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Inledning
Ulla Granfors och Elisabet Backlund-Kärjenmäki
Rektorer vid Vasa övningsskola
Ledstjärnan för digitalt didaktiskt utvecklingsarbete under åren 20062016 vid Vasa övningsskola har varit det pedagogiska mervärdet.
Fokus i denna publikation har varit lärares och rektorers berättelser.
Även forskarröster hörs. Tack vare det värdefulla arbete som gjorts i
vår lärmiljö vid Vasa övningsskola och Fakulteten för pedagogik och
välfärdsstudier (FPV/ÅA) kan vi nu presentera ett historiskt svep av
våra digitala skutt.
Vasa övningsskola omfattar årskurserna F-9 samt gymnasium och
fungerar som praktikskola för Åbo Akademis lärarutbildningar.
Övningsskolan har deltagit i ett flertal nationella lärmiljöprojekt där
skolans insats har varit att utveckla hur man undervisar med i stället
för att undervisa om tekniken under en tioårsperiod. Det digitala
utvecklingsarbetet startade med nybörjarelever i projektet Intelligent
på tangent (IPT) och fortsatte med Pekplattans pedagogiska potential
(PPP) i grundskolan. I gymnasiet aviserades digital studentskrivning
i ett tidigt skede och vi förberedde oss genom projektet Student på
tangent (SPT). Det digitala utvecklingsarbetet växte och kopplades till
lärarutbildningen. Paraplyet fick ett hustak och DiDiDi (Didaktiska
Dimensioner i Digitalt lärande) byggdes för att möjliggöra forskning
och en vidare spridning.
Förutom det samhälleliga ”digiskuttet” präglas tidsperioden av
nationella läroplansreformer i småbarnsfostran, grundläggande
utbildning och gymnasieutbildningen, samt digitaliseringen av
studentexamen. Inledningsvis ges en översikt av utvecklingsarbetet
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under de tio åren. Därefter ges exempel på olika delprojekt och lärares
reflektioner kring utvecklingsarbetet. Bokens design och upplägg är
inspirerat av spelvärldens, såväl den digitala som den analoga,
berättelser. Ambitionen är att inspirera genom att dokumentera och
sprida pedagogisk professions-utveckling, skolutveckling och digital
design. Vi ser gärna denna "coffee table book" som diskussionsunderlag i alla lärarrum och som inspiration för lärarstuderande,
föräldrar och alla som är intresserade av att få en inblick i hur skolan
kan arbeta med utveckling.

Figur 1. Utveckling med fokus på det pedagogiska mervärdet.
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Didaktiska dimensioner i digitala lärandelandskap
– ett historiskt svep
Ulla Granfors och Elisabet Backlund-Kärjenmäki
Rektorer vid Vasa övningsskola
I Utbildningsstyrelsens strategi Kompetens och bildning 2025 betonas
nationell samverkan för att påskynda genomförandet av digitala
infrastrukturer och lärmiljöer, samt användningen av dem i
undervisningen för att främja den digitala kompetensen. I
regeringsprogrammets handlingsplan från 2015 sägs att Finland år
2025 är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt
lärande. Finland ska bli ett land där man kontinuerligt vill lära sig
nytt. Målet är att lärandemiljöerna moderniseras och att de möjligheter
som digitalisering och ny pedagogik ger utnyttjas inom lärandet. I detta
sammanhang lanserades begreppet "digiskuttet" som snabbt spred sig
bland alla lärare. Digitaliseringen utmanar oss till att ifrågasätta
vedertagna handlingssätt och skapa ny, bättre och flexiblare
verksamhet.
Under de senaste tio åren har Finlands skolor arbetat utifrån två
läroplaner. I samband med Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2004 (Utbildningsstyrelsen, 2004) utgav
Undervisningsministeriet en arbetspromemoria om forskning i
lärmiljöer. Arbetsgruppens intresseområden var bland annat
kommunikationsteknik och lärmiljöer, samt undervisningsteknologi.
Redan då visionerades om virtuella nätkurser och skolor samt om
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digitala läromedel. Även de pedagogiska utmaningarna
uppmärksammades. Eftersom informationsmängden är stor, en
blandning av underhållning och fakta, sant och mindre tillförlitligt,
stod lärarna redan då inför stora utmaningar.

Figur 1. Är du beroende av din mobiltelefon? Bild: Mathias Monola (Tiukkanen,
Monola & Martinez, 2015)

Under stora delar av 1900-talet och fram till idag har samhällsförändringar påverkats av den tekniska utvecklingen och de nya
möjligheter som den ger. Från att ha liknat stora industrimaskiner
som förflyttats med lastbilar har dagens datorer utvecklats till små
mobila enheter såsom smarttelefoner och pekplattor som ryms i en
ficka.
Utvecklingen fortsätter i accelererande takt. Apparaterna är ständigt
med oss och vi är alltid uppkopplade till internet via trådlösa nätverk
som möjliggör omfattande informationssökning via avancerade
sökmotorer. Användningen av algoritmer och "big data" öppnar
ytterligare nya dörrar. Vi är alltid tillgängliga för kommunikation via
olika sociala medier. Nästa "skutt" är kanske då vi möts av en
humanoid robot då vi öppnar skolans dörr på morgonen innan vi tar
på oss VR-glasögonen till ett läräventyr i virtuella miljöer.
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Omvälvande förändringar får givetvis också konsekvenser för
skolans verksamhet. Den explosionsartade informationssökningen
har lett till att rektorer och lärare står inför nya utmaningar. I den
traditionella tryckta läroboken ryms inte all information. Det mesta
finns på webben och lärarens roll blir en annan då hen inte längre
besitter all relevant kunskap. Det behövs nya strategier för arbetet
med eleverna och för design av undervisningen. Lärande innebär
utveckling av kompetenser som till stor del handlar om att kunna
hantera verktyg som stöd för tänkande, kommunikation och
handlande (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).
Den snabba utvecklingen inom digital teknik kräver förändring i
synen på lärande och undervisning.
Såväl nationellt som
internationellt pågår ett aktivt sökande efter goda modeller för hur
ny digital teknik verkningsfullt och pedagogiskt kan implementeras
i undervisningen. En medveten satsning på didaktisk och
pedagogisk kompetens är nödvändig i en sådan utvecklingsprocess.
Förändringsprojekten som vi beskriver har det övergripande syftet
att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny
innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk
utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.
(Didaktiska dimensioner i digitalt lärande, 2017.)

Den digitala didaktiska utvecklingsresan
IPT-projektet startar
Projektet Intelligent på tangent, IPT, startade vid Vasa övningsskola och
Åbo Akademis pedagogiska fakultet år 2006 och utvecklades till
Intelligent på tangent i Svenskfinland genom samarbete med skolor i
Esbo, Kyrkslätt, Korsholm och Vasa.
Sätten att lära barn skriva och läsa har inte förändrats nämnvärt under
det senaste århundradet även om ett antal nya idéer om
skrivutveckling och läsinlärningsmetodik har praktiserats. Många
elever har kämpat med att forma bokstäver på ett prydligt sätt och
inte alltid lyckats. Detta har satt sina spår på lusten och intresset för
att skriva. Särskilt det kreativa skrivandet har lätt kommit i
skymundan. (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010.)
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Figur 2. Pärmbild av Intelligent på tangent (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010).

Att lära sig skriva med hjälp av ett tangentbord och en skärm är
annorlunda än att lära sig skriva för hand. Digitala hjälpmedel stöder
lärande och kommunikation på andra sätt än bok, papper och penna
gör. Det är inte nödvändigtvis bättre, men det innebär ett annorlunda
förhållningssätt till undervisningen (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).
Inom projektet Intelligent på tangent följde man noggrant med hur
elevernas läs- och skrivutveckling fortskred i ett digitalt klassrum.
Lärare, forskare och studerande medverkade i utvecklingsarbetet,
datainsamlingen och analysen. Projektet var ett led i forskning inom
modersmålets didaktik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet. På
så sätt var kopplingen till den svenska lärarutbildningen i Finland
självklar. (Heilä-Ylikallio, 2009.)

IT-pedagog stöder arbetet
När det digitala utvecklingsarbetet inom Vasa övningsskola växte
under en period där teknikens möjligheter var många behövde
lärarna stöd i att utveckla den digitala pedagogiken. Därför anställdes
en IT-pedagog till skolan med specialuppdraget att stödja lärarna i
deras arbete med att utveckla digital design. IT-pedagog Andreas
Sundstedt inledde den interna fortbildningen som han benämnde ITSola (IT som lärarens arbetsredskap). De skräddarsydda
fortbildningstillfällena utgick från lärarnas önskemål och behov.
Snabbt kopplades IT-pedagogen också till utvecklandet av digital
didaktik inom lärarutbildningen.

PPP-projektet tar vid
Pekplattans pedagogiska potential – i skola, lärarutbildning, fortbildning
och forskning, var ett projekt vars verksamhet pågick 2011–2014.
Projektet var en gemensam satsning för Åbo Akademis pedagogiska
fakultet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi,
vetenskapsbiblioteket Tritonia, Vasa övningsskola och Vasa stad.
Projektets huvudsyfte var att undersöka vilket mervärde pekplattan
ger för undervisning och lärande och hade som ambition att belysa de
digitala lärmiljöerna ur elevens, lärarens, organisationens och
programutvecklarens perspektiv. Europeiska Unionen lyfter fram
digital kompetens som en nyckelkompetens för framtiden. Några
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Kindleplattor införskaffades för att möjliggöra läsning av böcker
digitalt. Feedbacken från våra lärarstuderande resulterade i att vi inte
valde att satsa på denna teknik. Det räcker inte att förflytta boken till
en läsplatta ifall det pedagogiska mervärdet saknas. Den pedagogiska
forskningen kan inte vänta på den teknologiska utvecklingen. Den
pedagogiska verkligheten är här och nu. Vi kunde inte vänta på den
ultimata pekplattan, varför de första interaktiva pekplattorna
skaffades till skolan 2011 knappt ett år efter lanseringen av iPad.
Projektet omfattade flera delprojekt i olika omfattning i främst
förskolan till årskurs 9.

Figur 3. Logo för Pekplattans pedagogiska potential.

Under ledning av modersmålslärarna Sandra Bernas och Kristina
Skjäl startade PPP/Underfors i årskurs 7 och 8. En litteraturblogg
skapades och det innebar att eleverna kunde publicera sina arbeten
publikt. Som projektassistent och datainsamlare fungerade
Magdalena Snickars och forskningen resulterade i artikeln Digitalt
litteraturprosjekt i klass 7 och 8: lärares syn på planering och genomförande
(Heilä-Ylikallio, 2012).
Pekplattans möjligheter utforskas bland de allra yngsta eleverna.
Också inom religionsundervisningen och fysikundervisningen
genomförs några pilotprojekt.
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Student på tangent – ett pilotprojekt inför digitaliseringsreformen av studentexamen
Digitalisering av studentexamen planerade att införas stegvis från år
2014 enligt rapporten Åtgärdsförslag för utvecklingen av gymnasieutbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2010). Genom utbildning och
stödtjänster garanterades att lärare och studerande hade tillräckliga
datatekniska färdigheter. Vid utvecklandet av studentexamen tog
man hänsyn till lämplig, anpassningsbar teknologi i relation till
examenskraven och utmaningarna i olika prov och uppgifter. Det
upplevdes synnerligen viktigt att gymnasierna började förbereda och
utarbeta strategier i god tid.
Projektet Student på tangents (SPT) övergripande syfte var att öka
förståelsen för undervisning i modersmål och litteratur i en digital
lärmiljö så lärmiljön i gymnasiestudierna är den samma som lärmiljön
i studentexamen.

Figur 4. Lärmiljön i gymnasiet och lärmiljön i studentexamen densamma?

Vasa
övningsskolas
gymnasium
samarbetade
med
Utbildningsstyrelsen när det gällde den stora förnyelsen i
skrivpedagogiken inom ämnet modersmål och litteratur. Det fanns ett
beställningsarbete på digitala prov och detta skapades som första
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etappmål. Vid sidan av detta samarbete skapades ett nätverk mellan
Vasa övningsskolas gymnasium och Topeliusgymnasiet i Nykarleby
och lärarutbildningen vid Åbo Akademi, Vasa för att genom
pedagogisk forskning och utvecklingsarbete hitta metoder och
verktyg där digitaliseringen utvecklas och utvärderas. Vi ansåg
modersmål och litteratur vara det ämne som var bäst lämpat att gå i
bräschen för detta utvecklingsarbete. Det fanns potential att utarbeta
pedagogiska
lösningar
som
skulle
kunna
förbereda
digitaliseringsreformen och pilotprojektet Student på tangent sökte
svaren. Erfarenheterna från projektet blev värdefulla i utvecklandet
av de finländska gymnasierna till l:l-lärmiljöer.

DiDiDi 2012 blir DiDiDi för alla 2014
Det gemensamma stora projektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt
lärande (DiDiDi) skapades. Projektets övergripande syfte var att
granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ
digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling
i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning. DiDiDi-projektets
styrka ligger i dess aktualitet, dess omedelbara relevans för skola,
lärarutbildning, lärarfortbildning och forskning, samt projektets
breda och effektiva organisation i styrgrupp, laboratoriegrupp och
utvecklingsgrupp. Att lärarutbildningen vid Åbo Akademi tar aktiv
del av utvecklingsarbetet i övningsskolan ser vi som en välbetänkt och
proaktiv satsning. Projektet DiDiDi är samlingsnamnet för ett stort
antal delprojekt och aktörer med intresse för digitala verktyg i
undervisningen.

Aktivt nätverkande för att bygga DiDiDi-huset
Att besöka fysiska lärmiljöer, utbildningskonferenser och digitala
mässor inspirerar utvecklingsarbetet. Besök till Vasa universitet,
Optima i Jakobstad, Uleåborg, Ritaharjun koulu, Stockholm,
Danmark, Dialog 2015 stödde det egna utvecklingsarbetet.
Deltagande och presentationer i Utbildningsstyrelsens nationella
utvecklingsdagar för digitalt lärande och BETT (British Educational
Training and Technology Show), samt SETT (Scandinavian
Educational Technology Transformation) genomfördes inom
projektets regi.

Streaming och spridning av god praxis för digitalt lärande
Traditionell lärarfortbildning räcker till för att garantera en digital
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skolutveckling. Lärares behov är olika och deras kunnande är på olika
nivåer. Projektets fortbildningsvision är att stöjda och uppmuntra
utvecklandet av alla skolors digitala verksamhetsmiljöer i enlighet
med de nya läroplanerna genom att sprida kunskap om digitalt
lärande med hjälp av olika arbetssätt. Hösten 2012 streamas och
bandas de första DiDiDi-seminarierna och en egen YouTube-kanal
skapas (DiDiDi, 2017). Projektetes första virtuella TeachMeet hålls.
Trots de digitala fortbildningstillfällena behövs också fortbildningstillfällen där deltagarna möts. Ypperliga seminariedagar för nationell
dialog är Medietanken, som har anordnats åren 2013, 2015 och 2017.
Via postningslistor, och Facebook- och Twitterkonton görs reklam för
de virtuella fortbildningstillfällena. Under Medietanken 2017 var
Twitter en viktig spridningskanal under själva seminariedagen.
Pedagogiskt stödmaterial i inspelad form och avhandlingar finns
publicerade på projektsidan (Didaktiska dimensioner i digitalt
lärande, 2017).

Figur 5. DiDiDi-huset – projekt, delprojekt och samarbetspartners

13

Inom lärarutbildningen genererar projekten flera magisteravhandlingar inom nybörjarundervisningen, litteraturundervisning,
samt bildkonst- och musikundervisning. Den första doktorsavhandlingen Virtuellt lärande på distans. En intervjustudie med
finländska gymnasiestuderande skriven av Charlotta Hilli publicerades
år 2016.

Figur 6. DiDiDi-seminarium 29.4.2015

Förändringsarbete tar tid och ger resultat
Det utvecklingsarbete som sker via engagerade lärare, forskare och
studerande och den delandekultur som vuxit fram under åren bäddar
för en spridning av goda exempel för lärare i skolorna, förutsatt att
fungerande teknik finns. Förändring är sällan lätt konstaterar Minttu
Myllynen (2017) i ett aktuellt blogginlägg.
Att utveckla och utvecklas är både roligt och intressant, men
ibland även tungt och krävande. Man läser nya läroplanen och ny
forskning, funderar över hur man kunde få det nya att passa ihop
med det gamla. Insikten att inte kunna ta in nytt utan att lämna
bort eller ändra på något gammalt. Frågor som ”Vad är viktigt?”,
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”Vad ska man behålla?”, ”Vad kan man förändra?”, ”Vad kan
man helt slopa?” kretsar ofta i tankarna.

Myllynen avslutar sitt blogginlägg ”så kanske vi ändå inte återgår till
det gamla. Jag skulle inte stå ut i mer än några dagar. Undrar hur länge
mina elever skulle trivas?”.
Silander och Ryyman (2013) som skriver om ledarskap som verktyg
för förändring av verksamhetskultur lyfter fram förändringsarbetets
svårigheter. Det är inte säkert att projekt som har för avsikt att
förändra skolans verksamhetskultur verkligen gör det. De menar att
alltför lite satsas på att utbilda och förbereda skolans ledning för att
leda utvecklingsarbete och att allt för stor tillit sätts på entusiastiska
lärare. De menar också att det inte räcker till för att förändra en hel
verksamhetskultur. De poängterar ett strategiskt ledarskap i
anslutning till utvecklingen av informationssamhället där stor vikt
sätts på att leda tänkande. Detta innebär att enbart ett förändrat
tankesätt leder till en förändring av verksamheten. Det går således
inte att förändra en verksamhet ifall tänkandet inte förändras.
I arbetet med att utveckla den digitala didaktiken har vi stått inför
många utmaningar inom ett mångförgrenat system bestående av allt
från hård- och mjukvara, ekonomi, juridik till pedagogik och
mänskliga resurser. Denna tidsperiod, som kan benämnas den fjärde
industriella revolutionen, innebär radikala förändringar i våra sätt att
arbeta. Att arbeta i denna tid upplevs för många som skrämmande.
Då behöver skolans personal uppmuntran att våga se möjligheterna
under den digitala resan. Det stöd organisationen kan ge är en
tillräcklig teknisk utrustning och grundläggande fortbildning om hur
tekniken kan användas. Vikten av kunnig teknisk personal är viktig.
Under resan har vår fortbildningskultur förändrats till en mera
individuellt skräddarsydd utgående från lärarställda frågor. Våra
erfarenheter av en egen IT-pedagog som stödjer lärare, elever och
gymnasiestuderande har övertygat oss om att varje skola borde ha en
sådan. Vi har insett att vi gjorde rätt när vi satte pedagogiken och
didaktiken i förgrunden och att vi senare kunnat anpassa tekniken
enligt våra uppnådda utvecklingsresultat. Digitaliseringen av
studentexamen som beräknas vara genomförd i alla ämnen 2019 blev
inte det vi inom projektet SPT hoppades på. Vi utgick från att
gymnasiets digitala lärmiljö skulle genomföras i studentproven, det
vill säga med öppet nät och vad det kunde ha medfört på
utvecklingsresan. Nu stödjer inte studentexamen en innovativ
utvecklingsstig, men vi får se det som ett första steg.
Vi har också fått bekräftat att utvecklingsarbete inte handlar om
volymen av teknisk utrustning i skolan. Ett exempel på detta är när
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elever i grupper arbetade kring en pekplatta och intressant
kollaboration uppstod. Dagens 1:1-miljö lär oss ändå att detta ger ett
ökat mervärde som en del av ett personligt lärande.
Vår insikt idag är att skolan lever i en hybrid lärmiljö där var och en
behöver ställa sig frågan: Vilka hjälpmedel behöver eleven för sitt
lärande; lärobok, dator, pekplatta? När lärobokens begränsade
innehåll inte längre räcker till behövs andra resurser. Då behövs det
mervärde som fås genom interaktiva pekplattor, som i vårt fall är
iPad. En iPad har bland annat det mervärdet att den kan många saker
som Hayles (2017) beskriver i sin bok Unthought: the Power of the
Cognitive Nonconscious. Den kan berätta var du befinner dig och hjälpa
dig att få tag på omfattande, just för ditt behov, skräddarsydd
information eftersom den kommunicerar med big data. Den
traditionella läroboken är inte längre tillräcklig.
Ännu är vi inte framme. Destinationen kommer aldrig att bli helt
tydlig, men resan i rasande fart är både spännande och lärorik.
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Nya textvärldar har öppnats
Sandra Bernas och Katrina Åkerholm
Modersmål och litteratur, Vasa övningsskola 7-9

Hösten 2011 inleddes de första trevande försöken att använda
pekplattor på ett ändamålsenligt sätt inom undervisningen i
modersmål och litteratur vid Vasa övningsskola 7-9, inom ramen för
projektet Pekplattans pedagogiska potential (PPP). Planeringsarbetet var
motigt i början, då modersmålslärarna Sandra Bernas och Kristina
Skjäl kände stor tveksamhet över sina tekniska färdigheter och inte
hade självförtroende att på egen hand lyfta in det digitala arbetssättet
i klassrummet. IT-pedagog Andreas Sundstedt bistod dock hösten
2011 när vi diskuterade hur de nyinköpta pekplattorna i klassuppsättning skulle komma att användas i arbetet med litteraturläsning och skrivande.
Tanken på att läsa e-böcker med eleverna och sedan bearbeta
läsningen i en för undervisningsgruppen gemensam litteraturblogg
föddes ganska snart och vi valde en relativt nyutgiven
ungdomsroman av fantasyförfattaren Maria Turtschaninoff, Underfors
(2009), när vi köpte in de digitala romanerna och laddade upp dem på
alla plattor. I det här skedet använde vi alltså plattorna som läsverktyg
och som skrivverktyg. Som skrivverktyg upplevde vi lärare att
plattorna måhända generellt var lite begränsande för de riktigt
skrivstarka flickorna, medan pojkarna producerade många fler och
längre texter än vi sett tidigare i samband med andra skrivprojekt i
klassrummet. I fråga om läsandet av e-böckerna kunde vi konstatera
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att runt hälften av eleverna ofta valde att återgå till pappersböcker när
ovanan vid läsningen av digitala romantexter såg ut att vara ett hinder
för eleverna.
I takt med att arbetet med pekplattorna utvecklats har också den
textvärld vi lever i förändrats. Eleverna omges idag i allt högre grad
av multimodala texter, och för att kunna tolka och förstå sin omvärld
krävs det av eleverna att de är multilitterära. De ska klara av att både
ta till sig och skapa multimodala texter. I Grunderna för läroplanen för
den grundläggande utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) lyfts
mångsidiga kompetenser fram som ett allmänt mål, där multilitteracitet (K4) och digital kompetens (K5) utgör två av de sju
delområdena. De här två delområdena upplever vi att stöds genom
arbetet med pekplattorna, till exempel i arbetet med digitala bilderböcker. I samband med arbetet med nordiska språk läser eleverna
Nicolai Houms och Rune Markhus bilderbok Når alle sover (2011) på
plattorna. Där samverkar tre modaliteter för att skapa en berättelse:
bild, alfabetisk text och uppläst text. Att eleverna samtidigt som de
läser bilderna och den skrivna norskan får höra hur den uttalas bidrar
till förståelsen av berättelsen. Samtidigt tolkar eleverna både text och
bild på ett språkligt och estetiskt plan.
Estetiken har idag fått ett större utrymme när det kommer till det
digitala i undervisningen. Här har pekplattorna kommit till
användning för att möjliggöra en kreativ process där eleverna kan
omarbeta och redigera den multimodala text som de skapar.
Modaliteterna bild och alfabetisk text har för vår del hittills varit i
fokus, till exempel i arbetet med att skapa pärmbilder till
deckarberättelser. Där krävs det av eleverna att de känner till
texttypen pärmbild, men också att de ser hur alfabetisk text, bild och
symboler samverkar för att skapa en text. Pekplattan fungerar här som
ett skapande verktyg.
Plattornas internetuppkoppling gav upphov till diskussion i planeringen av Underforsprojektet, eftersom det på den tiden fanns en
oro för att eleverna koncentration alltför lätt skulle brytas. Idag ser vi
internetuppkopplingen som en möjlighet, eftersom den öppnar upp
för möten med andra röster än de i det fysiska klassrummet. Tanken
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Figur 1. Elev i 7c jobbar försjunken i sin pekplatta i arbetet med Underfors, 2011.

med Underforsbloggen var uttryckligen att den skulle agera
mötesplats och plattform för delade och i någon mån gemensamma
litterära analyser för eleverna. Vi ville undvika att eleverna skulle
isoleras i sina egna skrivvärldar, utan istället som en del av
uppgiftsarbetet möta och kommentera klasskamraternas bloggtexter.
Sedan dess har vi haft detta som en av våra principer i arbetet med
digitala verktyg i klassrummet – att dessa ska möjliggöra olika slags
möten i arbetet med såväl egna som andras texter!

Figur 2. Elever vid Vasa övningsskola 7-9 möts kring pekplattan i en
gemensam lärprocess, 2017.

22

I andra projekt, till exempel arbetet med Shaun Tans grafiska roman
Ankomsten (2010) och Mårten Melins Liksom helt magiskt (2014) har
eleverna skrivit gemensamma texter i delade dokument. De har läst
varandras texter, kommenterat dem digitalt och diskuterat dem i
klassrummet. Där blir pekplattan en plattform för diskussion både i
den virtuella världen och i klassrummet. Pekplattans smidiga format
gör att eleverna fysiskt i klassrummet kan samlas kring den och
diskutera varandras texter. Fokus ligger då både på texten på
pekplattan och på interaktionen eleverna emellan.
Att eleverna blivit vana att dela med sig av sina arbeten digitalt bidrar
till en mer öppen responskultur i klassrummet, där kamratresponsen
utgör en naturlig del av arbetet. Det här är helt i enlighet med
läroplansgrunderna, som lyfter fram kamratrespons som en del i
bedömningen av elevens lärande. Plattorna ger också möjlighet att på
ett enkelt sätt dela med sig av sina texter och nå en autentisk publik.
Idag ser vi på arbetet med pekplattor i klassrummet som arbete med
vilka verktyg och vilka pedagogiska metoder som helst. Det är det
pedagogiska syftet som styr valet av arbetsmetod. Vi väljer digitala
arbetssätt när elevernas progression möjliggörs genom det. Idag
använder vi pekplattorna mer mångsidigt än tidigare. Nya textvärldar
har öppnats, vilket ger nya sätt att arbeta multimodalt. Det här leder
till mer estetiskt inriktade, skapande och dynamiska arbetssätt.
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Modersmål och litteratur i en digital lärmiljö
Ulla Granfors och Andreas Sundstedt
Rektor och IKT-pedagog vid Vasa övningsskola
Bakgrund
Under läsåret 2010-2011 kom det besked om att studentexamen med
början år 2014 stegvis skulle komma att genomföras elektroniskt.
Detta baserade sig på rapporten Åtgärdsförslag för utvecklingen av
gymnasieutbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2010). Idag vet vi att
tidtabellen blev aningen förskjuten så att de första studentskrivningarna som avlades med dator ordnades hösten 2016.
Övergångstiden går ut våren 2019, då alla delar av studentprovet
kommer att avläggas elektroniskt. Provet i modersmål och litteratur
ordnas i elektronisk form från och med studentexamen hösten 2018.
I den nämnda rapporten poängterades att utbildning och stödtjänster
skulle garantera att lärare och studerande får tillräckliga datatekniska
färdigheter. Vid utvecklandet av studentexamen skulle man därför ta
hänsyn till lämplig, anpassningsbar teknologi i relation till
examenskraven och utmaningarna i olika prov och uppgifter.
Gymnasierna utgick förstås från att de ungdomar som började på
årskurs 1 i gymnasiet hösten 2011 skulle komma att vara den första
årskursen, som hade möjlighet att pröva den digitaliserade
provformen. Därför var det synnerligen viktigt att vi i gymnasierna
började förbereda och utarbeta strategier i god tid.

25

Lärmiljöprojektet Student på tangent
Med grund i det ovanstående valde vi vid Vasa övningsskolas
gymnasium att våren 2011 anhålla om projektmedel inom ramen för
Utbildningsstyrelsens lärmiljöprojekt. Vasa övningsskola gymnasium
ville ta fram goda verksamhetsmodeller och sprida kunskap om samt
öka kompetensen inom området ny teknik i undervisningen, men
ändå lägga fokus på det didaktiska mervärdet. Efter positivt besked
från Utbildningsstyrelsen kunde vi höstterminen 2011 inleda projektet
Student på tangent - ett pilotprojekt inför digitaliseringsreformen av
studentexamen (SPT). Projektets övergripande syfte var att öka
förståelse för undervisning i modersmål och litteratur i en digital
lärmiljö. Vi valde att utgå från ämnet modersmål och litteratur eftersom det är ett ämne som alla studerande läser och därför skulle arbetet
inom projektet nå alla våra studerande. Inom projektet Student på
tangent var strävan att lärmiljön i gymnasiet skulle vara densamma
som lärmiljön i studentexamen.

Inom projektet letade vi svar på följande frågor:
•
•
•
•
•
•

Hur organiserar gymnasielärarna digitala lärmiljöer?
Hur utvecklas gymnasieelevernas skrivande när digitala
resurser används?
Hur sker responsgivningen och bedömningen av elevtexter
i en digital lärmiljö?
Hur påverkas studentexamen i modersmål och litteratur av
att gymnasieundervisningen digitaliseras och vice versa?
Hur påverkar projektet kommunikationskulturen mellan
elever och elever, lärare och elever, samt lärare och lärare?
Sker ämnesövergripande arbete? Realiseras det vidgade
textbegreppet som läroplansgrunderna
(Utbildningsstyrelsen, 2003, s. 32) föreskriver i praktiken i
en digital lärmiljö?

Figur 1. Problemfrågeställningar inom Student på tangent
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Inom projektet utgick vi från att digitaliseringen med fördel kunde
skapa behov för att utveckla skrivkulturen på gymnasiet i vidare
bemärkelse. Forskningsresultat pekar på att digitalt lärande gynnar
kommunikation mellan studerande och lärare (Kjällander, 2011).
Digital textproduktion möjliggör också snabbare respons och tillgång
till omedelbara verktyg för skrivstöd (Kronholm-Cederberg, 2009).
Både i Finland och internationellt har skillnader mellan flickors och
pojkars prestationer i modersmål och litteratur redovisats (i 15-års
ålder) och det är angeläget att följa med både gymnasiepojkars
och gymnasieflickors skrivutveckling på dator (Silverström, 2014).
Vid Vasa övningsskola hade sedan 2006 ett forsknings- och
utvecklingsprojekt genomförts kring yngre elevers datorskrivning,
Intelligent på tangent (IPT), som utvecklats till ett nationellt
utvecklingsprojekt med finansiering från Svenska kulturfonden
(Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010). Parallellt med gymnasieprojektet
SPT initierades Pekplattans pedagogiska potential (PPP) som innovativ
lärmiljö inom årskurserna F-9. Dessa digitala projekt kunde på olika
sätt dra nytta av varandra och synergieffekterna gav ett mervärde.

Avstamp i Danmark
För att studera elektronisk studentexamen gjordes ett studiebesök till
Danmark där vi togs emot av bland annat Steen Lassen på det danska
utbildningsministeriet i Köpenhamn. Vi ville lära oss om det
elektroniska provet i ”danskfag”. ”Det är inte världens lösning men
det är en dansk lösning”, konstaterar Lassen. I Danmark började man
redan 1994 med datorn som skrivverktyg och 2008 genomfördes
pilotförsök med nätuppkopplad studentexamen. Omkring 6000
examinander sitter uppkopplade under ett skrivtillfälle och vi var
övertygade om att så vill också vi ha det. Annette KronholmCederberg (2009) kommenterar besöket i EDUbloggen ”'Vaddå fusk
med stavningskontroll?' undrar danskarna, vi har tillåtit lexikon i
skrivsalarna sedan 1960-talet. Tja, det beror på vilka frågor man ställer
i examen och vilken textsyn man har.”
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Vi träffade också Sune Weile, lektor i danska och historia, som har
flera års erfarenhet av IT i undervisningen. Han betonar vikten av
fortbildning för lärare. I Danmark hade man också sett att det är
viktigt att läraren pedagogiskt styr när tekniken är ett mervärde under
lektionen. Den utveckling som pågår i de olika ämnena bör också slå
igenom i examensreformen. "Det är intressant att se hur långt de
digitala verktygen har kommit och att de ofta sammanför den
skriftliga och muntliga dimensionen i ämnena", säger Weile.

Figur 2 och 3. Besök i Danmark, 2011.

Gruppen besökte Danmark 31.8–2.9.2011. Från Vasa övningsskola
deltog rektor Ulla Granfors, samt lektorerna Ann-Louise Holmgren
och Moja Ladvelin, från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
deltog professor Ria Heilä-Ylikallio, från Utbildningsstyrelsen
undervisningsrådet Katarina Rejman, samt lektor Annette KronholmCederberg från Topeliusgymnasiet i Nykarleby.
Besöket i Danmark övertygade oss om att det var brådskande att
komma igång med digitaliseringen av både undervisningen och
studentexamen. Ämnet modersmål och litteratur ansåg vi vara det
mest lämpade att starta med. Så blev det inte.
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SPT i praktiken
Efter studiebesöket i Danmark inleddes arbetet på hemmaplan på
allvar. Planering, utveckling och genomförande av gymnasiekurs 1 i
modersmål och litteratur blev första prioritet. Till denna kurs
skapades också ett digitalt prov som genomfördes och utvärderades.
Provet var ett beställningsarbete av Utbildningsstyrelsen. Kursen
genomfördes som ett samarbete mellan lärare, IT-pedagog och övriga
IT-stödpersoner.

Figur 4. Skärmdump av prov i Modersmål och litteratur (Mo1)

Under våren 2012 fortsatte arbetet med gemensam planering och
genomförande av gymnasiekurs 3 i modersmål och litteratur.
Inriktningen var här, mer än tidigare, på digitalt lärande och
skrivande med hjälpmedel som till exempel bloggar och elektroniska
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portföljer. Utvecklingsarbetet med kurs 1 och det elektroniska provet
fortsatte också.
Hösten 2012 fortsatte arbetet med att utveckla det digitala innehållet i
kurserna 1 och 3, men även inom andra kurser i modersmål och
litteratur hade inslag av digitala verktyg och arbetssätt allt mera
aktualiserats och förverkligats. Ett elektroniskt prov i kurs 7 skapades.
En video som skapades under projektet kan ses här på adressen
http://bit.ly/sptvideo . En presentation om projektet finns på
adressen http://bit.ly/sptprezi.
Projektets styrka var den gemensamma planeringen och
genomförandet av flera kurser där tyngdpunkten låg på det
pedagogiska mervärdet i digitaliseringen. Resultatet av kursutvärdering, utvärderingssamtal i lärarteam och med ämneslärarstuderande skapade en ny responskultur kring texterna och även en
fördjupad förståelse för det vidgade textbegreppet. En ny fungerande
lärmiljö hade skapats där mångsidigt digitalt skrivande hade
utprövats. Det utvecklingsarbete som gjordes kring de elektroniska
proven visade sig vara rätt i tiden och stämde överens med dagens
digitala studentexamensprov.

Utvärdering med studerande
Inom projektet ville vi förbereda lärare och studerande på kommande
digitala studentexamensprov. Därför arbetades det en hel del med att
utforma digitala prov vilka också utvärderades med studerande. I
figur 5 och 6 samt tabell 1 finns en del kommentarer från studerande
kring de digitala proven som genomfördes inom ramen för projektet.
Den första reaktionen när det gällde att skriva elektroniskt prov var
att det blir lätt att fuska. I Danmark hade reaktionen varit densamma,
men det avfärdades med att det har det alltid varit. På plussidan
framfördes att handstilen inte kan påverka bedömningen och möjligheteten ändra och komplettera texten underlättades. Behovet av att
vara källkritisk när man fritt kunde söka på nätet poängterades.
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Figur 5. Röster om det första digitala provet.

31

Tabell 1. Studerandes kommentarer kring att skriva digitala prov

Positiva kommentarer

Negativa kommentarer

Inte lika stressigt som
”vanliga prov”

Oklarhet i instruktionerna

Det går snabbare

Tekniska svårigheter

Enkelt att ändra och lägga till

Råddig ”hemsida” (provsida)

Möjlighet att använda internet

Distraherande med internet

Roligare att skriva på dator

Riskerar glömma att spara

”Det kändes fritt”

”Man kände sig oförberedd”

”Det var digitalt”

Observera att studerande i våra prov inom SPT-projektet hade
möjlighet att använda internet. Detta medförde att provfrågorna
måste utformas med tanke på denna förutsättning i åtanke.
Utan att gå in och analysera de studerandes kommentarer närmare
kan vi konstatera att de var studerande som då var ovana med digitala
prov. Idag genomsyras undervisningen av digitala moment och de
studerande är förtrogna med provsystemet Abitti, vilket innebär att
det som i utvärderingarna från SPT-projektet nämndes som
svårigheter inte längre är det.
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Ytterligare kommentarer
"Datorn är ett bra hjälpmedel både när man skriver och när man
söker fakta om olika saker"
"Man är så van att skriva på dator så det känns mera effektivt än
papper och penna"
"Mindre papper att hålla reda på, allt finns samlat på ett ställe"
"Jättebra att vi arbetade elektroniskt, eftersom man i allt mindre
utsträckning skriver med penna och papper i dagens värld"
"Enkelt och snabbt med möjligheten att fortfarande kunna läsa
det efteråt"
"Det är lätt att söka information och det är behändigare att skriva
och ordna presentationer"
"Man borde öva att skriva mycket på papper eftersom
studentskrivningarna sen är på papper"

Figur 6. Ytterligare studerandekommentarer om det första digitala provet.

Något om framtiden
Hösten 2018 skrivs ämnet modersmål och litteratur för första gången
som elektroniskt prov i studentexamen. En relativt lång vandring från
SPT-projekts inledning år 2011 når då, inte sitt slut, utan ett större
delmål. Den pedagogiska utvecklingen och digitaliseringen i
gymnasierna kommer att fortsätta också efter det att alla
studentexamensprov är digitaliserade.
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Figur 7. Den första studerande som skriver digital studentexamensprov vid Vasa
övningsskola.
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Figur 7. Tidsschema för det elektroniska provet enligt läroämne.

De frågor som var aktuella under SPT-projektet finns fortfarande kvar
idag och i framtiden: Hur skapar vi pedagogiskt mervärde med hjälp
av den teknik vi har tillgänglig i lärmiljön? Hur skapar vi bästa
möjliga förutsättningar för lärande i en digital skola och värld? SPTprojektet och andra liknande projekt har gett oss en god grund att
bygga vidare på.
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Från kaos till knivar –
erfarenheter av iPad i undervisningen
Jan Alin
Klasslärare vid Vasa övningsskola F-6

Hösten 2011 var jag klasslärare i en etta och nybliven ägare till en iPad.
De två faktorerna tillsammans ledde till att jag började fundera på hur
man kan använda iPad i undervisningen. Jag funderar fortfarande på
det, och ska här berätta hur mitt funderande förändrats under åren.
Jag minns första gången jag använde iPad i klassen väldigt väl. Det
var i september 2011 och vi hade stationsundervisning, där en station
var korsords-appen Happi stavar. Det var ingen fråga om vilken station
som var den populäraste! Själv gillade jag att eleverna kom igång så
snabbt tack vare låg inlärningströskel för apparna och att ingen
inloggning krävdes, samt att iPaden inbjöd till samarbete genom att
flera hade plats runt den. Jag kittlades av känslan av att vara en sorts
digital pionjär – vi bröt ny mark och utforskade hittills okända
områden i pedagogikens landskap.
Den nya tekniken förde med sig nya möjligheter, men också nya
utmaningar. Det var ungefär här kaoset började – appkaoset, eller
appsjukan som jag också sett det kallas. Jag ville hitta pedagogiska
appar som passade precis för det jag jobbade med i klassen just då,
från rättstavning och klockan till tiotalsövergångar och naturen om
vintern. Jag ville hitta appar för än det ena och än det andra. Mycket
tid gick åt till att testa och prova ut nya appar, för många appar var
väldigt begränsade, inte anpassade till våra förhållanden eller
funkade helt enkelt inte som de skulle. Detta ledde till en ständig jakt
på appar, en jakt som fortsatte flera år.
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Snart hade skolan införskaffat så många lärplattor att de räckte till en
iPad per två elever i min etta. Nu började vi jobba med att ta bilder
och skriva texter, och de färdiga alstren laddade eleverna upp till
klassens blogg, där jag också dokumenterade skolvardagen. Att ha en
klassblogg visade sig vara en fullträff, eftersom vetskapen om att
mamma och pappa tittar på bilderna och läser texterna motiverade
eleverna och de var noga med att berätta hemma när det fanns nytt
material att ta del av på bloggen. Responsen på bloggen från hemmen
var positiv. Föräldrarna gillade att se elevernas arbeten på bloggen
och att få en glimt av hur skolvardagen ser ut idag. Idag fyller appar
som SeeSaw och Showbie motsvarande funktioner.

Figur 1. Elever använder iPad tillsammans.

Vägen ut ur appkaoset började med en föreläsning på Vasa
stadsbibliotek. Joe Moretti – lärare, musiker, IKT-guru och allmänt
trevlig kille – höll ett föredrag där han påstod att "you only need three
apps", du behöver bara tre appar. Han övertygade mig, och säkert alla
andra som var där, om att man klarar sig långt i klassrummet med
enbart tre av de miljontals appar som finns tillgängliga på App Store.
För en som levt i olika grava tillstånd av appkaos flera år lät det som
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Figur 2. Skärmdump av kursbloggen.
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ljuv musik. Tänk, bara tre appar förutom de som finns färdigt på
iPaden när du köper den!
Den första av de tre apparna Moretti presenterade var Explain
Everything, en app som han kallade en “whiteboard killer”, alltså en
app som kan ersätta skrivtavlan i ett klassrum. Man kan skriva och
rita i appen och om iPaden är kopplad till en projektor syns allt man
skriver och ritar där. Moretti menade att det kan vara skönt för
nervösa elever att inte behöva stå framför klassen och presentera sitt
arbete eller lösa en uppgift. Man kan importera presentationer, filmer
och bilder i Explain Everything och spela in kommentarer till dem.
Det hela kan sedan sparas som en film i kamerarullen och därifrån
delas på olika sätt. Man kan alltså låta eleverna spela in
presentationer, göra filmer av sina gamla Power Point-presentationer
eller göra instruktionsfilmer i appen.
Den andra appen var Showbie, en app som gör det väldigt enkelt för
läraren att dela ut och samla in digitalt material från eleverna.
Uppgifter som eleverna lämnar in kan läraren ge skriftliga omdömen
till, men också spela in muntliga kommentarer, vilket förstås
underlättar lärarens arbete. Appen är lättanvänd och har tillräckligt
med funktioner utan att bli krånglig.
Till sist visade Moretti appen BookCreator, en app som verkligen gör
det enkelt att kombinera text, bild, ljud och video i en e-bok. De
färdiga e-böckerna kan öppnas och läsas i appen iBooks. Moretti visade
med all önskvärd tydlighet att god användning av iPad i skolan inte
handlar om att hitta rätt appar för allt, utan om att hitta arbetssätt och
uppgifter som berikar undervisningen. Det handlar inte om att göra
“samma men på iPad”, utan om att förändra och omdefiniera
arbetsuppgifterna så de bli djupare, rikare och elevaktiverande.
Det var här jag lämnade appkaoset och började anamma tankesättet
att de appar vi använder i skolan ska vara som schweiziska
arméknivar – de ska fungera i flera olika situationer. I stället för att ha
många olika appar som gör en sak vill man ha en app som kan
användas i många olika sammanhang. Appen ska inte styra
undervisningen, utan passa in i den undervisning man vill bedriva.
Det viktiga är att fokus hela tiden ligger på att de appar man använder
bidrar till elevens lärande.

42

Figur 3. Joe Moretti höll workshop vid Vasa övningsskola för lärare och elever.

Ipaden har gått från att vara ny, spännande teknik till att vara en
naturlig del av våra elevers skoldag. För några år sedan var den ett
verktyg man använde någon gång nu och då, medan den idag är ett
självklart inslag på lektionerna. Jakten på appar är inte lika vild
längre, men funderandet kring hur man använder iPaden på bästa
sätt i undervisningen fortsätter. Vi har gått från kaos till knivar.
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Ut med paddorna
Fred Holmsten och Anna Wulff
Klasslärare vid Vasa övningsskola F-6

Frågorna var många då de första lärplattorna anlände till våra klasser.
Tanken på att ta ut lärplattor i naturen var verkligen inte det första vi
tänkte på. Lärplattorna var dyra och bräckliga, och eleverna var ovana
vid att hantera den sortens teknisk utrustning. Måste skärmarna göra
intrång också i skogen? Hade eleverna inte redan tillräckligt med
skärmtid på fritiden och i klassrummet? Vad kunde plattorna tillföra
uteundervisningen? Fanns det något pedagogiskt mervärde i att ta ut
tekniken i skogen? Samtidigt hade vi märkt att det kunde vara svårt
att återkoppla till aktiviteterna utomhus, när vi väl var tillbaka i
klassrummet.
I början var det mer eller mindre läraren som hade ensamrätt till
lärplattan för att dokumentera elevernas arbeten, aktivitet och
upptäckter. Fotona och filmerna sparades och användes sporadiskt
för att återkoppla till vad vi hade gjort. En av de första upptäckterna
som vi gjorde med lärplattan utomhus var att eleverna hade
omformulerat sina frågeställningar till läraren. Läraren ansågs inte
längre vara den enda kunskapskällan, utan eleverna bad läraren söka
upp fakta och svar med hjälp av lärplattan.
När vi idag blickar tillbaka kan vi konstatera att vi var trångsynta i
användningen och potientialen av det nya hjälpmedlet och
möjligheterna som det gav. Under projektets tid har vi jobbat som
klasslärare i allt från förskolan till årskurs 2. Våra grupper har haft
utomhuspedagogisk inriktning, vilket i praktiken betyder att
undervisningen har skett utomhus till viss del. Detta innebär allt från

45

utomhuslektioner till heldagsundervisning i utomhusmiljö.
Gruppstorleken har rört sig kring 35 elever tillsammans. I början av
projektet hade vi tillgång till tio stycken lärplattor. I dagsläget har alla
elever och lärare en egen. En fjärdedel av lärplattorna är utrustade
med 3G option.

Figur 1. Elev dokumenterar med hjälp av iPad.

Brobyggare
Idag använder vi dokumentationen mycket mera mångsidigt, vilket
ger en djupare insikt i aktuella lärområden. Lärplattan fungerar som
en utmärkt länk mellan praktiken i naturen och teorin i klassrummet.
Lärplattan har blivit en "brobyggare". Att dokumentera
uteundervisningens upplevelser och erfarenheter är fortfarande en
naturlig del av arbetet, men dokumentationen används i det fortsatta
arbetet i klassen genom att till exempel återberätta, skriva, presentera,
forska och fördjupa kunskaperna. Att ta med ”teorin” och
faktakällorna ut i skogen är inte längre en omöjlighet. Med andra ord
tar vi in skogen i klassen och klassrummet ut i skogen.
Lärplattorna fungerar inte bara som en länk mellan skogen och
klassrummet, utan också som en utmärkt länk mellan skolan och
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hemmet. Via elevens egen digitala portfölj kan vårdnadshavarna följa
elevens lärstig under utomhuslektionerna och fördjupa diskussionerna hemma. Idag är det eleven som själv dokumenterar och delar med
sig av sina upplevelser och inhämtad kunskap på ett mångsidigt sätt
genom foton, filmer, röstinspelningar, skrift o.s.v. Med hjälp av detta
digitala verktyg för vi en mångsidig treparts-kommunikation kring
lärandet (elev-vårdnadshavare-lärare).
Lärplattan har också fungerat som en länk mellan tillställningar och
aktiviter i skolan och i skogen. Bland annat har eleverna kunnat ta del
av skolans tillställningar via livestream som ordnats i skolan under
våra utedagar.

Medupptäckare
Att bära med sig tunga väskor med uppslagsverk är ett minne blott.
Läraren behöver inte längre vara en allvetare, utan får vara en
medupptäckare och en handledare i informationssökningen. Detta
möjliggör också större frihet för läraren i och med att elevens egen
nyfikenhet får styra en del av undervisningen. Havsörnens plötsliga
besök under matematiklektionen ger läraren nya möjligheter att
spontant ta paus och låta eleverna forska vidare om den ståtliga
varelsen med hjälp av lärplattan. Det finns en del appar och webbaserade program som också hjälper oss att känna igen växter och
djur med hjälp av bild eller ljud.
Ett hjälpmedel för att styra eleverna till pålitliga kunskapskällor är att
använda sig av QR-koder och QR-kodläsare på lärplattan. Det finns
många QR-kodsgeneratorer som hjälper läraren, eller varför inte
också eleverna, att skapa egna snabblänkar till intressanta källor. I ett
vidare perspektiv kan eleverna också själva skapa källorna, till
exempel foton, filmer, digitala böcker på webben som nås via QRkoder. Detta kräver naturligtvis ett utökat medgivande av
vårdnadshavarna.
QR-koder och meddelandeappar kan också hjälpa läraren att på
förhand eller i stunden ge eleverna instruktioner ute i naturen även
om de fysiskt befinner sig utom hörhåll. Att förstora i naturen är
fängslande för barn. Lärplattan i kombination med digitala luppar
(med över 40 gångers förstoring) hjälper eleverna att upptäcka
tillsammans kring en lärplatta. Diskussionerna blir flera och
upptäckterna mer givande. Upptäckterna kan dokumenteras och
användas i klassrummet senare, utan att behöva förflytta objektet från
dess naturliga miljö.
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Figur 2. Elever dokumenterar med hjälp av iPad

Motivationshöjare
Eleverna är fascinerade av skattjakter. Skattjakter är ett enkelt sätt att
spelifiera kunskapsinhämtning och kan tillämpas i alla ämnen.
Samtidigt rör barnen på sig och tvingas samarbeta. För detta ändamål
finns många appar och varianter. Det gäller bara att hitta det som
passar undervisningen och gruppen.
Är papperskartan förlegad? Nej, det tror vi inte. Men i dagens
samhälle används kartprogram och appar med GPS-funktion i allt
större utsträckning. Därför anser vi att kunskap om dessa hör till
vardagskompetensen. Förutom att eleverna använder dem för att
hitta rätt, kan läraren följa med elevernas aktivitet och framgång i
realtid. Detta ökar också övervakningsmöjligheterna och förbättrar
säkerheten.

Utvärderare
Allt arbete som dokumenteras utomhus i form av till exempel foton,
videon, statistik, texter och digitala berättelser ger en större möjlighet
för både läraren och klasskompisar att utvärdera varandras arbeten
också i ett senare skede. Läraren har möjlighet att även i efterhand ge
feedback och formativ bedömning för det dokumenterade arbetet.
Detsamma gäller kamratrespons vid olika typer av presentationer.
Tidigare upplevde vi att många vårdnadshavare hade svårt att få
igång diskussioner om skolarbetet hemma. Eleven ville sällan berätta
om skoldagen och sin inlärning. Idag får vi positiv respons av
vårdnadshavarna som upplever att den digitala dokumentationen ger
dem en bättre insyn och ett redskap för att ställa de rätta frågorna.
Denna form av diskussion i hemmet ser vi som ett informellt
utvärderingssamtal som samtidigt också befäster kunskaperna.

Utmaningar
Lärplattans möjligheter bergränsas av tillgång till internetuppkoppling och dessutom kräver GPS-funktionerna option för
mobildata. I början av projektet delade lärarna nätverk från sina
telefoner, vilket begränsade räckvidden och hastigheten. Idag
används några lärplattor med mobildata.
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Regn, rusk och kyla försvårar användningen av lärplattor utomhus.
Vädret kan inte påverkas, vilket leder till att vi ibland måste hitta
alternativa lösningar. Vid ihållande regn är olika form av regnskydd
den bästa lösningen. Detta begränsar dock rörligheten vilket gör att
andra metoder och hjälpmedel används. Kylan påverkar batteriet och
barnens fingrar blir lätt kalla vid långvarig användning utomhus. En
pekpenna kan då underlätta användningen.
Nästan lika viktigt som att fundera på lärplattans egenskaper är att
fundera på skyddsfodralet vid transport och användning utomhus.
Skyddsfodralet ska gå att fästa ordentligt runt plattan. Våra
erfarenheter av olika magnetlösningar är inte så goda. Viktigt är också
att fodralet skyddar lärplattans kanter och är så vattenavstötande som
möjligt.

Figur 3. Elever samarbetar kring en iPad.

Transport av lärplattan med termosar och matsäckar har varit ett
huvudbry för oss lärare. Med hjälp av diskussioner kring ansvar och
varsamhet har eleverna dock klarat detta med bravur.
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När vi överkommit de tekniska utmaningarna kunde vi sätta fokus på
att utveckla pedagogiken med lärplattan. Det har visat sig vara viktigt
att avsätta tillräckligt med tid för lärarna att fördjupa sig i metoder
som tillför en ny dimension och inte bara ersätter gamla metoder. För
oss har sociala medier och digitala forum visat sig vara viktiga
plattformer för tips och idéer. Det visade sig rätt snabbt hur viktigt det
var att kritiskt också granska det digra utbudet av
användningsmöjligheter. Metoder som fungerar för en lärare behöver
nödvändigtvis inte lämpa sig för en annan. Det gäller att vara kreativ
och våga tänka i nya banor. Att våga misslyckas är en
grundförutsättning för att kunna utvecklas.

Konklusion
I jämförelse med starten för sju år sedan är eleverna idag mycket vana
vid att hantera en lärplatta, vilket kräver mindre handledning i det
tekniska utförandet. Den uppsättning lärplattor som förskolan fick
tillgång till vid starten är fortfarande intakta och i bruk även om
uppdateringar i viss mån inte längre är möjliga. Under utedagarna är
lärplattan nu för tiden lika självklar i skolväskan som termosen.
Utvecklingen från att läraren hade en lärplatta med sig inlindad i en
handduk i väskan till att alla har sin egen lärplatta som
medupptäckare är ett faktum. Lärplattan är inte längre i huvudroll
(mål) utan ett verktyg för att uppnå kunskap och förståelse. Wowfaktorn har försvunnit, eleverna använder den helt naturligt som ett
hjälpmedel och verktyg. Vi upplever att lärplattan utomhus ger oss
nya möjligheter och dimensioner i vår undervisning. Hela tiden står
det pedagogiska mervärdet i förgrunden. Det är utgångspunkten för
lärplattans användning i utomhuspedagogiken.
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Virtualisering i gymnasiet
Charlotta Hilli
Åbo Akademi

Begreppet virtuell för oftast tankarna till en digital miljö. Virtuell bär
dock på en lång historia. Det kan förstås som ett ideal, något att sträva
efter, men inte nödvändigtvis något som är nåbart (Shields, 2003).
Virtualisering kan också förstås som en ideell aspekt av verkligheten.
En ständig utveckling i positiv bemärkelse som aldrig tar slut
(Deleuze, 1988). Det blir tydligt när virtuella världar beaktas. De kan
avbilda en fysisk värld, men de kan baseras på fantasifoster. De lyder
inte fysikens lagar. De kan formas av användarnas intressen och
utvecklas i vilken riktning som helst. Enligt Lévy (1998) är virtuell
frågan medan det faktiska är svaret. Den digitala tekniken blir aldrig
helt färdig. Det finns en osäkerhet inbyggd i detta som kan vara
frustrerande för en lärare. Uppdateringar sker med jämna mellanrum.
Programvaror eller material försvinner av olika orsaker.
Virtualisering kan alltså förstås som en föränderlig aspekt av
digitaliseringen.
I min doktorsavhandling om virtuellt lärande på distans gjorde jag en
distinktion mellan det digitala och det virtuella utgående från Lévys,
Shields och Deleuzes teorier. Det digitala är ettor och nollor, delvis
statisk till sin karaktär ungefär som hemsidor. Jämfört med
interaktiva, kommunikativa och kollaborativa digitala lärmiljöer, som
exempelvis den virtuella världen Second Life (se figur 1), är hemsidor
inte speciellt spännande ur pedagogisk synvinkel. De vittnar om
envägskommunikation och informationsförmedling. Och en statisk
kunskapssyn som sällan förändras. Chattfunktioner och
videosamtalsmöjligheter kan förvisso göra hemsidor mer interaktiva,
men användaren har sist och slutligen liten möjlighet att påverka
innehållet eller interagera med den som skapat det. Digitala medier
gör att ansvaret och makten för innehållet flyttar i högre utsträckning
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än tidigare till användaren (van Dijk, 2012). Det kräver en genomtänkt
didaktik som ramar in elevens lärprocess och beaktar handledning,
respons och bedömning.
I en på många sätt gränslös digital miljö är det lätt tappa bort sig eller
råka ut för tekniska svårigheter. Det krävs dessutom goda sök- och
lässtrategier för att förstå innehållet på skärmen (Hannafin &
Hannafin, 2010). Virtuella lärmiljöer öppnar för att eleverna kan
studera materialet genom en rad kommunikationsformer. Fördelen är
att läraren kan vara där tillsammans med eleverna och handleda
enligt behov. Samarbetet under kursen var något som alla informanter
beskrev som väsentligt för lärprocessen och studiemotivationen.
Därför är särskilt de kollaborativa aspekterna av virtuella lärmiljöer
intressanta.

Figur 1. Skärmbild av en lärarledd lektion i Second Life. CC Andreas Sundstedt,
2013.

Avatarerna i Second Life skapade en känsla av närvaro i
distanskurserna där datainsamlingen skedde. Tretton gymnasiestuderande intervjuades om sitt lärande och sin motivation. Virtuella
världar bygger på användarnas aktivitet och intressen. Second Life är
ingenting utan de cirka 50 000 personer (Second Life Grid Survey,
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2017) som loggar in varje dag och skapar virtuella objekt. Ibland för
sin egen skull, ibland för att sälja dem för Linden Dollars, valutan i
Second Life. På så sätt påminner programmet om sociala medier
eftersom det är användarna som skapar innehållet och väljer meningsfulla handlingar.
Det blev uppenbart efter den första av de tre distanskurserna att
Second Life var mer än ett diskussionsforum. Programmet var inte
lämpligt för envägskommunikation eller informationsförmedling. Det
lockade till interaktion och kommunikation. Det krävdes ett
didaktiskt nytänk för att utnyttja de möjligheter som lärmiljön erbjöd.
Om användaren får större kontroll över innehållet kan eleverna skapa,
utveckla, analysera och forma det enligt skolämnens målsättningar. I
Second Life genomförde informanterna intervjuer med invånare om
deras konsumtion. Tillsammans analyserade och presenterade
informanterna resultaten i Second Life. Det var ett sätt att interagera
med lärmiljön och personer utöver undervisningsgruppen. Dessutom
var Second Life en visuell omgivning. Den kunde användas för att
dokumentera och beskriva ekonomiska förlopp bland annat genom
bilder och fiktiva berättelser (se figur 2).
Virtualisering gör att en rad kunskapsformer kan beaktas
(Gärdenfors, 2010; Säljö, 2005). Detaljkunskap är endast en bråkdel av
allt det som elever kan lära sig genom virtuella lärmiljöer. Det ställer
samtidigt krav på bedömningsformer som beaktar dessa kunskaper.
Informanterna i studien beskrev praktisk kunskap av digital
källhantering. De skulle söka och bedöma information i de flesta
uppgifter, även det virtuella provet. De lärde sig hantera flera olika
digitala verktyg samtidigt som de skulle kommunicera med
undervisningsgruppen och personer utanför den. De lärde sig
ämnesinnehållet när de gemensamt utvecklade texter i webbaserade
dokument.
Virtualisering ur pedagogisk synvinkel betyder en flexibel
lärandesyn. Det är svårt att helt planera för allt det som elever kan lära
sig genom digitala medier eller förutspå vad som sporrar dem. Flera
informanter ställde sig skeptiska till Second Life som lärmiljö.
Sannolikt var inte lärandemålen tillräckligt tydliga för dem, och de
föredrog mer traditionella lärmiljöer där skriftliga texter och
informationssökning betonades. Susanne Kjällander (2011)
konstaterar i sin doktorsavhandling att elever lägger ner mycket tid
på att designa digitala uppgifter både genom bilder, musik,
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animationer etc. något som sällan bedöms om fokus ligger på skriven
text.

Figur 2. Skärmbild av en informants kursuppgift. CC Charlotta Hilli, 2016

Informanterna blev motiverade när de fick ansvar för att utveckla,
planera och forma kursuppgifternas innehåll. Det handlade inte om
att återge rätt svar eller memorera innehållet med tanke på en
provsituation. De tillämpade den kunskap de hade genom
interaktioner med varandra och med lärmiljön vilket verkade
förtydliga lärandemålen för dem. Det tolkade jag som den virtuella
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aspekten av kursupplägget, att våga tänka nytt, ställa frågor och tänka
vidare utöver det ämnesinnehåll som läraren avsett.
Följande steg för virtuella lärmiljöer kan vara virtuell verklighet
(virtual reality) när användarna kan stiga in i och agera med hela
kroppen. Virtuella lärmiljöer innebär i många fall enklare sätt att
pröva och utveckla förmågor som kräver tillgång till dyr utrustning
vid laborationer eller simulationer. De kan tillämpas i en rad ämnen,
över ämnesgränser och stärka olika slags lärandemål och många
kunskapsformer. Utmaningen är kanske att planera för lärande i nya
lärmiljöer med gamla strukturer kvar som studentprov, provveckor
och lektionstider några gånger i veckan. I distanskursen var det
enklare att anpassa undervisningstiden till deltagarnas scheman och
behovet av handledning. Virtualisering kan kanske sporra till
nytänkande på flera olika nivåer i skolvardagen?
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Blandad lärmiljö och multilitterärt lärande
i bildkonstundervisning
Minna Rimpilä och Hannah Kaihovirta
Vasa övningskola och Åbo Akademi
Om projektet
I projektet Blandad lärmiljö och multilitterärt lärande i bildkonstundervisnigen har vi undersökt och utvecklat bildkonst-undervisningen i en
multilitterär skolvardag. Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2014 (Lp2014) (Utbildningsstyrelsen,
2014) lyfter fram multilitteracitet som ett kompetensområde. Ett annat
kompetensområde som fått mycket upp-märksamhet är den digitala
kompetensen. Syftet med vårt projekt är att formulera en förståelse för
hur en blandad lärmiljö (jfr. engelskans blended learning environment) utvecklar multilitterärt lärande. Vi diskuterar hur en blandad
lärmiljö formar lärarens kritiska tänkande om bildkonst och
helhetsskapande undervisning samt hur det implementeras i
grundskolans praktik i årskurserna 1–6.

Blandad lärmiljö
Att undervisa som klasslärare är en flerdimensionell process med
flera uppdrag samtidigt. Uppdraget ska vara meningsfullt och
hållbart i det professionella rummet. I en blandad lärmiljö kan flera
olika former av skapar- och lärprocesser pågå och observeras på ett
mer tillgängligt sätt än tidigare. Lärandet är flexibelt vilket också leder
till att helhetsskapande och mångvetenskapliga lärområden är
självklara delar av planeringen, verksamheten och lärandet.
Traditionella klassrumsmetoder pågår parallellt med samtida digitala
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aktiviteter. En blandad lärmiljö tillgodoser olika lärstilar och tempo
för lärande eftersom läraren kan fördela och styra gemensamma och
individuella processer och uppgifter anpassade till utvecklingstakten.
Läraren blir mer tillgänglig för den enskilda eleven och har tid för
individuell kommunikation. Det här är hur vi uppfattar läraren som
handledare (jfr. Lp2014).

Figur 1. Hannah Kaihovirta under forskningsprocessen

PAR som metod
I projektet har vi samarbetat som lärare och forskare och tillämpat
PAR som metod (jfr. engelskans Participatory Action Research). Det
handlar om att genom kommunikation både i arbetsprocess och i
resultat bidra till skolans praktik och forskning. Vi förstår
tillvägagångssättet som en del av en total pedagogisk erfarenhet i
lärsituationer. Det handlar också om att skapa förståelse för en dialog
mellan lärare och forskare över tid i stället för att tänka på det
gemensamma arbetet som en punktinsats i undervisning. I projektet
har vi arbetat med två nivåer av didaktisk förståelse. Den först nivån
har handlat om identitetsskapande i bildkonstundervisningen. Den
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andra nivån har handlat om mångfald som lärprocess och om att få
känna sig annorlunda.

Bildkonstundervisning som grund
Lärandemålen har som i alla andra ämnen stor betydelse för hur
ämnets undervisning och innehåll formas. I vårt arbete har vi tagit i
beaktande tre aspekter av hur vi förstår att lärandemål formuleras i
bildkonstundervisning. De tre aspekterna, se figur 2, är invävda i
varandra när läraren arbetar fram lärmiljöer och skapar
förutsättningar för lärsituationer. Den första aspekten är läroplanens
riktlinjer, den andra aspekten är tidigare forskning, teorier och
pedagogisk filosofi. Den tredje aspekten är lärarens pedagogiska
erfarenheter och ämneskunskap.

Figur 2. Tre aspekter av lärandemål.
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I bildkonstundervisning erbjuder de tre aspekterna läraren
utmaningar på många sätt. Estetiken och de dynamiska
lärprocesserna i ämnet bildkonst kan uppfattas som svårfångade.
Bildkonstundervisning handlar om att skapa estetiska erfarenheter.
Det handlar om lärprocesser som innefattar undersökning, att se och
observera, att söka och skapa mening, att förstå förändring och
kunskap som något som kan utvidgas.
Således har vi lagt vikt på att projektet har bildkonstundervisningens
lärandemål. I projektet har vi medvetet arbetat med att lärande inte
är en passiv process utan vi arbetar utgående från en kunskapssyn där
vi ser att människan genom sitt handlande erfar världen. Det här
handlandet omfattar estetiskt, kunskapsteoretiskt, etiskt och
kommunikativt handlande. I projektet har bildkonsten varit
inspirations- och motivationskälla i det multilitterära arbetet i klassen
och har knutit samman kraven som ställs i en multilitterär skolvardag.
Eleverna lär sig att kommunicera genom olika uttryckssätt där
elevernas egen fantasi utgör det allra starkaste och mest motiverande
verktyget för lärandet. Det didaktiska arbetet stöder elevernas
skaparförmåga, samt grundläggande läs- och skrivfärdigheter.

Figur 3. Studerande i blandad lärmiljö

64

Den bärande bakgrunden till att bildkonstundervisningen är grunden
för multilitteracitet är att blandad lärmiljö och mångfalden i bildkonst
och bildspråk intresserar oss. Genom bildkonsten lär sig eleverna
bearbeta och visualisera sin egen fantasi. Redan när eleverna skapar
sina alster uppstår en berättelse. Berättelsen utvecklas och förändras
ju djupare elever bearbetar sitt bildspråk. De färdiga alstren skapar
således gränslösa möjligheter till berättande och kommunikation som
kan föras över i en annan modalitet, till exempel en skriven berättelse,
oavsett tema.
Digitalt skrivande ingår i skolvardagen och eleverna jobbar ofta
koncentrerat och självständigt. Vi har genom iakttagelse fått erfara att
intresset och motivationen för skrivandet ökar när det finns digitala
verktyg som underlättar textbehandlingen. Texten blir lättläst och
tydlig för alla oavsett vilken nivå eleven befinner sig i sin
skrivutveckling. De olika modaliteterna ska också stärka varandra i
elevernas lärande.

Figur 4. Studerande i blandad lärmiljö
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Lärplattan erbjuder nya möjligheter för blandad lärmiljö
Förutsättningarna för en 1:1-lärmiljö är att skolan tillhandahåller varje
elev en individuell lärplatta. År 2014 då forskningsprojektet påbörjades var Finlands utbildningspolitiska linje digital jämställdhet i
skolan. Digital jämställdhet betyder att inget barn lämnas utanför en
digital litteracitet eftersom varje barn har tillgång till skolans digitala
resurser. Skolan skapar tid och rum för ett digitalt "innanförskap" i
stället för ett utanförskap.
Fotograferande och filmande blir en mer självklar del av bildkonstundervisningen, traditionella tekniker och material kan dokumenteras på ett annat sätt än tidigare av eleverna. Lärplattorna är verktyg,
dokumentation och distribution.

Lärplattan som verktyg, dokumentation och distribution
Lärplattan som verktyg betyder att eleven kan fotografera bilder,
teckna bilder, modifiera bilder, skriva samt filma sina processer och
alster.
Lärplattan som dokumentation innebär att elever på ett meningsfullt
och smidigt sätt kan lära av att göra misstag, forma, forma om och
spara arbeten, om och om igen. Utvärderingen kan utvidgas och få
nya dimensioner tack vare att man kan dokumentera arbetsprocess,
lärprocess och färdiga alster på ett mer heltäckande sätt. Då får även
formativ och summativ bedömning ny innebörd inom ämnet.
Lärplattan som distribution betyder att eleverna kan delge, dela med
och droppa till varandra, till läraren och andra sina alster på ett
behändigt sätt. Det betyder också att bildkonsten kan synliggöras på
ett nytt sätt med alldeles nya kvaliteter i jämförelse med tidigare.

Figur 5. Lärplattans funktioner i bildkonstundervisning
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Sammanfattning
Bildkonstämnets omfattande karaktär gör att undervisningen av
tradition kan stagnera och att läraren bygger upp lärmiljöer och
undervisning utgående från endast redan kända metoder, material
och tekniker. Samtidigt är bildkonsten som kulturområde ett fält där
det ska finnas rum för att pröva nytt och det som är utöver det kända.
I stället för att se en spänning mellan det bekanta och det obekanta i
bildkonstundervisning har vi prövat att arbeta i en blandad lärmiljö
som omfattar båda två. Det här skapar en atmosfär där lärare och
elever tillsammans arbetar med lärande eftersom lärande i sig är en
process som handlar om att bearbeta det som är bekant så att vi kan
lära nytt.

Figur 6. Studerande mot alster skapat i blandad lärmiljö

Projektet som påbörjades som ett pilotprojekt för tre år sedan (2014)
pågår fortsättningsvis. Projektet skapade en grund för ny didaktik och
nya former av kunskapsutveckling. Ämnet bildkonst är ett
kunskapsfält i ständig förändring. Projektet påvisar att man kan göra
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bra saker genom att experimentera med bekant som möter obekant
och analogt som möter digitalt fastän förändringsprocesserna är
långsamma. Eftersom kunskap växer av försök, måste lärare vara
förändringsagenter som väcker elevernas nyfikenhet för nya och
obekanta fenomen och verktyg.
Sammanfattningsvis vågar vi påstå att projektet har öppnat ögonen
för hur man kan öka förståelsen för multilitteracitet i undervisning
och särskilt i bildkonstundervisning. Traditionsenligt jobbar lärare
ofta med texter och berättelser som utgångspunkt för vidare
gestaltning, läser, tolkar, dramatiserar och återberättar. Eleverna
skriver texter och illustrerar bilder till dem. I projektet har vi gjort
tvärtom. Vi skapar bilder och alster för att finna nya gemensamma och
framtida berättelser för fortsatt multilitterärt arbete.

Litteratur
Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2014. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
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Arbete mot ett digitalt klassrum
Ann-Louise Holmgren och Moja Ladvelin
Modersmål och litteratur, Vasa övningsskolas gymnasium
Idag arbetar vi med ett digitalt läromedel i gymnasiet. En bok som två
av kollegorna dessutom har skrivit. Och det känns hur naturligt som
helst eftersom vi har vetat att det är hit vi är på väg.

Hur blev det som det blev – och på bara tio år?
Läroplanen 2003 (Utbildningsstyrelsen, 2003) tvingade oss att sätta
oss in i vad multilitteracitet och vidgat textbegrepp innebar för vårt
ämne och vår undervisning. I undervisningen började vi därmed
hänvisa till den mångfald av texter som omger oss i samhället (se t.ex.
Slotte-Lüttge, 2010). Samtidigt insåg vi att gymnasisterna både i och
utanför skolan producerade och konsumerade allt fler digitala texter.
Vi valde att bejaka och följa dessa förändringar i de studerandes
textvärld utan att för den skull överge de traditionella texterna. Utöver
de traditionella ”platta texterna” som stillbilder, foton och
illustrationer fick vi nu in ljudfiler, rörliga bilder som animationer och
diverse andra klipp.
I ämnet modersmål och litteratur sysslar vi för det mesta med
textanalys. Vi trodde från början att de metoder vi använt också gick
att tillämpa på alla nya texter. Snart visade det sig att det inte var
riktigt så enkelt. Digitala texter krävde nya angreppssätt. Samtidigt
var det viktigare än någonsin att hitta metoder för att använda dem,
respondera på dem och kritiskt granska dem. Den processen är
mycket dynamisk och kräver mycket av både läraren och de
studerande. Vi kan inte påstå att vi är helt färdiga, bara att vi är mer
medvetna idag. I fråga om val av texter har därmed ansvaret fördelats
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mer demokratiskt i och med att de studerande levererar texter för
undervisningen i högre grad än förr.
Vår främsta uppgift är att fostra tänkande individer eftersom vi
betraktar modersmål och litteratur som ett livskunskapsämne. Utifrån
det här perspektivet är källhantering och källkritik viktigare än
någonsin, vilket vi tidigt insåg. I och med att de studerande fick bidra
med sina egna texter i undervisningen blev öppet nät en självklarhet.
Det gäller bara att utforma provutgifterna så att det inte blir lätt att
fuska. Samtidigt kan man mäta den studerandes förmåga att hitta
adekvata och tillförlitliga källor. En ytterligare tankeställare var
kollisionen mellan digitalt klassrum och Studentexamensnämndens
krav på skriftligt prov.
Vi införde tidigt ett digitalt prov för kurs 1, En värld av texter. Vi
testade olika sätt att arbeta med multimodala texter, både analytiskt
och kreativt. Efter att vi fick tillfälle att utforska digitala prov under
ett studiebesök i Danmark, stärktes vår tanke om att vi var på rätt väg.
Tanken om det fria nätet och de möjligheter det erbjuder blev vår
inspiration. Vi kunde arbeta med till exempel konstverk, poddar,
Google Maps, YouTube-klipp och radioprogram. Studentexamen har
digitaliserats, men det öppna nät vi hoppades på fick vi i inte.
Abittiproven är ett klumpigt verktyg i vårt ämne och vi har i stort sett
valt att arbeta med andra verktyg då vi skapat kursprov. Vi väntar
med spänning på en förbättring av verktyget.
På Vasa övningsskola har vi förmånen att arbeta över stadiegränsen
och utveckla ämnet i samråd. Då våra studerande kommer till
gymnasiet är de redan införstådda och vana vid multimodala texter.
Vi har länge arbetat med analys av musikvideor i årskurs 9 där vi
granskar de olika textlagren i en musikvideo. Det hjälpte också oss
lärare att förstå multimodalitetens utmaningar, till exempel i fråga om
det utmanande omfånget. Texterna har inte heller i lika stor grad
ingått i vår textvärld som i ungdomarnas. Ungdomarnas förmåga att
läsa rörliga bilder och att analysera innehållet i både text och bild är
god. Att då välja sådana texter blir en växelverkan som är ganska
demokratisk eftersom de studerande ställs på en jämställd nivå med
läraren. Det inspirerar såväl de studerande som läraren att jobba
vidare. Ju mer digitaliserad undervisningen blivit desto mer förändrar
vi också vår tankegång om att det är läraren ensam som ska leverera
texter.
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Figur 1. Digital undervisning i modersmål och litteratur. Figur 2. Studerande-text
med inspiration av Edit Södergrans Tre kvinnor.

Digital respons – ett viktigt kliv
Ett viktigt steg i vår digitaliseringsprocess har varit att utveckla vår
respons på studerandes texter, såväl skriftliga som muntliga. Vi har
länge uppmuntrat våra studerande att skriva texter processinriktat.
Skolan har gått in för en 1:1-miljö vilket i praktiken innebär att de
studerande har ett skrivverktyg. På en dator kan man lätt flytta
textsjok, man kan arbeta tillsammans i klassrummet, lärare och
gymnasist, gymnasist och gymnasist, och det är en tillfredställande
process. Elektroniska portföljer med egna texter är ett viktigt led i
såväl processkrivandet som i gymnasistens treåriga skrivutveckling.
Att kunna arbeta så här har varit viktigt också därför att de studerande
allt oftare numera betraktar skrivandet som en lärandeprocess.
Tanken att man skriver för läraren, för att leverera en text och få ett
vitsord har långsamt omvandlats till en tanke om att man skriver
också för sin egen skull.
När man har som syfte att de studerande ska sätta värde på
skrivandet, måste också läraren förändra sin responsgivning. Vi har
därför utvecklat ett system för digital respons där vi arbetar med olika
färger och kommentarfunktioner i till exempel Word (se t.ex. DiDiDi,
2015).
Vi utgår från att responsen är till för att uppmuntra, identifiera styrkor
i lika hög grad som svagheter. Med samma system kan de studerande
också ge respons åt varandra. Vi anser att den respons en studerande
ska ge en annan studerande måste vara positiv och för att
åstadkomma det är det inte oväsentligt att man har en gemensam
modell, som alla känner igen. I skrivna texter hos oss är till exempel
gul färg en positiv markör, ofta detsamma som ett starkt och
välformulerat textstycke.
Ännu har vi inte riktigt funnit ett system som är lika enkelt att
använda för att respondera på multimodala texter som Power Point,
Prezi och liknande. Men vi har i alla fall utvecklat en modell för
multimodal textanalys i det digitala läromedlet Tusen och en text
(Holmgren & Åkerholm, 2016). Modellen går att tillämpa på de flesta
multimodala texter.
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Det digitala läromedlet
När vi idag arbetar med texter i klassrummet arbetar vi med ett
digitalt läromedel som vi själva producerat (Holmgren & Åkerholm,
2016). Läromedlet vill uppmuntra den studerande att själv leta fram
källtexter, att kreativt och estetiskt skapa egna texter för olika
sammanhang och på olika sätt. Läromedlet förmedlar tanken om att
man måste lära sig att förstå att det finns meddelanden också i bilder
och ljud, inte minst i de hybridgenrer de studerande utsätts för och
själva utnyttjar. De förväntas utnyttja bland annat bloggar,
filmsnuttar, Google Drive för forskningsarbeten, FlippAR, Pecha
Kucha eller Mentimeter. Vi tror att det här är kunskaper de behöver i
framtiden.
Ett digitalt läromedel är ett nytt landskap att navigera i. Vi har märkt
av utmaningar i bland annat ungdomars artefakttänk och försöker
därmed hellre använda namnet Tusen och en text än ordet ”lärobok”.
Det har krävt att läraren själv måste hitta stigar för hur man hänvisar
till olika ställen i läromedlet. Det har emellanåt visat sig att de
studerande upplever att de inte ”hittar” i ett digitalt läromedel, vilket
kan kännas en aning märkligt med tanke på att de googlar och söker
på nätet en hel del.
Olin-Schellers publikationer (t.ex. Olin-Scheller, 2008) har varit en
ledstjärna då vi tagit in nya texter i undervisningen. Det digitala
läromedlet öppnar också nya tankebanor och därmed nya
möjligheter. Man kan till exempel inte hyperlänka i en bok och en
traditionell skriven text räcker inte till exempelvis när man ska
förklara hur en film är uppbyggd. Man kan inte heller lyssna på en
pod i bokform. Vi klickar en hel del i klassrummen idag, men vi
glömmer inte heller bort att emellanåt bläddra. Traditionell
närläsning är idag svårare för många studerande än att hyperlänka,
men för att ta del av traditionell skönlitteratur krävs fortfarande
förmåga att närläsa.

När och var är en text?
För att förstå hybridgenrer måste man kunna hantera och analysera
både mer traditionella och nya texter. Många av de nya
hybridgenrerna finns det till exempel ingen forskning om, eftersom
texter idag är så olika och nya genrer och former skapas hela tiden.
Våra studerande möter konstant dessa texter i sin vardag.
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Kommunikationsmodeller är då ett lämpligt verktyg. Det räcker inte
längre att diskutera ”Vad är en text?”. Vi måste ställa frågorna ”När
är en text?” och ”Var är en text?”. Vi måste också fråga ”Vem har gjort
den?” och ”Vem tar emot den?”. Vi måste laborera med de antika
dramerna lika väl som med en nyhetssändning på webben. För det
behövs en mångfald av verktyg och metoder. Det handlar i allt om ett
medvetandegörande om att texter inte endast ska sändas utan att det
finns också en mottagare. Vilken kanal man väljer är inte heller
oväsentligt.
En relevant fråga i det här sammanhanget är hur mycket stoff går att
tränga in i vårt ämne? Som lärare måste man aktivt följa forskningen
på fältet men även utsätta sig själv för olika utmaningar. Det gäller att
ständigt söka de kompetenser våra ungdomar behöver i framtiden.
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Geografi – först ut med SPT
Hans-Olof Lithén och Andreas Sundstedt
Geografi, Vasa övningsskolas gymnasium
Inledning
I enlighet med Utbildningsstyrelsens strategi för att genomföra den
digitala studentexamen i vårt land stegvis under åren 2016-2019 hölls
det första digitala ämnesprovet i geografi i september 2016. Orsaken
till att man valt att starta med geografi, tyska och filosofi under hösten
2016 är att de anses vara ”små” ämnen, de vill säga ämnen med
förhållandevis få skribenter. På så sätt har såväl Studentexamensnämnden som skolornas lärare och studerande fått en mjukare start
på de rätt omfattande förändringarna som digi-taliseringen av de
nationella mognadsproven innebär. Förändringen sammanfaller även
med ibruktagandet av den nya läroplanen för gymnasiet (Glp2015).
Detta betyder att när läroplanen är förverkligad i alla gymnasiets
årskurser är de digitala proven i de flesta läroämnen väl inkörda.
Under övergångsperioden arbetar lärare och studerande med två
läroplaner med aningen olika mål, arbetsmetoder och utvärdering,
medan slutprovet följer nya läroplanens mål för utvärdering till
exempel gällande de olika nivåerna i Blooms modifierade taxonomi
(se Figur 1).

Förberedelser inför digitala utvärderingsmetoder
Ett första steg mot en mer digitaliserad skola har varit att de
studerande har tillgång till en egen dator. De studerande som inledde
sina gymnasiestudier vid Vasa övningsskolas gymnasium hösten 2014
utgjorde den första årskursen som kunde erbjudas denna möjlighet.
På så sätt kan hela gymnasiet inom tre år verka i en 1:1-miljö med
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tanke på arbetsredskapet. I de senaste läsårsplanerna har det betonats
att undervisningen allt mer borde innehålla digitala element i fråga
om arbetsmetoder, informationssökning, presentationer och
utvärdering.

Figur 1. Krathwohl-Andersons variant av Blooms taxonomi (Studentexamensnämnden, 2016).

Bedömningen av de olika kurserna i geografi enligt Grunderna för
gymnasiets läroplan 2004 (Glp2004) har omfattat förutom kursprov i
provveckan även bedömning av framstegen under kursens gång.
Förhör, projekt, laborativt arbete och aktivitet är sådana element som
utgjort bedömningsgrunden för hela kursen. Inom ämnet geografi
finns mycken specifik detaljkunskap och många begrepp som är
väsentliga för att skapa sig den helhetsbild som eftersträvas i
målsättningen för ämnet. Ett bra koncept för att utvärdera delmålen
under kursens gång har varit att ordna skriftliga förhör på teman som
behandlats under lektionstid. I handledningen av de studerande har
motiveringen för förhören varit att det gynnar den långsiktiga
inlärningen genom att läsa korta avsnitt regelbundet hellre än att läsa
allt inför provveckan. Förhören har bestått av tio frågor med relativt
korta svar som de studerande besvarat på papper. PowerPoint har
använts för att visualisera frågorna. I november 2014 ordnandes det
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första digitala förhöret med tio flervalsfrågor. Efter det har de
studerande haft ett par förhör i pappersform och ungefär fyra i digital
form i de två obligatoriska geografikurserna. I och med att den nya
läroplanen för gymnasiet togs i bruk hösten 2016 görs all utvärdering
digitalt. Lämpliga arbetsredskap för de digitala förhören har Testmoz
och Socrative varit eftersom de i stort sett påminner om provverktyget
Abittis flervalsfrågor.

Digabis provverktyg Abitti
Under vårterminen 2015 togs provsystemet Abitti i bruk som
provform för kurs 1 i geografi. Den första kursen som utvärderades
med Abitti-systemet i mars 2015 bestod undantagsvis av två delprov.
Detta för att i första hand testa tekniken och provutrymmet. Vår ITpedagog på gymnasiet Andreas Sundstedt hade i god tid tillsammans
med ICT-service ordnat de tekniska arrangemangen i provutrymmet
med ett lokalt nätverk som de studerande kunde koppla till sina
datorer. Provdeltagarna instruerades hur uppstartningen (bootningen) av de egna datorerna skulle ske med hjälp av den USB-sticka
som krävs för att komma in på det lokala nätverket. Sundstedt är
också den som från första början satt sig in i Abitti-systemet och dess
utveckling och har på så sätt kunnat handleda oss lärare. Geografiprovet uppgjordes på Abittis webbplats. Ambitionen var att vi i det
första geografiprovet även skulle ha med bilder för att tolka ett
naturfenomen, regntyper i olika delar av världen. Eftersom fotografier
vanligen ger ett stort filformat komprimerades bilderna först i ett
bildbehandlingsprogram. Vi använde uppgiftsredigeraren Opetus.tv
för att infoga bilderna i provuppgiften. När provet var klart laddades
det ner på en UBS-sticka. I provutrymmet startades lärardatorn som
fungerar som serverdator och provet från USB-stickan laddas ner.
Därefter kan eleverna logga in och starta provet.
Under läsåret 2015–2016 har Abitti använts i de båda obligatoriska
kurserna i geografi och från och med hösten 2016, då även den nya
läroplanen tagits i bruk, är all utvärdering digital.

De studerandes kursutvärderingar
Under 1990-talet utarbetade vi inom de naturvetenskapliga ämnenas
LUMA-projekt en gemensam strategi för bland annat rapportskriv-
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ning, bedömningskriterier och utvärdering. Tanken var att det skulle
vara lättare för de studerande om ramarna för de olika
naturvetenskapliga ämnena såg lika ut. I det kursutvärderingsinstrument vi enades om fanns tio punkter om kursen, arbetsmetoder,
utvärdering med mera, samt en självutvärderingsdel. I de
kursutvärderingar som undertecknad, Hans-Olof Lithén, har gjort i
samband med kurserna från och med digitaliseringen infördes, har
fem frågeställningar som mera fokuserar på just den aspekten funnits
med (se figur 2). Vi har märkt att de studerande inte fullt ut använder
sina bärbara datorer varken vid förhör, där de hävdar att det går
snabbare att använda mobiltelefonerna, eller i samband med
lektionsanteckningarna. Vid faktasökning under lektionerna och i
samband med inlämningsarbeten i Fronter har datorerna naturligtvis
använts. Enligt mitt förmenande skulle det vara angeläget att de
studerande skulle bli så vana med datorn att den helt kan ersätta
papper och penna eller en smarttelefon. Det betyder att även
kalkylprogram och ritprogram skulle vara så inkörda för de
studerande att dessa färdigheter inte saknas i studentprovssammanhang. Ytterligare en färdighet som jag önskar att
gymnasisterna har bland sina digitala färdigheter är att behärska
”tiofingersystemet” på tangentbordet när de använder sina datorer.
Syftet med utvärderingen har inte varit att samla material för en
kvantitativ analys utan snarare att få ett underlag för en fortsättning
av den process som digitaliseringen innebär. Det är även en
omställning för de studerande som har startat sin utbildningsresa i
den analoga papper och penna-världen.
På adressen http://bit.ly/ge_utvardering presenteras de två senaste
kursutvärderingarna av kurs 1 i geografi för att få ett tillräckligt stort
underlag. Fokuseringen ligger på uppgifterna 2, 3 och 4 eftersom Ge
1 har olika innehåll. Ge 1 Den blå planeten i Glp2004 är en
naturgeografikurs medan Ge 1 En värld i förändring i Glp2015 har ett
riskgeografiperspektiv med inslag från såväl naturgeografi som
kulturgeografi. Kursen har gått för första gången i period 1 under
detta läsår. Formen för bedömningen av de studerandes kunskaper
och färdigheter har däremot skett på likartat sätt och gått parallellt i
period 1 under hösten 2016. Eftersom kursutvärderingen varit
anonym har vi kallat de enskilda studerande för A, B, C o.s.v. i kursen
Den blå planeten och a), b), c) i den nya Ge 1 En värld i förändring.
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Utvärdering kurs Ge 1
1. Kursinnehållet i kurs 1.
2. Förhören: a) i pappersform b) i digital form
3. Provet i Abitti-systemet (jämfört med skriftliga prov
tidigare), responsen
(kommentarrutan med bedömningsgrunden)
4. Användningen av datorn under lektionstid:
- Uppgifter
- I stället för handskrivna anteckningar
5. Annat du vill framföra om kursen!

Figur 2. Utvärderingsuppgift i kurser med digitala förhör och prov.

Tolkning av resultaten
Vid varje kursstart har vi resonerat om kunskaper och färdigheter vi
borde besitta vid kursens slut. Det finns ett mål för varje lektion vare
sig den hålls av den ordinarie läraren eller en lärarstuderande. Det
huvudsakliga processandet av ett stoff ska ske under lektionen.
Läxläsningen hemma ska repetera stoffet och avsnittet i boken ska ge
helheten. Den pedagogiska vinsten med förhören är att de kan utgöra
en formativ bedömning av hur målen för föregående lektion uppnåtts
och också kunna tjäna som grund för ett bredare underlag för den
slutgiltiga summativa bedömningen av kursen. Den kontinuerliga
läxläsningen som på detta sätt inte bör bli för betungande, underlättar
senare läsningen inför provveckan. I utvecklingssamtal och
utvärderingar har framkommit att de studerande överlag är positiva
till upplägget.
Resultaten från utvärderingen ovan (uppgift 2) visar att de studerande
överlag är positivare inställda till förhör i digital form än traditionellt
med papper och penna. I samband med förhören i början av lektionen
är det många som använder sin smarttelefon hellre än datorn, och
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motiverar det med att det går snabbare på telefonen än på datorn. Det
pekar på vilket digitalt verktyg många unga känner sig mest bekväma
med. I ett fostrande perspektiv borde man kanske kräva
datoranvändning även om vi inte motsatt oss telefonanvändningen.
Även om man kan ifrågasätta utvärdering av uppnådda kunskapsmål
via flervalsfrågor anser vi att den dokumenterande förhörsritualen
också har ett värde i att skapa läxläsningsrutiner hos de studerande
och på så sätt gynna ett långsiktigt kunskapsbygge som är centralt för
de unga under gymnasietiden.
I det nya studentprovet i geografi är maximipoängen 120. I den gamla
formen var maximipoängen 36 (eller 42 med jokerfrågorna). De
kursprov i Abitti som vi har haft har i princip varit en kortversion av
studentprovets uppläggning. En flervalsuppgift som samtliga
skribenter besvarat utgör 12 poäng, och tre essäuppgifter av vilka två
besvarats á 12 poäng. Maximipoängen i kursprovet har varit 36 poäng
och tiden för provet 2 timmar.
Majoriteten av grupperna anser också att de digitala proven i Abitti
upplevs positivare än traditionella prov (uppgift 3). Många har
motiverat fördelarna med att avlägga proven med hjälp av datorn i
synnerhet när det gäller redigering av längre texter i essäuppgifterna
eller förändringar i texten. En del anser att det är lättare, går fortare
och är bekvämare. De kritiska rösterna har påtalat bekymmer med
uppstarten och till exempel irriterade ögon. Utifrån detta relativt lilla
urval finns det inget skäl till att återgå till pappersform av prov och
utvärdering i geografi, utan fortsätta att utveckla de digitala
verktygen.
Utvärderingens fjärde uppgift är intressant ur flera synvinklar. Här
finns inte samma positiva ton som i förhör och prov. De anteckningar
de studerande för under lektionerna görs till övervägande del med
papper och penna. Många motiverar det med att de lär sig bättre med
att skriva på papper, att det är bekvämare, att de är vana och en viktig
aspekt: det är lättare att rita figurer. Andra ser fördelar med bägge
arbetssätten. Anteckningar fungerar bättre på papper, medan essäer,
informationssökning och uppgifter är bekvämare med hjälp av
datorn. Men i denna punkt framkommer också att undervisningen
inte i tillräcklig utsträckning ordnats så att användningen av datorn
varit ett måste. I och med att den nya läroplanen tas i bruk krävs också
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ett annat grepp på hur lektionerna planeras och genomförs så att de
olika kompetenserna som ska genomsyra undervisningen beaktas.
Det är kanske värt att notera att utvärderarna ovan utgör en generation i ett brytningsskede. Om några år har de flesta elever vuxit upp
med datorer och pekplattor från början av sin skolgång och då ser
situationen förmodligen annorlunda ut.

Figur 3. Studerande vid Vasa övningsskola skriver digitalt prov

Det första digitala studentprovet
De första digitala studentskrivningarna genomfördes september 2016.
Endast en skribent deltog i geografiprovet i vår skola, men provet
kunde genomföras i det utrymme och med den utrustning som
kommande studentprov kräver. Tekniken fungerade utmärkt, den
studerande var nöjd med de nya typerna av provuppgifter och
bedömningen och inlämningen av provuppgifterna fungerade bra.
Provuppgifterna var av varierande form och ambitionen tydligt att de
tillbuds stående möjligheterna skulle utnyttjas. Provet innehöll
flervalsfrågor, essäuppgifter, rituppgifter, bildtolkning och video85

klipp. Kravnivån på de studerandes kunskaper är minst lika hög som
tidigare och därtill kommer kravet på de färdigheter som behövs för
att behärska rit- och kalkylprogram.
De anvisningar för bedömning av realprovet i geografi som Studentexamensnämnden gav ut inför lärarnas bedömning var klara och
tydliga. Arbetsinsatsen och tidsåtgången för bedömningen är minst
lika omfattande som för den tidigare provformen. Essä-uppgifterna i
de digitala proven får en annan utformning än tidigare på grund av
att svaren delas in i olika delfrågor som bedöms var för sig. Det
underlättar bedömningen av fakta, men fråntar den studerande
möjligheten att självständigt strukturera essän som en helhet.
De senaste åren har geografiämnet genomgått en omfattande
förändring med de digitala tillämpningar som används såväl inom
vetenskapsområdet som inom de tillämningar som utnyttjar geografisk kunskap. Det geografiska informationssystemet med digitala
kartor, geografisk positionsbestämning och spelapplikationer i
mobiltelefoner är synliga exempel på denna förändring. Ur geografisk
synvinkel ligger helt rätt i tiden att undervisningen och utvärdering
tar till sig dessa utmaningar.

Litteratur
Studentexamensnämnden. (2016). Den elektroniska studentexamen –
realämnen. Hämtat den 21 juni 2017 från:
www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen
_tutkinto/sv_sahkoinen_reaali.pdf
Utbildningsstyrelsen. (2004). Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen 2004 Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Utbildningsstyrelsen. (2015). Grunderna för gymnasiets läroplan 2015.
Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

86

87

88

Tillämpning av didaktisk design i Utmaningen
Johan Vikström
Helhetsskapande undervisning, Vasa övningsskola åk 7-9
Utvecklingen av digitala undervisnings- och lärandeprodukter har
satt fokus på didaktik och didaktisk design. I detta kapitel beskrivs ett
lärarteams didaktiska design av ett utvecklingsprojekt i årskurs 7.
Redogörelsen fokuserar på lärarteamets didaktiska utvecklingsarbete
med att integrera digitala lärresurser i ämnesövergripande och
helhetsskapande undervisning. Vasa övningsskola har en ambition att
förankra utvecklingsprojekt i aktuell pedagogisk forskning och att
utveckla undervisningen genom att tillämpa nya didaktiska modeller.
Lärarteamets didaktiska designarbete beskrivs med utgångspunkt i
ett multimodalt och designteoretiskt, didaktiskt perspektiv på lärande
(se Rostvall & Selander, 2010; Selander, 2017; Selander & Kress, 2010).
En faktaruta om utvecklingsprojektet Utmaningen, på kapitlets sista
sida, ger en inblick i projektet.
Denna redogörelse grundar sig på uppfattningen att en didaktisk
modell kan fungera som designredskap och analysredskap i lärarens
undervisnings- och utvärderingsarbete. För undervisningssekvenser
med utgångspunkt i multimodal didaktisk design används en
grundmodell som benämns Modell för design av en formellt inramad
lärsekvens (se Selander, 2009; Selander, 2010; Selander, 2017; Selander
& Kress, 2010). Jag menar att undervisningssekvenser baserade på
digitala och multimodala arbetssätt, arbetsredskap och uttryckssätt
med fördel kan förverkligas med stöd av denna designdidaktiska
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grundmodell. En något modifierad version av grundmodellen
används i detta sammanhang (se figur 1). Selander och Kress (2010,
s. 113) skriver att modellen är utvecklad för formella lärsituationer i
skolsammanhang och att den är uppbyggd kring en inledningsfas och
två sammanlänkade transformationscykler. De tre faserna är (1) en
kontextuell inramning som utgångspunkt för lärarens planering och
iscensättning av tema, arbetsuppgifter och arbetssätt, (2) den första
transformationscykeln där eleverna med hjälp av olika resurser arbetar
med information och gestaltar sin egen förståelse, samt (3) den andra
transformationscykeln där man presenterar, diskuterar och utvärderar
de representationer man producerat, samt reflekterar över de egna
lärprocesserna.

Figur 1. Modell för design av en formellt inramad lärsekvens (modifierad efter
Selander 2010, Selander 2017, Selander & Kress 2010).

Selander och Kress (2010, s. 106) poängterar att modellen kan ses som
en grundform för förståelse för lärande. Nyckelbegreppen i
progressionen hos denna typ av transformativt lärande är:
iscensättning – tolkning och transformation – representation –
reflektion och utvärdering. Modellen framhåller betydelsen av
elevens aktörsroll och aktiva deltagande genom hela lärsekvensen.
Läraren intervenerar aktivt och vägleder eleven genom formativ
respons och formativ bedömning.
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Härnäst följer en redogörelse för lärarteamets designprocess i
utvecklingsprojektet Finland i utveckling. Fokus ligger på hur lärarteamets designprocess framskred genom tillämpning av den designdidaktiska modellens begrepp och struktur. Dessutom lyfts det
digitala designarbetet fram.

Didaktisk design innebär planering
Digital kompetens fick en framträdande roll i utvecklingsprojektet.
Lärarteamet beslöt nämligen att eleverna ska erbjudas lärplattor som
processverktyg under samtliga lektioner, samt att ge dem utmaningen
att kontinuerligt samla sitt digitala och multimediala arbetsmaterial i
digitala album på lärplattorna. Målsättningen här var att eleverna får
lära sig att använda digitala lärplattor som hjälpmedel i informationshantering och i undersökande och kreativt arbete.
Den kontextuella inramningen (fas 1 i modellen) innefattar lärarnas
planeringsarbete utifrån den specifika skolkontext, verksamhetskultur och läroplan inom vars ramar utvecklingsprojektet Utmaningen
förverkligades. Skolledningen hade på förhand föreslagit Finland i
utveckling som rubrik och tema för det mångvetenskapliga lärområdet. I denna arbetsfas handlade lärarteamets designarbete om att
planera undervisningshelheten utifrån de resurser för lärande
(tidsramar, lärarkrafter, utrustning, med mera) som fanns tillgängliga.
Det viktigaste arbetsmomentet var att målen för elevernas lärande
fastställdes och konkretiserades för att kunna diskuteras och delges åt
eleverna innan projektet startade. En bärande idé här var att sikta mot
målen för mångsidig kompetens som ingår i läroplansgrunderna 2014
(Utbildningsstyrelsen, 2014). Därefter delade lärarna in undervisningshelheten i deluppgifter, alla med olikartade fristående läraktiviteter
som grupper av tre till fyra lärare gemensamt ansvarade för.
Läraktiviteterna i Utmaningen bildar en spännande lärstig som kan
studeras i en Prezi-presentation på skolans webbplats (Vasa övningsskola, 2017) och en översiktsbild av rubriker och teman för samtliga
14 lektioner finns på samma sida.
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Didaktisk design innebär iscensättning
Begreppet iscensättning har en bärande funktion inom multimodal
didaktisk design. Iscensättning blev aktuellt vid igångsättandet av
varje deluppgift i utvecklingsprojektet. Selander och Kress (2010, s. 70)
skriver att iscensättningen utgör ett samspel mellan det som iscensätts
och det som eleverna iscensätter sig som i en viss lärsituation. Ett mål
med iscensättningen var att erbjuda eleven en aktörsroll som medför
delaktighet i utformandet av läraktiviteten. I projektet Finland i
utveckling var det av avgörande betydelse att eleverna förmådde
iscensätta sig själva och engagera sig på ett meningsfullt sätt i de olika
upplevelsebaserade läraktiviteterna. För elevernas del handlade det
om att arbeta i fiktionen, att gå i roll och spela en familjemedlem under
olika historiska händelser. För lärarnas del handlade det om att
iscensätta engagerande och kunskapsbaserade spelhändelser, samt att
hjälpa eleverna att iscensätta sig själva i roller och uppgifter som de
upplever som intressanta och utmanande. Selander och Kress (2010)
talar om rollfördelning och om förmågan att iscensätta sig själv som
en lärande individ.
I detta sammanhang måste en digitaldidaktisk aspekt framhållas. Som
materiellt verktyg har den digitala lärplattan en avsevärd
iscensättande kapacitet. Med hjälp av lärplattans multimediala
funktioner iscensatte sig eleverna i textskapande roller, som författare,
filmskapare, fotograf, journalist, musikproducent, med mera. Men
lika betydelsefullt är att lärplattans kamerafunktion befrämjar
självreflexiviteten, det vill säga förmågan och lusten att uppträda och
framställa sig själv. Därmed kommer vi in på en undervisningsstrategi
som lärarna flera gånger valde att pröva, nämligen lärare i roll. Det
dramapedagogiska verktyget lärare i roll innebar att läraren aktivt
deltog, styrde och utvecklade de historiska rollspelshändelserna i
rollen som en fiktiv historisk person. Fotografiet nedan visar en lärare
i rollen som militärpolis. Under denna läraktivitet som utspelade sig
år 1940 bombades Vasa från luften och rollkaraktärerna fick uppleva
krigets fasor och leva sig in i de utmaningar som medborgarna under
denna tid måste ta itu med.
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Figur 2. En lärare i rollen som militärpolis och en elev i rollen som civil medborgare
som skadats av bombsplitter.

Läraren ger bedömning i process genom att intervenera
Under arbetsprocesserna i den första transformationscykeln
intervenerade lärarna aktivt genom formativ respons och bedömning.
Intervention betyder här att läraren ingriper i ett pågående skede.
Utmaningens inriktning på digital kompetens innebar att lärarna fick
sätta en stor arbetsinsats på att vägleda eleverna i användning av
digitala lärresurser. Ofta handlade lärarens intervention om hjälp och
stöd kring hur olika appar och annan mjukvara fungerar. I detta skede
handlar didaktisk design för lärarens del i stor utsträckning om
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bedömning i process eller formativ bedömning. Vi talar om läraren i rollen
som respondent eftersom hens uppgift är att respondera genom
metareflekterande samtal och diskussioner. Läraren ger formativ
bedömning i syfte att erbjuda stöd för vidareutveckling. Denna form
av bedömning är framåtriktad mot kommande aktiviteter. Selander
(2009) framhåller att bedömning i process syftar till att stödja,
uppmuntra, utmana och kanske ibland ledsaga eller ”coacha”.

Figur 3. Studerande som deltagit i Utmaningen.

Enligt ett multimodalt designdidaktiskt synsätt visar eleverna sitt
lärande genom transformationer och teckenskapande aktiviteter som
visar hur de förstått något på ett nytt sätt. I projektet Utmaningen
skedde detta transformationsarbete både utifrån egna intressen, det
som eleverna uppfattade som betydelsefullt och meningsfullt, och
utifrån den sociala interaktionen med andra elever, med läraren och
med digitala lärresurser. I den första transformationscykeln (se figur 1)
deltog eleverna i iscensatta läraktiviteter genom att spela sina fiktiva
rollpersoner. Modellen poängterar elevens egen tolkning. Utifrån egna
upplevelser och egen förståelse av händelser och bakgrundsmaterial
valde eleverna ut information som de under lärarnas vägledning börja
bearbeta. I dessa transformeringsprocesser kombinerade och skapade
eleverna nya representationer med hjälp av de resurser
(teckensystem, medier, material och verktyg) som lärarna valde att
erbjuda. Utvecklingsprojektets multimodala inriktning gjorde att
transformeringsarbetet kunde ske genom användning och
kombination av flera olika teckensystem, medier och uttryckssätt (till
exempel genom att berätta, skriva, musicera, sjunga, rita, måla,
fotografera, filma och spela teater), vilka sedan utmynnade i digitala
och multimediala e-böcker, innehållande skriven text, ljudinspelning-
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ar, bild-, musik- och videomaterial. Multimodalitetsbegreppet har i de
nya läroplansgrunderna sin motsvarighet i begreppet multilitteracitet
(se Utbildningsstyrelsen, 2014).
Lärarteamet utvärderar och bedömer
Inom didaktisk design är läraren förutom utvärderare och bedömare
av elevernas prestationer även en utvecklare av bedömningskriterier
och bedömningspraktiker. Representationen (det som eleverna
gestaltat eller producerat) utgör övergången till den andra
transformationscykeln (se figur 1). Här presenterade eleverna familjevis
sin nya kunskap och deltog under lärarnas vägledning i en ny
transformationscykel av diskussion, bedömning och metareflektion
över både lärprocesserna och representationerna (produkterna).
Selander (2010, s. 40) menar att intresset här riktas mot hur eleverna
under presentationen reflekterar över sin process och sitt lärande
(metalärande) och hur läraren bedömer arbetena och på vilka sätt han
klargör grunderna för denna bedömning. De digitala familjealbumen
som eleverna sammanställde var föremål för såväl kamratrespons
som självbedömning. Elevernas självbedömning hade dessutom
pågått kontinuerligt i egna Excel-dokument som fanns online så att
lärarna kunde ta del av dem. Efter varje lektion utvärderade eleverna
sina prestationer utifrån mål för lärandet enligt de sju delområdena
inom mångsidig kompetens. Lärarteamet gjorde även en gemensam
summativ slutbedömning av varje enskild elevs prestationer.
Utmaningen bedömdes verbalt och det som bedömdes var lärandet,
arbetet och uppförandet.
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Faktaruta om Utmaningen
I arbetet med en ny läroplan utvecklas skolans verksamhetskultur.
Som en del i utformandet av Vasa övningsskolas skolvisa läroplan
förverkligas helhetsskapande undervisning i form av
mångvetenskapliga lärområden från och med läsåret 2015-16.
Inom det schemalagda skolämnet Utmaningen kombineras
kunskaper och färdigheter från olika kunskapsområden. Att
utveckla helhetsskapande undervisning förutsätter nya
pedagogiska grepp som rör både undervisningens innehåll och
arbetsmetoder. I Utmaningen samverkar alla läroämnen och
stöder varandra för att bygga en bred förståelse för de teman och
fenomen som studeras. Utmaningen baserar sig på upptäckande
och utforskande arbetssätt.
I årskurs 7 under läsåret 2015-16 undersökte eleverna temat
”Finland i utveckling”. Syftet var att eleverna ska få större insikt i
sitt historiska arv, sin närmiljö och varför Finland ser ut som det
gör idag. Årskursen bildade en stor klass som arbetade i grupper
med utmanande uppgifter under sju veckor hösten 2015. Alla
ämnen på schemat bidrog och ett lärarteam med tio lärare,
inklusive klassföreståndarna, handledde eleverna under arbetet.
Lärarteamet designade kurshelheten i form av en tidsresa
bestående olika upplevelsebaserade läraktiviteter som behandlade
olika historiska och kulturella teman och händelser ur Finlands
hundraåriga historia.
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En målsättning för elevernas lärande i Utmaningen ”Finland i
utveckling” var målen för mångsidig kompetens som ingår i
läroplansgrunderna 2014. Kompetensområden Multilitteracitet
och Digital kompetens blev särskilt framträdande i elevernas
arbetsprocesser. En för eleverna övergripande arbetsuppgift var
att med digitala lärplattor kontinuerligt dokumentera, tolka och
skapa egna multilitterära texter (skrift, bild, tal, performance, film,
musik, och artefakter) utifrån egna upplevelser och förståelse av
olika fenomen. Varje elevgrupp skapade ett digitalt familjealbum
som beskriver olika skeden av Finlands utveckling som familjerna
fick uppleva och lära sig.

En sammanställning som är gjord utgående från alla gruppers
familjealbum och som ger glimtar av det som eleverna lärt sig kan
du studera på
http://www.vasa.abo.fi/vos/hog/utmaningen.html

Hur arbetar lärare och elever i Utmaningen?
- Elevernas delaktighet och ansvar förändrar lärarens och
elevernas roller
- Mångsidiga aktiverande och erfarenhetsbaserade arbetssätt som
stöder kollaborativt lärande blir aktuella
- Läraren är inspiratör och handledare för eleverna som utforskar
fenomen och löser problem
- Eleverna arbetar i grupper och lär tillsammans
- Eleverna siktar mot läroplanens mångsidiga kompetenser
- Eleverna värderar själva sitt arbete så att lärandet synliggörs
- Eleverna verkar i varierade lärmiljöer i och utanför skolan
- Spelifieringens potential utnyttjas
- Eleverna använder digitala hjälpmedel som processverktyg
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Hur bedöms elevernas prestationer i Utmaningen?
Formativ bedömning eller bedömning för lärande innebär att
synliggöra lärandet och därmed främja lärprocessen. Frågor att
förhålla sig till är ”Var befinner du dig nu?”, ”Vart är du på väg?”,
”Hur kan du ta dig dit?” Utmaningen bedöms verbalt. Det som
bedöms är lärandet, arbetet och uppförandet. Lärandet synliggörs
på olika sätt främst med hjälp av digitala verktyg och i
kommunikation med läraren. Efter varje deluppgift gör eleverna
en självbedömning i egna Excel-dokument som finns online.
Därigenom får lärarteamet omedelbar elevrespons som beaktas
vid den fortsatta planeringen av undervisningshelheten.
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Programmering och digital dokumentation
– nya inslag i slöjdundervisningen
Kasper Hiltunen och Mia Porko-Hudd
Vasa övningsskola och Åbo Akademi
Traditionell slöjdverksamhet förutsätter inte användning av digitala
hjälpmedel. Det går fortsättningsvis bra att sticka vantar och driva en
bastuskopa utan smarttelefoner, datorer eller programmerbara
mikrokontrollers. Då slöjdverksamheten placeras i ett skol-sammanhang, ställs andra förväntningar och krav på den. I linje med
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
(Lp2014) (Utbildningsstyrelsen, 2014) går det inte att genomföra slöjdundervisning i den grundläggande utbildningen utan de digitala
inslagen. Som samhället och skolan överlag, förändras också slöjdämnet ständigt.
I detta inlägg vill vi kasta ljus över två förändringar i slöjdämnet som
finns uttalade i Lp2014. Genom konkreta exempel visar vi hur
programmering kan utgöra en integrerad del av slöjdämnet och hur
elevernas slöjdprocesser kan dokumenteras digitalt.

Programmering i slöjdämnet
Då digitala inslag introduceras i ett slöjdsammanhang väcks frågan
om vad som egentligen menas med slöjd. De flesta uppfattar säkert
skolslöjd som ett handgripligt arbete och kommer ihåg erfarenheterna
av att driva kopparskålen till en bastuskopa eller sticka vantar med ett
krampaktigt tag om stickorna. I slöjden planerar och tillverkar eleven
fysiska artefakter av material som på ett eller annat sätt härstammar
från naturen. Det praktiska arbetet vävs samman med förmågan att
tänka, göra medvetna val, lösa problem, använda fantasin och att
planera och skapa nytt (Hartvik, 2013).
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Digitalitet i samhället utmanar slöjdens traditionella innehåll och
arbetssätt, vilket också präglar beskrivningen av läroämnet i de
nationella läroplansgrunderna. I Lp2014 anges att eleverna i slöjd ska
öva programmering av olika funktioner, till exempel med hjälp av
robotteknik och automation och att eleverna tillämpar programmering för planering och framställning av produkter (Utbildningsstyrelsen, 2014). Frågan som många slöjdlärare och slöjdundervisande
klasslärare ställer sig är hur programmering kan göras till en naturlig
del av slöjdundervisningen. Eftersom läroplansgrunderna inte ger
några entydiga svar, ligger ansvaret för tolkningen och tillämpningen
hos den enskilda läraren.
Innebär programmering i slöjden mer arbetstid framför en dataskärm
och mindre tid för bearbetning av naturmaterial? Frågan var
startskottet för utvecklingsprojektet Slöjd 2.0, ett samarbete mellan
institutionen för datavetenskap och vetenskapsområdet slöjdpedagogik vid Åbo Akademi. Inom projektgruppen ville vi
konkretisera begreppet programmering och utveckla arbetssätt där
programmering utgör en del av slöjdundervisningen. Med slöjdundervisning menas uttryckligen undervisning i både textilslöjd och
teknisk slöjd. Det fanns en oro i projektgruppen att programmering i
slöjdundervisningen enbart skulle implementeras av teknikintresserade manliga lärare och i huvudsak kombineras med hårda
slöjdmaterial såsom trä, plast och metall. Om programmering ska
införas i slöjden ska den göras till hela ämnets angelägenhet. Därför
gjordes en medveten satsning att först och främst rikta fokus på
kombinationen programmerbar elektronik och mjuka slöjdmaterial
såsom tyg och garn.
Projektgruppen utvecklade enkla arbetsområden och stödmaterial
som testades inom ramarna för klubbverksamhet vid Kirjala skola i
Pargas, Vasa övningsskola och Sundom skola. Medlemmarna i
projektgruppen fungerade som klubbledare. Inom temat Vad blinkar
på dig? fick elever från årskurserna 4-6 i uppdrag att planera och
tillverka en mojäng som hjälper dem att synas i mörkret. I sin
planering skulle eleverna utgå från sina egna behov och idéer.
För att tillverka en programerbar mojäng behövs en mikrokontroller,
olika elkomponenter (till exempel lysdioder, motorer och sensorer),
ledningstråd och en dator som mikrokontrollern programmeras med.
På marknaden finns en uppsjö av olika mikrokontrollrar och elkomponenter. I projektet Slöjd 2.0 valde vi att använda mikrokontrollern Adafruit Gemma. Gemma har fyra portar som det går att
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koppla olika elkomponenter till och en USB-port som gör att Gemman
kan kopplas till datorn för programmering och omprogrammering. I
projektet användes möjligast förmånliga elkomponenter och
gratisprogram. Alla elever behöver inte ha en egen dator – det
fungerar bra med gemensamma datorer för programmering.
Under de åtta klubbtillfällen sydde eleverna fast lysdioder med
ledande sytråd, kopplade komponenterna till rätt port på
mikrokontrollern och programmerade lysdioderna att lysa och blinka
enligt elevens egna planer. Begrepp som kortslutning, batteriets plusoch minuspoler, samt öppen och sluten strömkrets placerades inom
temat i ett materiellt sammanhang med direkt inverkan på mojängens
funktion. Slutresultatet blev blinkande armband, väskskydd,
cykelhjälmsbelysning med mera.

Figur 1. En elev visar upp en blinkande tygkasse som han tillverkat och förklarar hur
han programmerat lysdioderna att blinka. Figur 2. 3D-printade diamanthalsband
med inbyggd belysning.

Vi ser programmering som en teknik som ger nya infallsvinklar på ett
redan intressant ämne. Programmering i slöjd kan innebära
tillverkning av blinkande, självstickade vantar eller cykelbelysning
som automatiskt tänds då det blir mörkt. Den programmerbara
elektroniken kan ge den annars statiska slöjdprodukten nya
intelligenta funktioner. Tanken om slöjdprodukter som blinkar, spelar
en melodi, rör på sig eller reagerar på värme, ljus eller beröring väcker
intresse och sätter igång fantasin hos eleverna – och läraren!
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Digital dokumentation av en slöjdprocess
Det är fascinerande att se hur en skicklig hantverkare bearbetar och
formar sitt material till en artefakt med nya egenskaper och
användningsändamål. Processen kan vara kort och intensiv eller
utdragen och mångfasetterad. Då det handlar om noviser som ska lära
sig ett nytt innehåll brukar processerna ofta vara mer långdragna och
prövande. Då kan känslan av att arbetet inte avancerar eller att man
inte lärt sig något ta över och bli dominerande. Vi tror att om man
under arbetets gång kommer åt att se olika skeden av hur materialet
har förändrats, kan man också reflektera över hur de egna
kunskaperna och färdigheterna har utvecklats över tid och under en
process. Att dokumentera sin verksamhet är ett sätt att synliggöra sin
lärprocess steg för steg eller kliv för kliv (Saarinen, 2016). Den synliga
förändringen blir sporrande för det fortsatta arbetet och ger en känsla
av kunnande.
Genom tiderna har eleverna i slöjd dokumenterat sitt arbete i text och
bild i exempelvis häften eller samlat arbetsblad i pärmar och
plastfickor. Otaliga skisser, arbetsbeskrivningar, materialprover,
materialåtgångsberäkningar, mönster och utvärderingsblad har
sparats i mer eller mindre god ordning, på mer eller mindre
systematiska sätt. Men hur många gånger har inte skissen försvunnit
eller arbetsbladet blivit skrynkligt, och hur väl kommer läraren ihåg
varje elevs utmaningar och lyckanden när det är dags att hålla ett
utvärderingssamtal eller ge ett årskursvitsord? Frågan är även hur
ofta eleven återgått till sina dokumentationer i slöjdhäftet eller använt
arbetsbladen i pärmen för att kommunicera sin slöjdprocess till någon
annan än läraren?
I Lp2014 anges att informations- och kommunikationsteknik ska
användas som en del av dokumentationen och att eleverna under
slöjdprocessens gång ska ges möjlighet till olika slag av
självbedömning och kamratbedömning (Utbildningsstyrelsen, 2014).
Hur kan detta göras, är frågan som många slöjdlärare ställer sig.
I projektet Talking Tools, som genomförts i samarbete mellan
vetenskapsområdet slöjdpedagogik och MediaCity vid Åbo Akademi,
samt företaget UpCode, har vi fokuserat på digitala lösningar för
slöjdundervisningen samt på att beforska smarttelefoners och
pekplattors pedagogiska användningsmöjligheter inom ämnet
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(Johansson & Porko-Hudd, 2013). Inom projektet har vi utvecklat en
mobilapplikation benämnd Talking Tools. En av applikationens
huvudsakliga funktioner är en smidig och enkel digital
dokumentation av en verksamhet. Ta fram smarttelefonen, ta en bild,
skriv en kommentar och tryck på spara. Svårare än så, och mer tid än
så, ska det inte vara eller ta att dokumentera sin slöjdprocess!
Dokumentationen i Talking Tools blir automatiskt en personlig
mikroblogg som blir tillgänglig för läraren och för klasskamraterna i
samma undervisningsgrupp. På samma sätt som eleverna ser och kan
kommentera varandras arbeten i klassrummet, kan de välja att se
varandras mikrobloggar och kommentera inläggen i Talking Tools.
Självbedömningen och kamratbedömningen får i och med
mikrobloggarna en ny yta att utgå från.
Erfarenheter från arbetsområden där Talking Tools har använts för
dokumentation av slöjdprocesser tyder på att arbetssättet har många
fördelar ur både lärarens och elevens synvinkel. Många viktiga
dokument kan sparas digitalt och det räcker bra med att ta en bild eller
skriva en mening från varje slöjdtillfälle för att synliggöra sin
slöjdprocess. För att stöda elevens dokumentation kan läraren ge mer
eller mindre riktade anvisningar för dokumentationens frekvens,
omfattning eller karaktär (Porko-Hudd, Sjöberg & Sunngren, 2015;
Saarinen, 2016).
Ur ett lärarperspektiv har det visat sig att arbetssättet hjälper läraren
att tona in inför den kommande undervisningen. Genom att ögna
igenom elevernas mikrobloggar kan läraren snabbt skapa sig en bild
av vilket skede av slöjdprocessen varje elev befinner sig i och kan
därmed förutse vilket undervisningsinnehåll som är aktuellt under
kommande undervisningstillfälle. Lärarens möjlighet att kommentera
blogginläggen medför också ett nytt sätt att kommunicera med
eleverna om deras slöjdarbeten. Kommunikationen behöver dock inte
genomföras i Talking Tools utan kan naturligtvis ske i kontaktundervisningen.
Elever som använt Talking Tools har uppskattat möjligheten till
kommunikation med läraren och speciellt lärarens kommentarer i
mikrobloggen. Användningen av digital dokumentation som är
tillgänglig på alla internetuppkopplade apparater, möjliggör att
eleverna kan visa sitt pågående arbete för andra betydelsefulla
personer utanför klassen och skolan. Denna möjlighet har inte av
tradition funnits i slöjden, eftersom halvfärdiga slöjdarbeten oftast
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förvaras i skolan och det ges sällan hemuppgifter i ämnet. Talking
Tools medför att eleverna kan infoga material i sin mikroblogg även
utanför skolan och skoltid. Till exempel kan de till sin mikroblogg
infoga inspirationsbilder för sitt slöjdarbete eller fotografera det
utrymme som den planerade slöjdprodukten ska finnas i. Eleverna
kan också bekanta sig med sina klasskamraters slöjdprocesser och ge
respons på deras inlägg. Konstruktiva skriftliga kommentarer ger god
övning i att använda begrepp och termer inom ämnet, samt övning i
kommunikation och nätetikett.

Figur 3 och 4. Skärmdumpar ur Talking Tools.

Erfarenheterna av Talking Tools i undervisningen visar på olikheter i
elevernas digitala aktivitet. En del elever är ivriga att fotografera och
skriva om sin slöjdprocess. En del av dem läser också sina
klasskamraters mikrobloggar och kommenterar dem. En del elever
vill inte dokumentera sin slöjdprocess digitalt, men läser och
kommenterar klasskamraters mikrobloggar. Slutligen finns det också
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elever som vare sig dokumenterar själv eller läser klasskamraters
mikrobloggar. (Hiltunen, Hartvik, Johansson, Wiklund-Engblom &
Porko-Hudd, 2015.)
Vi har noterat att den digitala aktiviteten är avhängig av vilken
apparatur som används, är det den egna smarttelefonen eller
pekplattan som man är van att använda eller är det en obekant apparat
som man delar med andra elever. Aktiviteten varierar också mellan
olika arbetsområden. Olikheterna i elevernas digitala aktivitet tyder
på att arbetssätt för dokumentation av slöjdprocesser bör övas och
varieras mellan olika arbetsområden så att alla elever hittar de
arbetssätt som lämpar sig bäst för dem.
Den digitala dokumentationen kan smidigt användas som stöd för
minnet vid både formativ och summativ bedömning och
självvärdering (Laurent, 2015). I slutet av ett arbetsområde kan delar
av dokumentationen sammanställas till en visningsportfolio, men den
fortlöpande dokumentationen har samtidigt redan under
slöjdprocessens gång fyllt sin funktion för kommunikation och
dokumentation.
Vi ser att digitala resurser i form av smarttelefoner och pekplattor, och
applikationer som Talking Tools, på ett smidigt sätt kan användas för
att fånga verksamhetsförlopp. De digitala resurserna utgör goda
komplement till vedertagna arbetssätt och kan erbjuda
lärandemöjligheter som inte nås med andra resurser.

Digitalitet ger mervärde till skolslöjdens traditionella innehåll och
arbetssätt
Med exemplen ovan vill vi synliggöra hur digitala inslag kan införas
i slöjdundervisningen. Vi är medvetna om att det finns utmaningar i
den nya verksamheten bestående t.ex. av tillgång till fungerande
utrustning, nätuppkoppling, borttappade lösenord och tillräckligt
tekniskt stöd. Bland lärare finns också en oro om mindre tid för
traditionell slöjdverksamhet på bekostnad av mer tid vid olika
dataskärmar. Trots utmaningarna ser vi ändå att möjligheterna
överväger.
Vi anser att digitala verktyg ska synliggöra det som tidigare varit
flyktigt (ex. uppföljning av den egna slöjdprocessen), underlätta det
som tidigare varit svårt (ex. hitta instruktionsfilmer på nätet) och
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möjliggöra det som tidigare varit omöjligt (ex. ge slöjdprodukter nya
intelligenta funktioner med programmerbar elektronik). Vi utmanar
dig att våga testa, våga misslyckas, ta lärdom och skynda långsamt.
Se det nya som en möjlighet. Gör en sak i taget. Börja med att testa på
ett digitalt inslag per termin i din slöjdundervisning.
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IT-didaktiska kartläggningar
vid Vasa övningsskola 2011 och 2014
Andreas Sundstedt
IKT-pedagog vid Vasa övningsskola

Vid Vasa övningsskola har det gjorts två IT-didaktiska kartläggningar
under den tid DiDiDi-projektet pågått. Enkäter med frågor kring ITanvändning i undervisningen skickades ut till alla lärare vid Vasa
övningsskola. Enkäten som genomfördes i augusti 2011 besvarades av
45 lärare och mars 2014 besvarade 62 lärare en motsvarande enkät.
Enkäterna genomfördes både i grundskolan och i gymnasiet. Nedan
presenteras kvantitativa data utgående från några av frågorna i
enkäterna.
I enkäterna ombads lärarna i enkäterna bedöma sina IT-kunskaper
och -färdigheter utgående från de program och tjänster som nämns i
figur 1 nedan. Skalan var 1-5 där 1 betydde behärskar ej och 5
behärskar väl. Resultatet visar att enligt lärarnas egna bedömningar
behärskades de nämnda programmen och tjänsterna bättre år 2014 än
vad de gjorde år 2011.
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Lärarnas bedömning av de egna IT-kunskaperna
(1=behärskar ej, 5=behärskar väl)
E-post
Textbehandling
Presentationsprogram
Sociala medier
Kalkylprogram
E-möte
Molntjänster
Lärplattformer
Bildhantering

2014

SmartBoard

2011

Filmeditering
Datasäkerhet
Skapa e-uppgifter/e-lärospel
Videokonferens
Skapa webbsidor
Ljudeditering
Animationer
Databasprogram
0

1

2

Figur 1. Lärarnas bedömning av de egna IT-kunskaperna
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I enkäten mars 2014 ombads lärarna även göra en nivåbedömning av
hur de använder den digitala tekniken i sin undervisning utgående
från SAMR-modellen. SAMR-modellen är skapad av Ruben R.
Puentedura och den används för att synliggöra hur och varför man
omdefinierar uppdraget i en undervisningssituation med hjälp av ny
digital teknik. Det bör nämnas att modellen har fått kritik i olika
sammanhang, men kan ändå fungera som en utgångspunkt i en
bredare diskussion kring frågorna om hur och varför digital teknik
används i undervisning och lärande.

Nivåbedömning enligt SAMR-modellen vid Vasa
övningsskola
8,2 % 6,6 %
Ersättning
Förbättring
42,6 %

42,6 %

Förändring
Omdefiniering

Figur 2. Nivåbedömning enligt SAMR-modellen vid Vasa övningsskola

SAMR-modellen i korthet
S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan
funktionell förbättring, till exempel när en dator används som en
skrivmaskin.
A – Augmentation/förbättring – tekniken ersätter andra verktyg
med funktionell förbättring, till exempel när ovan nämnda dator
förses med ett ordbehandlingsprogram med funktioner som
autokorrigering, stavningskontroll och formateringsmöjligheter. Det
handlar alltså om en mer avancerad skrivmaskin.
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M – Modification/förändring – tekniken möjliggör förändring i
arbetsuppgifter.
R – Redefinition/omdefiniering – tekniken möjliggör skapandet av
nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga.
När lärarna vid Vasa övningsskola gjorde en nivåbedömning enligt
SAMR-modellen utföll resultatet enligt diagrammet i figur 2 nedan.
Knappt hälften av lärarna menar att de använder digital teknik på de
två första nivåerna, som sammanfattningsvis kan kallas
förstärkningsnivån.
Det vill säga trots att digitala verktyg används på olika sätt i
undervisningen så har arbetssätten, uppgifter med mera, kanske inte
förändras så mycket eller inte alls. Däremot menar drygt hälften att
den digitala tekniken har möjliggjort förändring och omdefiniering av
undervisningen. Undervisningen och dess innehåll har kunnat
förnyas och transformeras med hjälp av digital teknik.

Användning av IT i undervisningen
Dagligen

26,2 %
23,0 %

3-4 dagar per vecka

1-2 dagar per vecka

Någon gång per vecka

Någon gång per månad

Aldrig

54,1 %

13,1 %

6,6 %

8,2 %

36,1 %

18,0 %

3,3 %
8,2 %
1,6 %
1,6 %

0,0 % 10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 %60,0 %
Figur 3. Användning av IT i undervisningen
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Lärare
Elever/studerande

I enkäten 2014 frågades vidare om hur ofta lärarna respektive eleverna
använder IT-verktyg, -tjänster och -hjälpmedel i skolan. Resultatet kan
ses i figur 3 nedan. Här kan konstateras att drygt 80 % av lärarna har
svarat att de använder IT i undervisningen tre till fyra dagar i veckan
eller dagligen. Enligt lärarna använder drygt 90 % av deras elever IT
i skolan åtminstone en dag i veckan, medan drygt 13 % av lärarna
menar att deras elever använder IT dagligen. Denna fråga skulle vara
intressant att ställa även idag 2017, då resultatet antagligen skulle visa
på att användningen av i IT i skolan bland eleverna skulle vara
betydlig mer frekvent än det var år 2014.
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Rektorsberättelser, lärarberättelser,
fortbildningsberättelser och forskarberättelser
om digital pedagogik
Ria Heilä-Ylikallio
Professor i modersmålets didaktik, Åbo Akademi

I det här avslutande kapitlet kommer jag att blicka tillbaka både på
DiDiDi-projektets verksamhet och på innehållet i den här boken
genom att relatera till liknande projekt genomförda på två andra håll.
I avslutningen samsas rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildningsberättelser och forskarberättelser om digital pedagogik i en
särskild skola, Vasa övningsskola, under en bestämd tid 2006-2016.

Fonder att relatera till
Jag väljer Future School Research 1st Wave (FSR) vid Uleåborgs
universitet som det beskrivs av Mikkola, Jokinen och Hytönen (2011)
som en fond. När vi inledde PPP-projektet besökte vi Uleåborg och
framtidsskolan Ritaharjun koulu. Vi fick bekanta oss med den
fantastiska arkitekturen där skolans centrum bestod av en amfiteater
och matsal, liksom en spindels kropp, medan klassrummen fanns
perifert i benen. Ritaharjun koulu rymde också daghem, bibliotek och
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barnrådgivning, alltså allt som samhället förväntas erbjuda barn och
ungdomar i åldern 1-15 år i samma byggnad. Utöver arkitekturen fick
vi inspireras av tekniska lösningar med elkablar för datorer, system
med utlåning av elevernas datorer från årskurs 3 och mycket, mycket
annat. I min läsning av rektorsberättelserna i den här boken är jag
intresserad av att fånga upp sådana arkitektoniska och tekniska
lösningar som utgjort en förutsättning för den digitala pedagogik som
skolan eftersträvat.
Trots att DiDiDi-projektet konsekvent ropat ut att det är den digitala
pedagogiken vi är intresserade av, inte de tekniska lösningarna, så har
vi helt klart fått ge oss på den punkten att vi sett till att 1:1-datorerna,
vagnen med pekplattorna och kablarna måste finnas till hands, vid
sidan av IT-pedagogen, för att lärarna ska kunna fokusera på
utvecklingen av pedagogiken. Att DiDiDi-projektets styrgupp aktivt
besökt skolor och utbildningsinstitutioner med nya tekniska lösningar
för att beskåda färggranna sittpuffar, små filttossor på stolsbenen,
mobilbara datorbord på hjul, dämpat ljus, vacker ljudisolering, flera
skärmar, med mera, bekräftar också den digitala skolarkitekturens
betydelse för det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Future School Research 1:st Wave sammanfattar resultaten i en
pedagogisk handledningsmodell för lärare (se tabell 1). I modellen
sammanfattas vilka moment och arbetsmetoder som ingår i projektets
tre strävanden. Strävandena är Literacy in the 21st Century, FutureStory
och FutureStep. Beröringspunkterna till DiDiDi-projektet är stora med
avseende de två första, medan vi inte medvetet inkluderat arbete med
hälsoteknologi. I FSR har till exempel stegmätare använts för att öka
barns och ungas fysiska aktivitet. Även Wii-program har erbjudits
som rastaktivitet.

Tabell 1. En sammanfattande pedagogisk handledningsmodell för
Future School Research 1:st Wave enligt Mikkola m.fl. (2011).
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Literacy in the 21st
century

Kollaborativ lärandemodell för den nya tekniken
i lärmiljön
Användning av smarttelefoner för läs- och
skrivinlärning
Modell för förskoleelevers utforskande för att
lära sig läsa och skriva
Modell för skapandet av digitala berättelser i föroch grundskoleundervisningen
Nya litteraciteter – skolning

FutureStory

Digitala berättelser och digitala filmer för att
främja kollaborativt lärande och framtidens
kompetenser
Publicering av digitala berättelser på webben
Digitala berättelser – skolning

FutureStep

Aktivitetsmätning (aktivitet- och stegräknare) för
att främja fysisk aktivitet
ActiveAquarium – virtuellt akvarium som reflex
för fysisk aktivitet
Wii som rastgymnastik för att öka daglig träning
Pulsmätare i individuell- och gruppträning
FutureStep – teknik för att främja fysisk aktivitet i
skolan – skolning
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Figur 1. Teachers’ Digital Didactical Design enligt Mårell-Olsson, Bergström och
Jahnke (2017).

Läsning och skrivning i det 21:a århundradet, eller som
modersmålslärarna Sandra Bernas och Katrina Åkerholm formulerar
det i sitt kapitel i den här boken ”Nya textvärldar har öppnats, vilket
ger nya sätt att arbeta multimodalt. Det här leder till mer estetiskt
inriktade, skapande och dynamiska arbetssätt” har varit mycket
närvarande i DiDiDi-projektet. Via delprojektet Talking Tools har
fokus riktats mot slöjdundervisningen, där programmering och
digital dokumentation beskrivs i kapitel 12 av Kasper Hiltunen och
Mia Porko-Hudd. Slöjden kan således lekfullt uttryckt ses som vårt
svar på Future Schools hälsoteknologi.
Den andra fonden kommer från Umeå universitet, där en
forskargrupp bestående av Eva Mårell-Olsson, Peter Bergström och
Isa Jahnke har följt lärares digitala design. I en presentation på den
nordiska pedagogikkonferensen NERA2017 i Köpenhamn redogjorde
forskarna för sitt projekt under rubriken Teachers’ Digital Didactical
Design. Motives, Goals and Practical Implementation of one-to-one
computing in Swedish Schools. Umeåforskarna har uttryckligen
intresserat sig för hur digitaliseringen är genomförd i årskurserna F-6
och de har närmat sig detta ur rektorers, lärares och elevers
perspektiv.
I analysen av lärarnas erfarenheter av pekplattor görs en intressant
konklusion beroende på om lärarna har använt pekplattan som
lärarens verktyg eller som elevens verktyg. Använd som lärarens
verktyg leder pekplattan till mer lärarstyrda arbetsmetoder, det är
läraren som skapar med och använder de digitala verktygen och
använder en hel del av sin fritid på att göra detta. Använd som elevens
verktyg blir arbetsmetoderna mer elevcentrerade och flexibla, läraren
ger större utrymme för eleverna i sin planering och även här sätter
läraren en hel del fritid på planering och utveckling av sin digitala
kompetens (se Figur 1).
I kapitel 6 Ut med paddorna, som handlar om hur elever från och med
förskolan till och med årskurs 2 haft utomhuspedagogik, beskriver
Fred Holmsten och Anna Wulff en lärarinsikt om det digitala
verktyget som väl svarar mot ovanstående resonemang.
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”I början var det mer eller mindre läraren som hade ensamrätt
till lärplattan för att dokumentera elevernas arbeten, aktivitet
och upptäckter. Fotona och filmerna sparades och användes
sporadiskt för att återkoppla till vad vi hade gjort. En av de
första upptäckterna som vi gjorde med lärplattan utomhus var
att eleverna hade omformulerat sina frågeställningar till
läraren. Läraren ansågs inte längre vara den enda
kunskapskällan, utan eleverna bad läraren söka upp fakta och
svar med hjälp av lärplattan. --- Då vi i dag blickar tillbaka kan
vi konstatera att vi var trångsynta i användningen och
potentialen av det nya hjälpmedlet och möjligheterna som det
gav.”

Ett annat exempel ges av Jan Alin i kapitel 5 Från kaos till knivar –
erfarenheter av iPad i undervisningen:
”Mycket tid gick åt till att testa och prova ut nya appar, för
många appar var väldigt begränsade, inte anpassade till våra
förhållanden eller funkade helt enkelt inte som de skulle.
Detta ledde till en ständig jakt på appar, en jakt som fortsatte
flera år.”

Fortbildningen och forskningen
För att återge forsknings- och fortbildningsberättelserna väljer jag att
här översiktligt granska de fortbildningskurser, seminarier och den
forskning projektet genererat. En växelverkan mellan projektets olika
aktörer framträder tydligt (jfr. DiDiDi-huset i inledningen av
Backlund-Kärjenmäki och Granfors). Projektets verksamhet och
organisation har presenterats i en poster på Pedagogikvetenskapliga
dagarna i Åbo 2016. I postern (se figur 2 samt s. 137 för
helsidesversion) sammanfattas betydelsen av extern finansiering och
en dedikerad styrgrupp som haft tentakler åt olika håll och parallellt
med att driva ett utvecklings- och forskningsarbete framåt också
utmanat sig själv i att använda olika typer av digitala resurser. Till
exempel har projektets seminarier streamats och projektet har även
prövat på Teach Meet som seminariekoncept för att kunna stå i kontakt
med och engagera lärare och forskare som fysiskt befinner sig på
annan ort. Detta har delvis möjliggjorts av att DiDiDi-projektet har
erhållit finansiering och status som ett nationellt Lärmiljöprojekt och
fått förtroendet att sprida resultat över hela landet. Detta har gjorts
genom regelbundna seminarier, som man kan ta del av på plats eller
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virtuellt. Seminarierna har bandats och finns tillgängliga på DiDiDiprojektets YouTube-kanal (DiDiDi, 2017) – så vem som helst, när som
helst kan ta del av dem.

Figur 2. Postern Digitalization as a factor of equality – experiences from the research
and development project in digital learning, DiDiDi (Heilä-Ylikallio, Ahlbäck, Hilli
& Ståhl, 2016).

Fortbildningskurserna som arrangerats av Centret för livslångt
lärande visar att lärarna på fältet önskat och fått kurser om allt från
smartboarden, smarttelefonen, pekplattor, e-resurser, sociala medier i
undervisningen till flippade klassrum och Digabi-stöd. Vi ser en
utveckling från tekniskt fokus till pedagogiskt-didaktiskt fokus i
kursutbudet. Här måste dock med all tydlighet sägas att lärarna är i
stort behov av IT-pedagogiskt stöd i sitt utvecklingsarbete. Det
tekniska stödet ska således absolut inte förringas även om fokus
skiftats mot de innehållsliga och pedagogiska frågorna. Fortbildningsperspektivet visualiseras i projektets poster i figur 3 (se även s.135 för
helsidesversion) där den gröna cirkeln illustrerar växelverkan mellan
pågående utvecklingsprojekt, forskning och fortbildning. Postern
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presenterades på de Pedagogikvetenskapliga dagarna i Vasa i
november 2015.

Figur 3. Postern Didactial Dimension in Digital Learning – a practical point of view
(Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2015).

Projektet bidrag syns också i de magisteravhandlingar i pedagogik
som författats under projekttiden. Avhandlingarna finns i sin helhet
på projektets hemsida (Didaktiska dimensioner i digitalt lärande,
2017), och uppräkningen här avser endast att visa på tematiken i dem.
Avhandlingarna ger aktuell kunskap om Talking Tools som
dokumentations- och utvärderingsverktyg i slöjdundervisningen
(Laurent, 2014). Undervisningen i modersmål och litteratur granskas
genom åttondeklassares litterära tolkning och förståelse för bloggar
(Björkskog, 2013), skrivpraxis med pekplatta (Södergård, 2014) och en
fallstudie om sex elevers skrivutveckling från årskurs två till årskurs
tre (af Hällström, 2014). Den digitala musikläraren beskrivs
(Rantakangas, 2015), liksom multimodal digital kommunikation,
särskilt visuell läsning som kompetensområde (Storsved, 2015).
Vidare undersöks lärares erfarenheter av pekplattor (Håkans, 2013)
och det internationella fenomenet datorspel ges en finlandssvensk
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analys i genusperspektiv (Ståhl, 2014). På DiDiDi-projektets
avslutande seminarium presenterade Rasmus Walberg (2017) sin
avhandling om undersökande arbetssätt i huslig ekonomi.

Allt bredare samhällsintresse
Det finns ett behov av att studera digitalisering i utbildningen i den
finländska kontexten. Digitalisering som samhällsfenomen både
skrämmer och lockar. Fördomar gentemot och idealisering av
fenomenet existerar sida vid sida. Styrdokument och beslutsfattare
påtalar vikten av ett ökat digitalt kunnande hos elever och på nationell
nivå diskuteras digitala lösningar som ett sätt att spara pengar.
Kommunernas fokus ligger vanligen på tekniska lösningar där
specifika verktyg som pekplattor eller datorer diskuteras.
Pedagogiska inlägg kring lärande behövs i samhällsdiskussionen för
att undvika att ett ensidigt fokus på teknologi eller ekonomiska
argument avgör hur digitaliseringen i utbildningen planeras och
förverkligas.
Den pedagogiska kompetensen om digitalisering och lärande som
under åren utvecklats via DiDiDi-projektet vidgades 2015 för att även
inkludera andra perspektiv och vetenskapsområden. Syftet var att öka
den gemensamma förståelsen för digitaliseringen och samhällets
pedagogiska dilemman med vilket avses en förändrad diskurs där
utbildningens villkor allt oftare formuleras utgående från ekonomiska
krav.
DiDiDi-projektet har visat på de möjligheter digitaliseringen öppnar
för inom skola och utbildning. Samtidigt har projektet avtäckt de
utmaningar digitaliseringen har för lärande. Lärare, lärarstudenter
och elever behöver tveklöst en stabil teoretisk grund att stå på när nya
verktyg och idéer introduceras i skolan. Erfarenheter från projektet
visar att de didaktiska dimensionerna i digitalt lärande är betydande
och kräver fortsatt forskning. Tillika har projektet visat på de
möjligheter digitaliseringen ger för att lära och skapa lärande
tillsammans, så kallat kollaborativt lärande. Utvecklingen pekar
därmed på betydelsen av att även rikta blicken mot gruppens
betydelse och pedagogikens sociologiska och samhälleliga
dimensioner.
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Att flera aktörer inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
inklusive Vasa övningsskola, Experience Lab, Centret för livslångt
lärande, ICT-centralen, vetenskapsbiblioteket Tritonia och Vasa stad
har uttryckt stort intresse och ambition att granska digitaliseringens
potentialer bör ses som en välbetänkt strategisk satsning för Åbo
Akademi i Vasa. Sedan 2015 har DiDiDi-projektet riktat fokus till
sådana sociala och samhälleliga dimensioner där inte tekniken i sig är
central utan de interaktioner som möjliggör eller hindrar digitalt
lärande.
Charlotta Hillis doktorsavhandling (2016) studerade lärande i
virtuella lärmiljöer där det kollaborativa lärandet framstår som
centralt. Hillis avhandling fungerar som en utmärkt grund att bygga
vidare forskning och utvecklingsarbete på. Doktoranden Sigrid
Ekholm bidrar i sin avhandling med kunskap om lärarperspektiv på
multilitteracitet och nya lärmiljöer. Hillis och Ekholms (senare
Ducander) forskningsprojekt presenterades i en vetenskaplig poster
på den internationella modersmålsdidaktiska konferensen,
IAIMTE/ARLE i Odense 2015 (se figur 4 samt s. 133 för helsidesversion).
Doktorander som har varit engagerade i projektet är Kasper Hiltunen
med intresse för mobiltelefonen och bloggen som kommunikationsfaktor i lärande, Heidi Höglund som forskat om den multimodala
teoribildningen och elevers representationer med filmen som språk
(disputation 2017) och Matilda Ståhl vars forskning handlar om
identitetsskapande genom dataspel. Doktoranderna är aktiva i
internationella doktorandnätverk, på konferenser och nordiska PhDkurser. För finansiering av doktoranderna ansöktes om Åbo
Akademis doktorandnätverk, DocNet2015. Dessvärre fick den
ansökan avslag, men de regionala finansiärerna Högskolestiftelsen i
Österbotten, Svensk-Österbottniska Samfundet och Aktiastiftelsen i
Vasa har över åren stött projektets verksamhet. Vidare har projektet i
olika omgångar, som tidigare nämnt, erhållit nationell Lärmiljöfinansiering, vilket både förutsatt och garanterat en nationell
spridning av projektet.
Sammantaget har DiDiDi-projektet strävat efter och lyckats med att
placera Åbo Akademi i Vasa med dess övningsskola i framkanten när
det gäller kunskap om och utveckling av digitalt lärande. Den nya
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fakultetsstrukturen sedan 2015 med en fakultet för pedagogik och
välfärdsstudier vid Åbo Akademi kan innebära ännu flera synergieffekter vilket projektet velat utreda under 2016 bland annat genom
att kalla till diskussioner i seminarieform.

Figur 4. Postern Stepping in and out of digital spaces – a way of designing new
learning environments (Hilli & Ekholm, 2015).

Den erövrade kunskapen och nätverken används nu som språngbräda
till något nytt och större, som allt tydligare och starkare kan bidra med
pedagogisk forskningskunskap och praxiskunskap om digitaliseringen och samhällets pedagogiska dilemman. Den framtagna
kunskapen och erfarenheten har år 2017 konkretiserats i Åbo
Akademis framgångsrika ansökan om spetsenhet hos UKM genom att
rektor Ulla Granfors, direktör Torbjörn Sandén och verksamhetsledare Kimmo Rautanen varit med om att formulera följande
utvecklingsfas.
DiDiDi-projektet har under åren 2006-2016 lagt grunden för ett brett
samarbete kring digital pedagogik och utgör ett fantastiskt
kollaborativt sammanhang att glädjas åt och bygga vidare på. Vi
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menar att projektmålen uppnåtts och därför illustreras projekttiden i
ett brädspel där år 2006 var en tydlig startpunkt och år 2016 ett mål.
Postern Developing digital didactics (se figur 5 samt s. 139 för
helsidesversion) presenterades på den nordiska konferensen NERA i
Köpenhamn i mars 2017.

Figur 5. Postern Developing digital didactics. Case: A national project on learning
environments at Vasa övningsskola in Finland 2006-2016 (Backlund-Kärjenmäki,
Granfors, Heilä-Ylikallio, Sundstedt & Ståhl, 2017).
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