära sig 

det. 

Snart ska lärarna på Skola 2 få gå en fortbildning i digitala verktyg men hon menar att det 

beror på i vilken enhet man arbetar i på skolan och vilka ämnen man undervisar. De kommer 

överens på ämneskonferensen om hur stort behovet är och vilka digitala medel de kan beställa 

till skolan. Tidigare har de fått ta del av Skolverkets moduler om digitala verktyg och fått 

lyssna på någon föreläsning om det. ”Jag tror att de flesta vet att vi går mer mot ett digitalt 

samhälle och man kan inte bara stanna upp.” Med detta sagt menar Lärare 2 att hon vill lära 

sig nya saker inom digitala verktyg. Hon menar att det finns så otroligt mycket på nätet och 

gratisprogram och liknande som hon på eget behov har tillgång till och säger; ”Jag ser det 

som en buffé av olika möjligheter.” 

!26



Lärare 2 använder sig av Digilär, Fronter, Youtube, SO-rummet, olika klipp och andra 

hemsidor i sin undervisning. Hon använder tavlan ibland men utgår oftast från powerpoint om 

hon ska hålla i en genomgång av något på lektionen. Hon är dock noga med att variera med 

ett klipp eller liknande under hennes genomgångar för att variera undervisningen. Nackdelar 

med digitala verktyg, enligt Lärare 2, är om internetet inte fungerar eller ligger nere. En annan 

nackdel enligt Lärare 2 är att digitala läromedel tyvärr kostar väldigt mycket för skolan. Men 

Lärare 2 ser generellt positivt på digitala medier och verktyg i undervisningen och säger; ”jag 

ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum.” Fördelarna är smidigheten, att 

kunna ”reparera luckor” hos eleverna lättare, man kan återvinna presentationer, smidigare att 

vara uppdaterad och det blir en mer varierad undervisning. Hon anser även att digitala verktyg 

möjliggör en differentierad undervisning.  

8.3 Lärare 3 
Den tredje intervjupersonen är Lärare 3 och hon undervisar i samhällskunskap, geografi och 

religionskunskap. Hon jobbar på skola 2 och har undervisat som lärare i 15 år.   

Hon tycker att de har tillgång till digitala verktyg på skolan men att det inte är tillräckligt, det 

är inte tillräckligt bra. Lärare 3 är besviken på detta men menar att det beror på att skolan 

håller på att upphandla om ett nytt system i över tre år nu och menar att detta leder till att 

lärarna drabbas negativt då det varit mycket rörigt. Skola 2 ska gå från att ha använt Fronter i 

15 år till att börja använda sig av Vklass. Lärare 3 tycker det är jobbigt då hon kan Fronter 

mycket bra nu och är van vid det.  

Lärare 3 berättar att hon har använt sig av provverktyget som finns på Fronter. Då kan hon 

ställa in en så kallad provvakt som man installerar på elevernas datorer och det gör så att 

eleverna inte kan söka på internet eller byta skärmbild. Om eleverna byter skärm ”slängs” de 

ut från provet och allt som sker på skärmen spelas in. Lärare 3 tycker att detta provverktyg är 

riktigt bra men bara efter något år tog skolan bort det för att det var för dyrt. Detta har lett till 

att Lärare 3 inte använder sig av digitala prov särskilt ofta, vilket hon tycker är synd. Hon 

gjorde ett faktabaserat självrättande digitalt prov en gång med endast svarsalternativ men hon 

ansåg själv att det tog alldeles för lång tid att skapa provet för att det skulle vara värt det. 

Lärare 3 uttrycker det som att ”Om det tar en sådär 6-7 timmar att göra det digitalt, då kan jag 

lika gärna lägga 6-7 timmar på att rätta papper.” Lärare 3 menar att hon kanske hade utvecklat 
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digitala prov om hon visste att de skulle ha kvar systemet men Skola 2 har lovat i 3 år ett nytt 

system vilket tyvärr inte har kommit ännu.  

Sladdar och projektorer finns i varje klassrum och alla lärare på Skola 2 har tillgång till varsin 

dator och de fungerar bra. Dock menar Lärare 3 att datorerna är bra men programmen på 

datorn är dåliga och menar att Skola 2 inte har prioriterat mjukvarorna till datorerna och 

lärarna har då blivit lidande av inte uppdaterade digitala hjälpmedel, verktyg och medier. 

Varje elev på Skola 2 har tillgång till en dator som de fått ifrån skolan, dessa får de använda 

och behålla under alla åren de går på skolan.  

Lärare 3 har fått utbildning av skolan i digitala verktyg och eftersom hon var extra intresserad 

av det så var hon en av de få som fick extra utbildning. Hon säger att de flesta får en heldag 

men att hon var en av dem som fick en timmas utbildning varannan vecka, vilket hon tyckte 

var mycket bra och inspirerande. Lärare 3 tror även att de kommer få mer utbildning när det 

nya programmet kommer men hon tror att det är mest instruktionsfilmer som de kommer få se 

och så ska de lära sig själva.  

Lärare 3 använder sig av filmklipp från UR när hon undervisar om världsreligionerna. Hon 

använder sig inte lika mycket av powerpointspresentationer som när hon började som lärare 

då hon har tröttnat på det något och ibland ger hon fortfarande lektioner och uppgifter i 

pappersform. Från när Lärare 3 började undervisa för 15 år sedan fram till nu så har hennes 

undervisning förändrats mycket med digitala verktyg. Hon tycker informationsutbudet är 

lättare att ha tillgång till och hon säger ”Det är mycket lättare för mig att hämta in mer 

information och för eleverna att hämta in mer information.”  

Med den digitala utvecklingen kan eleverna nu ha appar som plingar till när en lärare lägger 

ut något nytt på Fronter och detta upplever Lärare 3 är mycket bra för det är nu större chans 

att eleverna går in och läser det. Tidigare upplevde hon att eleverna inte förstod varför man 

skulle gå in på Fronter, nu är det mer naturligt för dem att gå in där. Att mobiler plingar är bra 

om det är skolrelaterat men om det inte är det kan det tyvärr störa undervisningen, vilket är en 

stor nackdel med att eleverna ständigt är tillgängliga betonar Lärare 3.  
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Ur ett lärarperspektiv menar Lärare 3 att den utvecklade digitala kommunikationen har gett 

lärarna ännu mer jobb. Vad hon menar är att de får så otroligt mycket mail från elever om 

saker som de kanske inte hade ansträngt sig att fråga om de var tvungna att gå enda vägen till 

lärarrummet. Lärare 3 menar att det är otroligt mycket jobb med det som man egentligen inte 

har tiden för. Hon vill såklart svara eleverna och säger ”Man vill ju ändå svara ganska 

proffsigt när man svarar föräldrar och elever /…/ och då tar det lite tid, kanske 10-15 

minuter /…/ det räcker att man får 2-3 sånna och dom 45 minuterna hade inte jag att lägga på 

det idag.” Detta upplever Lärare 3 som ett problem då hon vill svara men ibland tyvärr inte 

har tiden för det. Lärare 3 menar därför att det digitala bidrar till att många bitar blir 

långsammare nu än innan man hade digitaliseringen men självklart går vissa saker snabbare 

som t.ex. att hitta ett filmklipp. Nu behöver man inte beställa en film, sedan boka tv:n och 

komma ihåg att lämna tillbaka filmen på måndagen när de kom och hämtade filmerna.  

Skola 2 har digitala läromedel men inte i alla ämnen då en licens kostar mycket och går ut 

efter bara ett år. Därför har skolan gått tillbaka till böcker mycket, som Lärare 3 har gjort i 

religionskunskapen. Därför använder Lärare 3 inte sig av så mycket digitala läromedel. Hon 

tycker att Skola 2 hade behövt satsa mer på digitala läromedel och nätverket i skolan.  

Det positiva med digitala verktyg tycker Lärare 3 är smidigheten med det, att 

kommunikationen mellan lärare-elev är lätt över nätet men även att alla lektioner, uppgifter 

och liknande alltid finns tillgängligt på nätet. Nackdelar är om nätverket inte fungerar, om det 

blir för mycket kommunikation eller information. Det kan leda till att utbudet blir för stort och 

att det blir svårt för både läraren men även som elev att kunna hantera det, vilket leder till att 

det blir för krångligt, mycket och komplext.  

Något annat som är krångligt enligt Lärare 3 är vart man ska spara allting. ”I molnet? /…/ I 

mappar? /…/ I vilket rum? /…/ Skriva ut allt och sätta i en pärm? /…/ Ska man sortera det 

utifrån klasser eller kurs? /…/ Läsårsplanering? /…/ Momentsplanering?” Hon menar att man 

går ”vilse” i vart man ska lägga upp och spara saker. Lärare 3 vill ha struktur men menar att 

det blir svårt med alla alternativ som finns nu. ”Det som skulle blivit lättare har blivit 

svårare.” Hon menar att pärmen kanske inte var så dum ändå, för då hade man allt samlat på 

samma ställe. Detta är den stora nackdelen med digitala verktyg enligt Lärare 3.  
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Eleverna lever i den digitala världen och i skolan måste man kunna den digitala verktygen, 

programmen, apparna, kunna molntjänster och liknande för att kunna hänga med i skolans 

värld. Lärare 3 talar mycket om källkritik då eleverna ofta får arbeta mycket själva under 

hennes lektion och därför måste de kunna söka information och kunna källkritik. Men hon 

förstår om det är många som blir förvirrade av storleken på det hela. Alla eleverna måste ha 

en digital kompetens, men hon menar att vissa klarar av det bättre och vissa sämre. Det är 

dock svårt när det kommit in i läroplanen att de ska ha digital kompetens, för Lärare 3 menar 

att hon endast utgår från sig själv och sin egen kompetens.  

8.4 Lärare 4 

Den sista intervjupersonen kommer kallas för Lärare 4 och han jobbar på Skola 1. Han har 

arbetat som lärare i 20 år och har jobbat på Skola 1 i lite mer än två år. Han undervisar i 

samhällskunskap, religionskunskap och historia samt psykologi. Han har även undervisat i 

geografi och samhällsvetenskaplig specialisering.  

Lärare 4 använder sig av många digitala verktyg i sin undervisning. Skola 1 använder sig av 

lärplattformen Unikum där varje kurs har en egen sida och där lägger de upp de pedagogiska 

planeringarna, olika moment samt uppgifter. Materialet som läggs ut och finns på Unikum har 

både lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till. Lärare 4 berättar att utöver lärplattformen 

Unikum så använder Skola 1 sig även av Microsoft Teams som är en läroportal som är mer 

som ett arbetsredskap där man delar allt arbetsmaterial som lektionsupplägg, länkar, 

instruktioner osv. och det är uppdelat utifrån de olika klasserna. Han använder sig av MTM, 

Myndigheten för digital medier, samt Digilär i sin undervisning. Även exam.net är en sida 

som Skola 1 använder sig av som skapar digitala prov. När eleverna skriver ett prov eller en 

uppgift i religionskunskapen så skriver de proven/uppgiften på exam.net. Lärare beskriver det 

så här; ”Då blir datorn som en skrivmaskin och de har inte tillgång till wikipedia t.ex. /…/ och 

då kan du följa och övervaka provet /…/ detta program är något skolan måste prenumerera 

på /…/ och alla prov sparas digitalt.” 

Lärare 4 menar att Skola 1 har bra hårdvara i klassrummen och i hela skolan men problemet 

är mjukvaran som ständigt är i förändring. Han anser att mycket av det digitala som de 

använder är bra men det behöver alltid utvecklas t.ex. hur man på ett bra sätt ger feedback i 
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uppgiftsverktyget. Alla elever på skolan har tillgång till varsin Chromebook samt appar som 

de kan ha på sina mobiltelefoner t.ex. lärplattformen.  

Lärare 4 anser att digitala verktyg fungerar bra men att skolan fortfarande inte är helt digitalt 

då han själv ofta skriver ut elevernas uppgifter när han ska rätta de. Han vill ha det framför sig 

och för att kunna skriva kommentarer i texten. Han menar att det verktyget de har för att 

kunna skriva feedback digitalt inte fungerar bra. Han tror och menar att allt inte kan vara 

digitalt och kommer med resonemanget att; ”alla tjänar på att det blir lite mer konkret och inte 

bara digitalt” och väljer därför att skriva ut vissa saker i pappersform och ge till eleverna. 

Lärare 4 pratar även om att mobiltelefoner som är med på lektioner kan bli ett störande 

moment för eleven och klasskamraterna om den plingar till. Därför väljer han ibland att samla 

in telefonerna för att minska risken för att mobilerna ska störa undervisningen.  

Lärare 4 menar att de får tid av skolan att lära sig nya digitala program och verktyg och säger; 

”Rätt mycket tid läggs ju på det /…/ samtidigt lär man sig de nya programmen rätt fort då 

man är van att det byts ofta /…/ när du blir färdig lärare kommer det komma ännu något nytt 

program.” Lärare 4 berättar att Skola 1 ger lärarna ”lathundar” för hur de ska använda sig av 

sina digitala verktyg.  

I undervisningen i religionskunskap använder Lärare 4 sig mycket av Digilärs utbud av 

religionskunskap men menar att utbudet skulle kunna breddas något. Även UR använder han i 

religionskunskapen. Powerpoint och Google presentation använder Lärare 4 sig ofta av under 

genomgångar. Vid lektionsslut brukar Lärare 4 använda sig av digitala ”exit-ticket” som är en 

digital fråga som eleverna ska svara på digitalt innan de lämnar klassrummet vid lektionens 

slut. När Lärare 4 ska göra gruppindelning till arbeten i religionskunskapsämnet så använder 

han sig av Webtools. Det digitala verktyget kan göra snabba gruppindelningar, göra 

tvärgrupper m.m. Han beskriver det; ”Om man inte orkar ha med stickor med alla namn /…/ 

så kan programmet slumpa namn /…/ istället för att göra 1, 2, 3, 4 grupper /…/ det kan leda 

till att alla kan känna sig delaktiga.”   

Nackdelar med digitala verktyg kan vara om nätet inte funkar så lägger man mycket energi på 

det och sin planering kanske tar stryk av det. En nackdel kan också vara om eleverna inte 

klarar av att behålla fokus när de är inne på internet. ”Så att de inte har notiser påslagna eller 
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man ser att det kommer mail /…/ det blir en störande faktor /…/ speciellt religionskunskapen 

som är mycket att samtala och diskutera.” Lärare 4 menar att fördelar med digitala verktyg är 

smidigheten, att det är lätt att få fram filmer, uppgifter och fakta. Det är även viktigt att elever 

med svårigheter är medvetna vad det finns för digitala hjälpmedel i skolan idag som t.ex. 

lässtöd.  

Lärare 4 berättar om det förra arbetslagsmötet som han var på och att de där fick möjligheten 

att prova på Google expedition ”Det är VR och att man har Google cardboard och så använder 

man sin telefon och så laddar man ner en app som man startar /…/ läraren är 

expeditionsledaren och kan beskriva när de förflyttar sig /…/ det var en liten ”aha” 

upplevelse.” Alla har då möjlighet att se nya saker och man behöver inte åka till en moské för 

att se hur det ser ut inuti. Så det är det senaste digitala verktyget som Skola 1 snart ska börja 

med i ämnena, vilket han ser fram emot, än så länge har de det inom biologin.  

9. Analys 
I nedanstående kapitel kommer analyseras resultatet, intervjuerna, utifrån Monséns teori 

Digital kompetens samt Nygårds tre kompetensområden inom digital kompetens. I den sista 

delen kommer frågeställningarna ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra 

gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, 

”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i 

undervisningen i religionskunskap?” samt ”Vilken uppfattning har gymnasielärarna om 

användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever 

att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?” att besvaras. De valda 

teorierna väljs att applicera på ett konkret exempel, det digitala läromedlet Digilär, som 

samtliga lärare använder sig av för att se om ett sådant läromedel kan bidra till digital 

kompetens och kunskap som teorierna menar. 

9.1 Vilka digitala medier samt verktyg används i skolorna 
Utifrån intervjuerna kan jag dra slutsatsen att lärarna använder sig av både olika digitala 

medier men även digitala verktyg i sin undervisning. Det kan konstateras att det skiljer sig 

något åt vilka digitala medier och verktyg som de använder mellan de olika skolorna men 

även mellan alla de intervjuade lärarna. Alla elever på de två skolorna där intervjupersonerna 
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arbetar på har tillgång till varsin dator som de fått ifrån skolan. Fysiska digitala verktyg som 

finns på skolorna är sladdar kopplat till projektorer i varje klassrum samt internet i hela 

skolan. Dock berättade samtliga intervjuade pedagoger att nätet kan krångla ibland vilket 

drabbar deras lektioner.  

De två skolorna använder sig av olika lärplattformer där Skola 1 använder sig av Unikum och 

Microsoft Teams och Skola 2 använder sig av Fronter och Onenote. Digitala läromedel som 

de intervjuade lärarna använder i sin undervisning är Digilär, UR, SLI och MTM. För att göra 

digitala prov använder Skola 1 sig av exam.net och en provapp. Skola 2 använder Fronters 

provverktyg men lärarna tycker inte att det fungerar speciellt bra. 

Andra hemsidor och digitala verktyg som är vanliga på de båda skolorna att använda är 

Youtube, SO-rummet, bloggar, poddar, Webtools och digitala ”exit-tickets” samt någon typ av 

presentationsverktyg t.ex. powerpoint eller google presentation. Skola 1 ska snart börja 

använda sig av Google expedition i flera av deras ämnen.  

Lärarna använder sig mycket av digitala verktyg i sin undervisning, i sin planering för 

lektioner och för att skapa sina presentationer och liknande. Men specifikt för undervisningen 

i religionskunskap så använder Lärare 1 sig av t.ex. mycket digitala diskussionsfrågor i 

etikmomentet, som hon har hittat på internet. Hon använder även sig mycket av 

dokumentärfilmer för att visa ”riktiga människor” som utför religion. Lärare 2 använder sig 

av SLI för att visa relevanta filmer i religionsundervisningen men även Digilärs 

Religionskunskap 1. Lärare 3 vet inte från termin till termin om hon kommer få licens för 

Digilär eller liknande och har därför valt att använda sig av vanlig böcker i 

religionsundervisningen. Hon hämtar dock uppgifter från digitala medier och låter eleverna 

använda sig av digitala medier för att leta fakta och liknande. När Lärare 4 ska ha prov eller 

inlämningsuppgifter i religionskunskapen så använder han sig av exam.net. Lärare 4 ser även 

fram emot att snart börja använda sig av Google expedition i religionsundervisningen.  

Samtliga pedagoger använder sig av digitala verktyg för att underlätta för elever som är i 

behov av särskilt stöd. Genom digitala verktyg så menar Lärare 2 att hon kan anpassa sin 

undervisning till varje elev, vilket hon inte hade klarat utan dessa verktyg. De digitala verktyg 
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som används vid behov av extra stöd är lässtöd, appar för ordkunskap, uppläsningstjänster 

samt uppgifter som är anpassade för elever med behov av extra anpassning.  

Ett digitalt läromedel som alla av de intervjuade lärarna använder sig av är Digilär. Digilärs 

uppbyggnad kommer nu analyseras och jämföras genom Monséns undervisningsmodell för att 

kunna utveckla digital kompetens utifrån hennes fyra stadier; Hantera, Skapa, Dela och 

Förstå. 

I Digilär kan man välja mappen Religionskunskap 1 och eleverna kan läsa olika faktatexter 

inom ett valt kapitel t.ex. rubriken världsreligionerna och underrubriken t.ex. buddhism. 

Eleverna kan göra en läsförståelseövning där de svara på instuderingsfrågor eller quiz om 

ämnet som de läst. Detta är ett exempel som man kan koppla till delen Hantera i Monséns 

undervisningsmodell. På Digilär kan eleverna välja olika digitala textgener och textnivåer 

vilket de ska kunna enligt delen Hantera. Eleverna har även möjlighet att söka information i 

sökrutan på hemsidan. Det finns dock ingen källkritik inom Religionskunskap 1 på Digilär 

vilket är ett kriterium i Monséns del Hantera. Utifrån de intervjuade lärarna så anser de att de 

jobbar mycket med källkritik men att det används andra uppgifter än digitala medier till att 

undervisa och arbeta med det. Intervjupersonerna tycker att de flesta elever kan hantera 

digitala läromedel, verktyg och medier på ett bra och lämpligt sätt i sin undervisning. Dock 

menar de att det alltid går att utvecklas mer.  

Monséns andra grundsten i undervisningsmodellen är Skapa och handlar om att kunna skapa 

innehåll med hjälp av digitala verktyg. Om man skulle applicera detta på Digilär så finns det 

en anteckningsruta där eleven kan anteckna under tiden de läser. Det finns även möjlighet för 

eleverna att göra så kallade ”kreativa uppgifter.” Det är en praktisk uppgift som man löser vid 

sidan om och därefter skriver in uppgiften i datorn. Det finns ytterligare uppgifter som 

eleverna kan göra. Den tredje delen i modellen heter Dela. Eleverna ska lära sig, både etiskt 

och juridiskt, vad man får dela på nätet. De ska även lära sig lagar, upphovsrätt m.m. som rör 

näthantering. Det finns inget direkt sätt att dela uppgifter elever emellan på Digilär utan 

endast dela till sin lärare. De intervjuade lärande använder Digilär mycket när eleverna själva 

ska kunna skapa något t.ex. de kreativa uppgifterna. Digilär räcker dock inte som källa för 

eleverna att lära sig om Dela, detta menar intervjupersonerna att de måste arbeta med vid 

sidan om Digilär.  
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Den sista delen i undervisningsmodellen är Förstå och Monsén menar att eleverna ska förstå 

vad som sker i våra skärmar samt den digitala världen. De ska se samband mellan kod, 

algoritmer och andra aktiviteter som man gör på nätet, de ska ha ett datalogiskt tänkande.  På 

Digilär så har de material till kursen Programmering 1 på gymnasiet och där kan de gå in och 

läsa och göra uppgifter om datastrukturer, algoritmer och koder. Därför uppfyller Digilär detta 

kriteriet och lärarna anser att det är lätt att arbeta med detta avsnitt med hjälp av Digilär. 

Eleverna ska kunna tänka källkritiskt när de söker och läser fakta på nätet. På Digilär, under 

Religionskunskap, finns ingen information eller uppgifter om källkritik. Det finns inte heller 

någon allmän flik om källkritik. Dock finns det mycket material om källkritik och hur man ser 

på källkritisk fakta genom historien under Historiaämnet på Digilär. Läraren måste därför hitta 

annan hjälpmedel är Digilär här för att själv kunna lära ut om källkritik på olika sätt.  

Utifrån Monséns kriterier om hur man får en digital kompetens och med hur Digilär är 

uppbyggt så täcker hemsidan mycket men inte allt. Läraren skulle behöva ha något ytterliga 

digitalt verktyg eller bok för att, som Monsén menar, få en bra digital kompetens. Det står på 

Digilärs sida Religionskunskap för gymnasiet att det är ett komplett digitalt läromedel som 

täcker hela det centrala innehållet för Religionskunskap 1. Det som står om digital kompetens 

på Gy 11 under Ämnets syfte är följande; ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och 

argumentera.” . Vilket kan konstateras, efter analysen, finns på Digilär dock kunde det finnas 66

något mer om ”kritiskt granska källor digitalt.” Något som kan konstateras efter att ha 

analyserat Digilär utifrån Monséns kriterier inte är heltäckande för att eleverna ska få en bra 

digital kompetens.   

9.2 Hur används digitala medier samt verktyg i undervisningen  

Det kan slås fast att lärarna använder sig av digitala medier samt verktyg i undervisningen. 

Dock ska det nu analyseras på vilket sätt som dessa används på. Alla de fyra intervjuade 

lärarna har i princip med sig sin dator till varje lektion. Tre av fyra av intervjupersonerna 

menade att de kopplar in sin dator varje lektion för att visa någonting, oftast någon 

presentation men även uppgifter, länkar, klipp och mappar. 

 Skolverket. ”Ämnets - Religionskunskap (Gymnasieskolan) - Skolverket”.66
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Samtliga pedagoger anser att de digitala medierna och verktygen underlättar för att de ska 

kunna skapa en mer varierad undervisning för eleverna. De betonar smidigheten med de 

digitala verktygen att lättare kunna visa klipp, filmer m.m. Lärarna menar att digitala medier, 

läromedel och verktyg underlättar för dem att anpassa sin undervisning till elever som 

behöver extra anpassning av något slag eller som har läs- och skrivsvårigheter. Lärare 2 pratar 

mycket om att digitala verktyg underlättar för henne att kunna ”reparera” om det är något 

eleven behöver förbättra.  

Lärare 1 tycker att det blivit lättare att åskådliggöra saker, personer och fenomen för eleverna 

genom filmklipp och videoklipp. Lärare 1 menar även att digitala verktyg har gjort det lättare 

att dela med sig av saker till eleverna. Kopiering av papper och liknande uppgifter har nästan  

försvunnit vilket hon menar är bekvämt för lärarna. Lärare 2 använder sig mycket av digitala 

verktyg och tycker att det är smidigt att hitta nytt material. Hon tycker också att digitala 

verktyg möjliggör en differentierad undervisning och varierad undervisning. Lärare 3 pratar 

mycket om att det finns ett brett utbud på nätet och anser att det är mycket lättare för henne 

som lärare att hämta in information men även för eleverna till deras arbeten och liknande. 

Lärare 4 använder sig mycket av digitala verktyg för att skapa och göra sina prov men även 

till gruppuppdelning av sin klass, slumpa fram namn och exit-tickets.  

Som nämnt tidigare så står det i Gy11 att skolan ska bidra till utveckla elevernas digitala 

kompetens och utveckla eleverna förståelse för den påverkan digitaliseringen har på individer 

och samhället. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda sig av digital 

teknik. Utifrån detta som Gy11 tar upp kan man konstatera att dessa krav eller riktlinjer liknar 

Nygårds tre kompetensområden inom digital kompetens; att förstå digitala system, förstå 

sammanhanget och sin egen del i den digitala världen. Om lärarna väljer att följa Gy 11 

riktlinjer så uppfyller de även Nygårds beskrivning på hur man utvecklar digital kompetens. 

Man kan se likheter mellan Gy11:s utveckla elevernas digitala kompetens med Nygårds att 

förstå digitala system. Detta arbetar de intervjuade lärarna med genom att eleverna får lära sig 

lägga upp uppgifter och prov i olika molntjänster t.ex. Onenote, även genom att undervisa i 

källkritik. Gy11:s utveckla elevernas förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling med Nygårds att förstå sammanhanget och påverkan där det ingår att 

eleverna ska kunna de ”oskrivna reglerna” som finns på internet. Det kan kopplas till att 
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lärarna arbetar mycket med etik i religionsundervisningen vilket handlar mycket om ansvar, 

normer, rättighet och skyldigheter. Samt Gy11:s att utveckla elevers egen förmåga med digital 

teknik vilket liknar Nygårds att elever ska kunna se sin egen del i den digitala världen. Detta 

arbetar lärarna med genom att eleverna får jobba digitalt, se digitala klipp, lyssna på poddar 

osv. Genom det kan eleverna se sin egna roll på internet. Trots att det inte är ordagrant samma 

så kan man tydligt se likheter mellan läroplanen för gymnasieskolan med Nygårds tre 

kompetensområden för att utveckla en bra digital kompetens. Man kan även se att lärarna 

följer Gy 11 riktlinjer och Nygårds kompetensområden i sin undervisning.  

När Monsén beskriver sina delar, Hantera, Skapa, Dela, Förstå, i undervisningsmodellen så tar 

hon även upp exempel på vad man kan göra för att nå dessa kriterier. T.ex. läsförståelse på 

Hantera, göra en egen podd eller blogg på Skapa, veta vad upphovsrätten innebär på Dela, 

samt se samband på nätet på Förstå. 

Utifrån svaren som de fyra lärarna som intervjuades sagt så kan det konstateras att de arbetar 

med delarna i Monséns undervisningsmodell och även Nygårds tre kompetensområden. 

Utifrån empiri kan det noteras att lärarna arbetar med Hantera genom att eleverna själva får 

leta information på nätet och genom att prata om det så lär de sig vad som är trovärdig fakta 

eller ej samt källkritik. Monséns del Skapa arbetar lärarna med genom att eleverna får skapa 

egna digitala presentationer, de får spela in en video, de skriver sina uppgifter digitalt och 

svarar på digitala exit-tickets. Den tredje delen i undervisningsmodellen, Dela, används 

genom att eleverna får lära sig deras skolportal där de ska lämna in sina digitala uppgifter. 

Den sista delen Förstå är svår att svara på om lärarna arbetar med bara utifrån min intervjuer. 

Det står, som det nämnt tidigare, i Ämnets syfte för Religionskunskap följande; ”I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska 

källor i digital och annan form, diskutera och argumentera.”  Därför ska lärarna arbeta med 67

analyser av olika digitala texter och kunna förstå kopplingar och varför saker och ting sker i 

vår datorskärm. Sammanfattningsvis kan det fastlås att Monséns undervisningsmodell samt 

Nygårds tre kompetensområden används av lärare i deras undervisning. T.ex. så uttrycker 

Lärare 2 det som att digitala verktyg möjliggör att hon kan ha en differentierad undervisning.  

 Skolverket. ”Ämnets - Religionskunskap (Gymnasieskolan) - Skolverket”.67
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9.3 Hur är uppfattningen av digitala medier samt verktyg i undervisningen 
De uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen som de intervjuade 

pedagogerna visade och beskrev under intervjun ska nu analyseras. Under intervjutillfället 

diskuterades det om digitala medier och verktyg är bra eller dåligt och vad det finns för 

fördelar respektive nackdelar med användningen av det. 

Något som lades märket till under intervjuerna var att uppfattningen om digitala verktyg 

skiljer sig mellan Skola 1 och Skola 2. T.ex. tycker Lärare 1 från Skola 1 att digitala medier 

och verktyg underlättar hennes arbete, hon kan lätt nå ut till eleverna och använder sig av 

digitala medier dagligen i undervisningen. Lärare 1 är mycket positiv till digitala verktyg och 

medier. Medan Lärare 3 från Skola 2 är något mer skeptisk till digitala medier och verktyg då 

hon menar att det har bidragit till mycket mer jobb för läraren. Hon tycker att det är krångligt 

att strukturera upp var man ska spara digitala dokument, hur man hittar dem igen eller om 

man ska skriva ut papperskopior och spara i en pärm. Hon menar att med alla valmöjligheter 

så har hon ”gått vilse” i den digitala världen.  

Under intervjuerna märktes det att pedagogerna som arbetade på Skola 1 pratade om olika 

digitala verktyg och läromedel som att det var en självklarhet att de som lärare skulle få en 

licens i de ämnen samt kurser som de ville ha. T.ex. hade de alltid tillgång till Digilär varje 

termin. På Skola 2 är det inte en självklarhet att de får tillgång till de licenser som de vill utan 

det skiljer sig från termin till termin. Båda lärarna på Skola 2 nämner att digitala läromedel är 

en kostnadsfråga och att de tycker det är synd att licensen kostar så mycket som den gör. 

Denna osäkerheten med att få digitala läroböcker eller inte har lett till att Lärare 3 har valt att 

gå över till vanliga böcker i religionskunskapen igen.  

Alla intervjupersoner upplevde att de ibland kan ha problem med internetet på skolan, vilket 

blir frustrerande för dem då deras planering om hur de skulle utföra och göra lektionen inte 

längre fungerar. Utifrån vad intervjupersonerna sa så kan det konstateras att lärarna vet om att 

digitala medier är användbart och relevant i dagen svenska skola att använda sig av i 

undervisningen. Lärare 1 säger att det nog inte finns någon lärare som vill gå tillbaka till att 

hyra filmer som kom till skolan efter en vecka osv. Lärarna ser nya möjligheter med den 

digitala utveckling som skolan har gjort. Samtliga lärare berättade att de hade fått någon typ 

av utbildning av skolan i digital medier och verktyg men utifrån suckarna och ansiktsuttrycket 
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som de gav så förstod jag att det inte varit tillräckligt. Om jag kopplar det lärarna säger om 

utbildning för digitala medier till Monséns undervisingsmodell och Nygårds tre 

kompetensområden så erbjuder inte skolorna tillräckligt utbildning och kompetensutveckling 

för att lärarna ska få den digitala kompetensen. Detta kommer i sin tur bidra till att eleverna 

inte heller får den digitala kompetens som de ska ha rätt till att få.  

Under intervjuerna berättar flera av lärarna att de upplevt att vissa elever inte klarar av de 

digitala medierna och vissa vill fortfarande ha en papperskopia av t.ex. uppgiften. Lärarna 

menar att eleverna måste klara av de digitala medierna i utbildningen för att följa med skolans 

digitalisering och för det framtida arbetslivet. Ett mönster kunde noteras med att lärarna inte 

får den utbildningen i digital medier av skolan så kan inte skolan ta för givet att eleverna ska 

kunna det. Om lärarna ska lära ut digital kompetens, som eleverna har rätt att få enligt Gy 11, 

så ska lärarna få en bra utbildning inom det.  

Samtliga intervjuade pedagoger tycker att digitala verktyg är bra då det underlättar för elever 

som är i behov av extra anpassning. Lärarna anser att det är lättare att ”reparera” det eleven 

har svårt för eftersom det finns bra anpassade uppgifter för ämnet. De anser även att det är 

lättare att ”checka av” och se vilken nivå eleverna innehar t.ex. genom digitala stenciler eller 

diagnostiska prov. Flera av intervjupersonerna nämner även fördelen med att ha tillgång till 

digitala verktyg som eleverna själva kan ta fram och använda sig av. Lärare 2 vill kunna 

anpassa sin undervisning till varje elev och hon menar att med hjälp av digitala verktyg kan 

hon uppnå det. 

En nackdelar som främst Lärare 4 betonar är att digitala medier kan störa undervisningen om 

eleverna är inne på sidor som de inte ska vara på lektionstid. Lärare 3 betonar även om 

eleverna t.ex. använder sig av deras mobiltelefoner på lektionstid eller att den plingar till så 

kan den störa andra elever och hela lektionen. Att lärarna ansåg att digitala medier på 

mobiltelefonerna är ett problem kunde uppfattas under intervjuerna och i vissa fall väljer 

Lärare 4 att samla in  elevernas mobiltelefoner under lektionstid.  
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10. Diskussion 
Under uppsatsens gång och genom att analysera mitt resultat har jag kunnat svara på mina 

frågeställningar; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, 

på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt 

använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i 

religionskunskap?” och ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av 

digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för 

uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?” Jag kommer fram till relevanta resultat 

utifrån mina frågeställningar samt syfte och min uppsats kommer förhoppningsvis bidra till en 

djupare förståelse i ämnet och försöka bidra till att hjälpa andra lärare som vill lära sig mer 

om digitala medier och verktyg.  

Utifrån resultatet från analysen så vet jag nu, som blivande gymnasielärare, vad jag kan 

använda mig av för digitala medier och verktyg i min undervisning. Jag har kunnat strukturera 

upp de digitala medier, verktyg och läromedel som finns tillgängliga för lärare samt vilka som 

behöver licens. Jag har förstått vikten av digitala medier, verktyg och läromedel vid olika 

tillfällen och hur de olika lärarna använder sig av det. 

Något jag blev förvånad över var hur olika det var på de två olika skolorna gällande tillgången 

till digitala medier, verktyg och läromedel. Jag såg en mycket tydlig skillnad på skolorna där 

det var självklart på den ena skolan att få digitala läromedel till varje termin medan på den 

andra skolan var det mycket osäkert om de skulle få digitala läromedel. Detta berodde på att 

det är höga kostnaderna med digitala läromedel. Attityderna var helt olika mellan lärarna som 

jag intervjuade som arbetade på Skola 1 respektive Skola 2. Lärarna på Skola 1 nämnde inte 

något om kostnaden eller att digitala läromedel skulle vara kostsamt för skolan medan lärarna 

på Skola 2 refererade hela tiden tillbaka på kostnaden när vi diskuterade de olika digitala 

läromedlen. Det har varit mycket intressant att höra de olika lärarnas åsikter om det, hur de 

använder sig av det och vad de själva tycker är användbart och mindre användbart. Det har 

varit intressant att få höra hur det faktiskt är i praktiken för lärarna på skolorna och inte vad 

som står i olika böcker om vad som är det bäst läromedlet, det bästa sättet att använda digitala 

medier osv. utan att själv få undersöka det.  
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På Skolverkets hemsida skrivs det att skolan ska vara likvärdig och att alla elever har rätt till 

att få en utbildning av hög kvalité. Eleverna ska ha lika tillgång till utbildning samt lika 

kvalitet i utbildningen. Skolan ska kunna kompensera för skillnader i elevernas 

förutsättningar.  Detta fick mig att tänka till och fundera efter jag intervjuat lärarna samt läst 68

detta på Skolverkets hemsida och jag ställde mig själv frågan; Är den svenska skolan 

verkligen en likartad skola om kommunerna och skolorna i sig får själva bestämma vilka 

digitala verktyg och program som de ska använda? Sverige vill ha en likvärdig skola men 

efter min analys kan jag konstatera att de två skolorna som mina intervjupersoner arbetade på 

är inte likvärdiga dess emellan. Om skolorna inte får samma eller i lika hög utsträckning 

digitala medier, verktyg och läromedel så blir det svårt att kunna hålla samma utbildningsnivå 

skolorna mellan. T.ex. eftersom alla intervjupersoner säger att digitala verktyg underlättar 

arbetet med elever med särskilt stöd så blir det svårare för Skolan 2 som inte har digitala 

verktyg i samma utsträckning som Skola 1 att kunna hjälpa eleverna på samma sätt. Detta kan 

tyvärr bidra till att alla elever inte får samma möjlighet vilket betyder att skolorna i Sverige 

inte är likvärdiga så länge de inte har tillgång till samma digitala medier, verktyg och 

läromedel.  

Något annat jag anser vara intressant är det både Lärare 3 och Lärare 4 nämner att med 

digitaliseringen som skett så har i princip alla elever en mobiltelefon och de kan lätt bli ett 

störande moment på lektionerna. Lärare 3 pratar om att eleverna alltid är tillgängliga och att 

ett pling i en mobiltelefon kan störa eleven, klasskamraten och även hela undervisningen. I 

takt med att lärare nu alltid är tillgängliga menar Lärare 3 att hon får mycket mer mail nu från 

lärare, föräldrar och elever än vad hon fick innan när man var tvungen att ringa eller möta upp 

personen. Hon menar att detta har lätt till att mycket tid läggs på att formulera och skicka 

mail, en tid som hon menar att hon egentligen inte har. Lärare 3 förklarar att det kan ta 45 

minuter att svara på 3-4 mail då man vill formulera sig professionellt och inte svara efter allt 

för lång tid. Detta fick mig att funderar på i vilken utsträckning läraren ”måste” svara på saker 

och om det hade gått att underlätta för lärarna. Som lärare 3 säger, hur bra är det för lärarna 

och eleverna att alltid vara tillgänglig? 

 Skolverket. 2018. ”Stärka likvärdigheten i utbildningen - Skolverket”.68

!41



11. Förslag till vidare forskning  
Efter att jag har gjort min undersökning och nu avslutat min forskning så har nya tankar 

uppstått om ämnet. Om jag skulle göra en vidare forskning inom ämnet så skulle jag vilja 

undersöka i vilken utsträckning lärarna känner det jobbigt eller ej att ständigt vara 

uppkopplade och tillgängliga för eleverna. Jag hade velat undersöka i vilken omfattning som 

lärarna hinner svara på kollegor, föräldrar och eleverna samt om detta tar upp orimligt mycket 

tid av en lärares dag. Man skulle kunna undersöka om det påverkar lärarna negativt om de 

känner att de hinner svara på allt osv.  

Något annat jag hade velat undersöka i min uppsats är att undersöka frågorna igen fast utifrån 

ett elevperspektivet. Undersöka hur eleverna anser att digitala medier och verktyg används i 

undervisningen och självklart hur de hade velat se att det används i undervisningen. Jag hade 

också velat undersöka hur de uppfattar digitala medier och verktyg i undervisningen. Man 

skulle även kunna undersöka om de tycker att de får utveckla den digitala kompetens som de 

ska få av skolan då det är skolan uppdrag.  

Ett annat ämne jag hade velat undersöka är om Sveriges skolor är likvärdiga gällande digital 

kompetens i skolan samt vilka digitala medier, verktyg och läromedel olika skolor har tillgång 

till och om det skiljer sig. Detta ämne hade man kunnat utveckla mycket och jag anser att det 

är ett mycket viktigt ämne att undersöka. Jag kan dock se att det hade blivit en mycket 

omfattande studie om man skulle undersöka alla Sveriges gymnasieskolor men man skulle 

kunna fokusera på t.ex. ett län eller liknande.  

!42



12. Litteraturförteckning 
12.1 Digitala källor 
Bengtsson, Martin. 2018. Digital kompetens i Lgr 11 - En kritisk diskursanalys. Examensarbete. 

Högskolan i Halmstad. Tillgänglig på: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197860/

FULLTEXT02.pdf (Hämtad 2019-01-08)  

Digilär AB. ”Vår filosofi - smarta digitala läromedel från Digilär”. Tillgänglig på: https://digilär.se/

om-digilar/om-digilar/ (Hämtad: 2019-01-03) 

MTM. ”Om oss - Myndigheten för tillgängliga medier”. Tillgänglig på: https://www.mtm.se/om-oss/ 

(Hämtad: 2019-01-03) 

Nationalencyklopedin. ”Sociala medier - Uppslagsverk - NE.se”. Tillgänglig på: https://www.ne.se/

uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sociala-medier (Hämtad 2018-01-07) 

Skolverket. 2018. ”Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan - Skolverket”. Tillgänglig på: https://

www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/

laroplan-gy11-for-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm

%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a2714f (Hämtad: 2018-11-19)  

Skolverket. 2018. ”Hälsoprojekt med IKT - Skolverket”. https://www.skolverket.se/skolutveckling/

inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/halsoprojekt-med-ikt (Hämtad: 2018-12-17) 

Skolverket. 2018. ”Stärka likvärdigheten i utbildningen - Skolverket”. Tillgänglig på: https://

www.skolverket.se/temasidor/starka-likvardigheten-i-utbildningen (Hämtad 2018-01-14) 

Skolverket. ”Ämne - Datoranvändning (ej gällande) - Skolverket”. Tillgänglig på: https://

www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/

hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw

%2Fjsp%2Fsubjec tKurs in fo .h tm%3Fsubjec tCode%3DDAA2000%26courseCode

%3DDAA1201%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0#anchor_DAA1201 

(Hämtad: 2018-12-17)  

!43



Skolverket. ”Ämnets - Religionskunskap (Gymnasieskolan) - Skolverket”. Tillgänglig på: https://

www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/

gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm

%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p

%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_RELREL01 (Hämtad 2019-01-10)  

SLI AB. ”Om oss | SLI Education”. Tillgänglig på: https://slieducation.se/kontakta-oss/kontakta-oss/ 

(Hämtad: 2018-01-03) 

Wirback, Mathilda. 2018. Vad menar de med digital kompetens?. Examensarbete. Karlstad 

Universitet. Tillgänglig på: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1217119/FULLTEXT01.pdf 

(Hämtad 2019-01-08)  

12.1 Tryckta källor 
Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. uppl. 2:5. Stockholm: Liber AB. 

Dalen, Monica. 2015. Intervju som metod. 2:a uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Diaz, Patricia. 2012. Webben i undervisningen: Digitala verktyg och sociala medier för lärande. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Eklöf, Erica & Johanna Kristensson. 2017. Alternativa lärverktyg: Digitalt stöd för elevens språk-, 

läs- och skrivutveckling. Stockholm: Natur & kultur. 

Hallin, Anette & Jenny Helin. 2018. Intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Löfving, Christina. 2012. Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen : så skapar vi en 

relevant skola utifrån Lgr 11. 1. uppl. Stockholm: Liber AB. 

Monsén, Frida. 2017. Digital kompetens - i skolan och i klassrummet. Stockholm: Natur & kultur. 

Nygårds, Karin. 2015. Koden till digital kompetens. Stockholm: Natur & Kultur. 
!44



Patel, Runa & Bo, Davidsson. 2011. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Philips, Tove. 2014. Pedagogiska teorier och praktiker. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

SOU 2014:13: En digital agenda i människans tjänst: En ljusnande framtid kan bli vår. 

Digitaliseringskommissionen. 

SOU: 2015:28: Gör Sverige i framtiden - digital kompetens. Digitaliseringskommissionen. 

Steinberg, John M. 2013. Lyckas med digitala verktyg i skolan: pedagogik, struktur och ledarskap. 

Stockholm: Gothia fortbildning. 

Säljö, Roger. 2005. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: 

Norstedts. 

Thoresson, Anders. 2018. Skolan i en digital omvärld. Halmstad: Lärarförlaget. 

!45



13. Bilagor           
13.1 Intervjuschema  

1. Vilka ämnen är dina undervisningsämnen? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Har du jobbat på någon annan skola än den du är på nu?  

1. I så fall arbetade skolorna på samma sätt med digitala verktyg? Alltså t.ex. kabel i 

klassrummen, någon specifik sida som lärarna ska använda sig av osv.   

4. I vilken utsträckning har du erfarenheter av att använda dig av digitala verktyg i 

religionskunskapsundervisningen?  

5. Hur stor är tillgången av digitala verktyg på skolan för er lärare? 

6. Hur stor är tillgången av digitala verktyg på skolan för eleverna tycker du? 

7. Har du fått någon slags utbildning eller handledning av digitala verktyg av skolan?  

8. Skulle du som lärare ”få tid”, från skolan, att utbilda dig inom digitala verktyg?  

9. Vilka digitala verktyg använder du dig av i din religionskunskapsundervisning? 

1. Använder du digitala verktyg  mer i specifika moment i religionskunskapsundervisningen?  

10. Vilken betydelse skulle du säga att digitala verktyg har för din undervisning? 

11. Hur kan en lektion se ut där du använder dig av digitala verktyg? 

12. Anser du att de digitala verktygen har förändrat din undervisning? 

1. I så fall på vilket sätt har undervisningen förändrats? 
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13. Vilken är den största skillnaden i din undervisning från innan det fanns digitala verktyg till nu 

när du har tillgång till det? 

14. Hur väl stämmer din bild av din egen undervisning, med digitala verktyg, med det som faktiskt 

sker i klassrummet? 

15. Vad ser du för fördelar med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen? 

1. Samt vilka nackdelar ser du med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen? 

16. För vilka tror du att digitala verktyg fungerar bra för?  

1. Alla? Eller bara vissa? I så fall för vem? 

17. Vilka svårigheter har du stött på i samband med digitala verktyg i undervisningen? 

18. Är det något annat som du vill tillägg innan intervjuan avslutas? 
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