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Att stärka elevaktivitet och digital kompetens 
– erfarenheter av ett SNI-inspirerat arbetssätt under pandemin 

 
7KHUHVH�6DPXHOVVRQ��$QQ�6RȴH�%RGLQ

Sammanfattning 
Under vårterminen 2020 genomförde en grupp gymnasielärare ett undervisningsupplägg där en gymna-
sieklass undersökte autentiska miljöproblem utifrån ett SNI- (samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt 
innehåll) perspektiv. Under genomförandet kom pandemin, vilket påverkade upplägg och lektionsdesign när 
undervisningen övergick till distans. I följande text beskrivs hur omställningen till digital undervisning bidrog 
till projektets utveckling, hur elevaktiviteten samt elevernas digitala literacitet påverkades. Flippat klassrum 
blev en lösning vid omställningen och förändrade därmed lektionsupplägget. Ett resultat som framkom 
var att det tar tid att ställa om till distansundervisning då det är kognitivt utmanande att implementera nya 
digitala lärverktyg och att vänja sig vid det multimodala format som blev det digitala klassrummet över en 
natt. Dessutom var upplevelsen att elevernas digitala litteracitet utvecklades positivt samt att elevaktiviteten 
höjdes under arbetets gång.

Nyckelord:  digital litteracitet; elevaktivitet; distansundervisning; ERT; SNI 

Bakgrund 
,�HWW�NRPSOH[W�VDPK¦OOH�QQV�GHW�EHKRY�DY�P¦QQLVNRU�PHG�I¸UP§JD�DWW�NXQQD�VH�SUREOHP��IRUPXOHUD�
lösningar och förstå konsekvenser, vilket kräver insikt om och verktyg för informationssökning (Ottander 
& Ottander, 2016). I ett digitaliserat samhälle måste människor kunna hantera kunskapsinhämtning, såväl 
analogt som digitalt och enligt GY11 är det skolans uppgift att förbereda eleverna för detta (Skolverket, 
2020). Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla förmågan att se problem, lösa dessa och förstå konsekvenser, 
samtidigt som de ska lära sig analog och digital informationssökning och ta till sig ämneskunskaper av helt 
skilda slag. Lärarna är dock specialiserade inom sina ämnen och olika discipliner och kan därmed inte täcka 
samtliga aspekter, varpå det blir en utmaning för eleverna att se helheten och tillämpa de olika kunska-
perna annat än i det ämne de håller på med för tillfället (Rydberg, 2018). En lösning kan vara att utveckla ett 
samarbete mellan lärare i ett arbetslag som sträcker sig över ett programs ämnen. Då förmågan till digital 
kompetens efterfrågas i nästan alla ämnen i läroplanen (GY11) är det även viktigt att en specialist på infor-
mationssökning, förslagsvis en skolbibliotekarie, deltar i arbetet. Därtill är frågan hur elevernas lärprocess 
och aktivitet i en digital lärmiljö ska synliggöras för lärarna.  

För att fullfölja ovanstående genomfördes ett samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare i ett naturve-
WHQVNDSOLJW�DUEHWVODJ�S§�J\PQDVLHW��9§UWHUPLQHQ������LPSOHPHQWHUDGHV�GLJLWDOD�O¦UYHUNW\J�L�HWW�I¸UGMXSDW�
SNI-samarbete i kursen samhällskunskap 1b, där eleverna löser ett miljöproblem. SNI är en naturvetenskap-
lig undervisningsmetod, där samhällsvetenskapliga frågor med autentiskt innehåll ställs och bildar en ram 
runt ett naturvetenskapligt innehåll. 

Detta SNI-projekt genomfördes på plats i skolan, men någonstans mitt i projektet spreds coronaviruset till 
södra Sverige och skolorna tvingades övergå till distansundervisning, varpå projektet tog ytterligare en väg, 
mot att bli företrädesvis digitalt. En omställning som krävde en annan form av lektionsdesign, vilket kommer 
att beskrivas närmare i denna artikel.
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SNI - samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll 
SNI är en naturvetenskaplig undervisningsmetod, där samhällsvetenskapliga frågor ställs och fyller funktio-
nen att visa hur naturvetenskapen är en del av det samhälle vi lever i och lösningen på många av samhällets 
problem och behov. Genom “autentiska frågor och aktuella händelser” kan SNI stimulera elevernas intresse 
och engagemang för de naturvetenskapliga ämnena, samt gör naturvetenskapen mer relevant. Detta i sin 
tur leder till att eleverna utvecklar sina färdigheter att undersöka och på ett kritiskt sätt granska fakta, att 
DUJXPHQWHUD�VDPW�I¸UVW§�KXU�VDPPD�NXQVNDSVVWRΊ�NDQ�WRONDV�S§�ROLND�V¦WW��2WWDQGHU�	�2WWDQGHU��������
Rydberg, 2018). Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) utgår från aktuella och mångfacette-
rade fall utan enkla lösningar. Miljöfrågor och genteknik är exempel på ämnen som passar ett SNI-upplägg 
och skapar gynnsamma förutsättningar för diskussions- och debattansatser (Christenson, 2016). 

 
5\GEHUJ��������GHODU�XSS�61,�IDOO�L�NDOOD�RFK�KHWD��,�JXU���QQV�HQ�YLVXDOLVHULQJ�DY�XSSGHOQLQJHQ��(WW�NDOOW�
SNI-fall fokuserar enbart på den naturvetenskapliga delen (fas 1). För att bli en het SNI-fråga måste andra 
¦PQHVRPU§GHQ�VRP�VDPK¦OOVNXQVNDS�I§�WD�SODWV�I¸U�LGHQWLHULQJ�DY�LQWUHVVHNRQΌLNWHU�RFK�RV¦NHUKHWHU��IDV�
����(OHYHQ�VND�G§�O¦UD�VLJ�DWW�VNLOMD�S§�Y¦UGHULQJDU�RFK�YHWHQVNDS��'HWWD�XWYHFNODU�HOHYHUQDV�UHΌHNWLYD�RFK�
resonerande förmågor. För ytterligare ögonöppnare måste eleven få möjligheten att möta andra aktörer i 
vår omvärld i form av föreläsningar och studiebesök (fas 3). Då blir det en het SNI-fråga. 

Digital litteracitet 
Eleverna behöver stärkas i sin digitala kompetens, en förmåga som efterfrågas i nästan alla ämnen i läropla-
nen (GY11). Ett annat begrepp för digital kompetens är digital litteracitet. Förutom läs- och skrivkunnighets-
förmågor handlar digital litteracitet om att kunna använda andra kommunikationssätt i en vidgad interaktiv 
textvärld. Det digitala klassrummet ställer höga krav på elevers läsförmågor och litteracitet innebär att sätta 
sig in i just den digitala situation som skoluppgiften kräver. Idag används främst de digitala skolverktygen 
till informationssökning men de har också förändrat hur vi kommunicerar, hur utbildning organiseras och 
designas samt vilka krav det ställer på lärandet genom ständigt omtänk och egen påverkan (Edvardsson et 
al., 2018). Edvardsson et al. (2018) påpekar också att arbetet och meningserbjudanden i andra modaliteter 
än i traditionell undervisning med föreläsningar och arbete med analog text, dessutom är metakognitivt 
utmanande. 
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Flippat klassrum som lektionsdesign i digitala miljöer 
Edvardsson et al. (2018) beskriver lärandet i ett digitalt klassrum som en relationell process från elev till 
lärare och elev till elev. Detta arbetssätt är inkluderande eftersom det är beroende av kreativitet och måste 
E\JJD�S§�HQJDJHPDQJ���(GYDUGVVRQ�HW�DO����������'HW�QQV�HQ�SHGDJRJLVN�YLQVW�PHG�DWW�HOHYHU�RFK�O¦UDUH�NDQ�
GHVLJQD�XQGHUYLVQLQJHQ�WLOOVDPPDQV�RFK�DQY¦QGD�DOOD�GH�GLJLWDOD�Y¦JDU�VRP�QQV�WLOOJ¦QJOLJD�LGDJ�PHG�ΌHUD�
former av redovisningar och examinationer som inte enbart behöver vara textbaserade.

,�HWW�ΌLSSDW�NODVVUXP�I§U�O¦UDUHQ�HQ�PHU�NRQVXOWDWLY�UROO�JHQRP�DWW�VW¦OOD�PRWIU§JRU�RFK�OHGD�HOHYHUQD�JHQRP�
processen. Lärarna kan i ökad grad ägna sig åt att svara på de komplexa frågorna som undervisningen och 
temat medför (Edvardsson et al., 2018; Schunk, 2016). Därmed ökar elevaktiviteten, vilket enligt Schunk 
(2016) är en fördel för elevernas kunskapsutveckling, men en utmaning och i vissa fall oroande för en del 
lärare då de måste släppa kontrollen. 

)RUPDWLY�EHG¸PQLQJ�VRP�H[DPLQDWLRQVPRGHOO�SDVVDU�EUD�L�HWW�ΌLSSDW�NODVVUXP��(QOLJW�/R]LF��������JHU�GHW�
VW¸UUH�HΊHNW�S§�HOHYHUV�O¦UDQGH�RFK�L�PRWVDWV�WLOO�VXPPDWLY�EHG¸PQLQJ��¦U�GHW�HWW�DOWHUQDWLYW�V¦WW�DWW�EHYDND�
en elevs lärande som inte enbart hänger på poängbaserade testresultat (Lozic, 2013)

ERT - Emergency remote teaching 
Under pandemin sätts lärare och elever runt omkring i världen på prov i och med omställningen till digital 
undervisning. Hodges et al. (2020) vill förtydliga att det måste dras en skiljelinje mellan ERT (Emergency 
Remote Teaching) och det vi vanligtvis menar med onlineundervisning. Onlineundervisning är redan från 
början planerad utifrån en onlinesituation och digitala lärverktyg är valda utifrån just denna pedagogiska 
situation. Coronapandemin är en akut krissituation där utbildningssystemet gått från en planerad klass-
UXPVXQGHUYLVQLQJ�WLOO�GLJLWDO�XQGHUYLVQLQJ�¸YHU�QDWWHQ�RFK�HΊHNWHQ�DY�XWHEOLYHQ�SODQHULQJ�RFK�KDQWHULQJ�
DY�PHU�HOOHU�PLQGUH�S§OLWOLJD�GLJLWDOD�YHUNW\J�NDQ�EDUD�I¸UNODUDV�PHG�EHJUHSSHW�(57��9DG�VRP�EOLU�HQ�O\FNDG�
eller mindre lyckad lektionsstrategi handlar mer om den akuta situationen som uppstått samt vilka krav 
och pedagogiska omställningar lärare och elever utsätts för än om ett dåligt förberett utbildningssystem. 
Fördelen med ERT är att kreativiteten blir desto större när invanda mönster bryts. Det gäller att hålla igång 
elevers engagemang och motivation för att nå igenom bruset hemma. Då är lektionsdesignen A och O, med 
lärprocesser som inkluderar mycket elev-elevutbyten liksom lärar-elevinteraktion (Hodges et al., 2020). 

I Sveriges elevkårers undersökning “Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under coronakri-
VHQȊ��������IUDPNRPPHU�GHW�DWW�HOHYHU�XSSOHYW�DWW�GH�I§WW�ΌHU�XSSJLIWHU�XQGHU�GLVWDQVXQGHUYLVQLQJHQ��'HW�
skulle kunna bero på att lärarna har förändrat undervisningsupplägget på grund av osäkerhet kring bedöm-
ning på distans samt kring hur aktiva eleverna är när undervisning sker hemifrån (Ollinen, 2021). Ollinen 
(2021) menar att det framöver borde fokuseras mer på framför allt digital ämnesdidaktik för att våga för-
ändra och anpassa lektionsdesignen till en digital undervisningsverklighet. Precis som Hodges et al. (2020) 
är inne på. 

Syfte och frågeställning/problemformulering 
Utgångspunkten för samarbetet är, som tidigare nämnt, att testa ett SNI-fall utifrån autentiska miljöpro-
blem, med syftet att undersöka om SNI-projektet ger ett positivt utslag i elevaktivitet och fördjupar elev-
ernas digitala litteracitet. Som inspiration till lektionsupplägg används en argumentationsmodell hämtad 
från Louise Ritez avhandling (2021, Bilaga 1). På grund av coronavårens snabba omställning till nätbaserad 
XQGHUYLVQLQJ�EOLU�HWW�ΌLSSDW�NODVVUXP�HQ�DY�O¸VQLQJDUQD��'¦UWLOO�XQGHUV¸NV�KXU�OHNWLRQHU�L�HWW�61,�SURMHNW��G¦U�
lärare samverkar, kan designas för en digital skolvardag i en akut omställningsfas när eleverna skickas hem 
över en natt. Frågeställningarna är således: 
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• Hur påverkas elevaktiviteten och den digitala litteraciteten när ett SNI-inspirerat projekt används i 
undervisningen?  

• Hur har omställningen till digital undervisning bidragit till projektets utveckling? 
 
Metod och avgränsningar 
För att möta den pedagogiska utmaningen, när det SNI-inspirerade projektet genomgick en radikal för-
ändring på grund av en pandemi, används casemetodiken. Casemetodiken passar kollegialt lärande och 
professionsutveckling, då pedagogerna undersöker komplexa autentiska fall i en bestämd undervisningssi-
tuation. Fördelen med metoden är hur teori och praktik sammanfogas i ett medvetet utvecklingsarbete med 
kognitivt utmanande dilemman i undervisningen (Pihlgren, 2019). Det gör metoden lämplig för analys av 
pågående händelser i en undervisningsmiljö som ERT-situationen under pandemin.  
SNI-projektetet genomfördes i en naturvetarklass åk 2, av en grupp pedagoger, bestående av fyra lärare 
VDPW�HQ�ELEOLRWHNDULH��7RWDOW�RPIDWWDGHV����HOHYHU��PHG�HQ�JRG�UHODWLRQ�WLOO�YDUDQGUD�RFK�G¦U�ΌHUWDOHW�¦U�VWX-
diemotiverade. Projektet var avsett att pågå under åtta veckor, med genomsnittligt fyra lektionstillfällen per 
vecka, men förlängdes med tre veckor vid omställningen till digital hemundervisning för att möjliggöra den 
ändrade examinationsformen.  

/¦UDUQDV�RFK�ELEOLRWHNDULHQV�DUEHWH�RFK�UHΌHNWLRQHU�GRNXPHQWHUDGHV�L�IRUP�DY�PLQQHVDQWHFNQLQJDU�DY�
klassrumsobservationer och genom lektionsdesignen som konkret undervisningsmaterial. Elevernas arbete 
GRNXPHQWHUDGHV�PHG�UHΌHNWLRQVORJJDU��LQVSHOQLQJDU�DY�GLJLWDOD�OHNWLRQHU��PDWHULDO�L�GULYH�RFK�HWW�JHPHQ-
samt Classroom, elevernas presentationer i form av digitala redovisningar, digitala seminarier och argumen-
terande texter. 

Kalantzis & Copes processmodell 
För att kunna analysera lärandeprocessen och kartlägga elevakti-
vitet samt elevers utveckling i digital litteracitet används Kalant-
zis & Copes modell (2012) om kunskapsprocessen utifrån en 
PXOWLOLWHUDFLHVSHGDJRJLN��VH�JXU����VRP�LQQHIDWWDU�GH�I\UD�I¦OWHQ�
möta kunskap, utveckla kunskap, analysera och använda. Med 
hjälp av denna processmodell går det att få syn på om eleverna 
har uppnått tänkt resultat med sina SNI-frågor utifrån informa-
tionssöknings- argumentations- och analysförmågor. 

För att kunna analysera hur eleverna använder sina kunskaper 
enligt Kalantzis & Copes processmodell utvidgas resonemanget 
med hjälp av en modell av SNI (Rydberg, 2018) med kalla och 
KHWD�61,�IDOO��JXU�����0§OHW�¦U�DWW�HOHYHUQD�L�61,�SURFHVVHQ�VND�
röra sig från ett naturvetenskapligt innehåll och perspektiv i fas 
1 till att integrera de hetare faserna 2 och 3 samt använda ett 
samhällsvetenskapligt kritiskt tänkande. Detta för att kunna lösa 
61,�IDOOHW�¦YHQ�XWLIU§Q�YDULDEOHUQD�VRFLDOW�RFK�HNRQRPLVNW�IU§Q�GHQ�VDPK¦OOVYHWHQVNDSOLJD�PRGHOOHQ�9HQQ-
GLDJUDPPHW��.7+���������VRP�NRPPHU�DWW�EHVNULYDV�QHGDQ��)¸U�DWW�IDV����JXU����VND�XSSQ§V�HQOLJW�5\GEHUJ�
(2018) krävs ämnesövergripande undervisning där yttre aktörer anlitas som föreläsare och studiebesök. 

Lektionsdesign och upplägg 
Miljöprojektets ursprungsdesign innan coronapandemin var utformad för att företrädesvis utföras analogt i 
klassrummet, där läromedel och litteratur består av både fysiska böcker och digitala medier. Instruktionerna 
var tänkta att vara kortfattade för att lämna största möjliga utrymme för den kreativa processen, så elev-
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HUQD�NXQGH�DUEHWD�W¦POLJHQ�IULWW�PHG�SUREOHPO¸VQLQJHQ��3R¦QJHQ�YDU�DWW�GHW�IDQQV�ΌHUD�ROLND�V¦WW�DWW�O¸VD�
uppgiften på och det sågs som en fördel om eleverna iakttog detta och tvingades förhålla sig till och välja 
bland de olika möjligheterna. Den pedagogiska inspirationskällan var casemetodiken (Allard, 2001) där tan-
ken är att eleverna själva ska stå för analysen när de tittar på ett fall. Caset byggs ur en autentisk situation 
G¦U�GHW�LQWH�QQV�Q§JUD�JLYQD�VYDU�RFK�HOHYHUQDV�HJHQ�DNWLYLWHW�EOLU�I¸UXWV¦WWQLQJHQ�I¸U�LQO¦UQLQJHQ��$OODUG��
2001). Därtill utgick eleverna från en samhällsvetenskaplig modell, som beskrivs på Kungliga Tekniska Hög-
skolans hemsida (2021), för att arbeta med hållbar utveckling där de tre aspekterna ekologi, ekonomi och 
VRFLDOD�I¸UK§OODQGHQ�DQJHV�VRP�GH�WUH�KXYXGSDUDPHWUDUQD�L�HWW�YHQQGLDJUDP��JXU�����+XYXGSDUDPHWUDUQD�
kan sedan utgöra varsin uppsamlingslåda för andra begrepp, såsom mänskliga rättigheter, hållbart boende, 
försörjningsmöjligheter. (KTH, 2021) Utmaning är att hitta lösningar som uppfyller samtliga parametrar.  

Miljöprojektets examinationer bestod i sin tur av tre moment, där samtliga examinationsformer utgick från 
YHQQGLDJUDPPHW��JXU������

1. 9DUMH�JUXSS�UHGRYLVDGH�XQGHU�HQ�KHO�OHNWLRQ��G¦U�GH�UHGRJMRUGH�I¸U�VLWW�DUEHWH��XQGHUYLVDGH�VLQD�NDPUD-
ter samt ledde en klassrumsdiskussion.  

2. Grupperna deltog aktivt i diskussioner och uppgifter. 
3. Grupperna skrev en argumenterande text om sitt miljöproblem, med teser grundade i gruppens miljö-

tema.  

8SSJLIWHQV�XWIRUPQLQJ�RFK�IXQNWLRQHU��V§VRP�GH�EHU¸UGD�HOHYHUQD�FN�WD�GHO�DY�Y§UWHUPLQHQ�������V§J�XW�
som följer: 

 

     

)LJXU����8SSJLIW��$WW�O¸VD�HWW�PLOM¸SUREOHP���%RGLQ��������
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,�XSSJLIWHQ��JXU����V§J�HOHYHUQD�VLWW�XSSGUDJ�VDPW�PRGHOOHQ�DWW�DUEHWD�PHG�L�PLOM¸SURMHNWHW��(IWHUVRP�GHQ�
var i en komprimerad form, för att lämna utrymme till kreativitet, krävdes en ordentlig lärarledd genomgång 
där uppgiften förtydligades, venndiagrammet förklarades och exempel gavs på hur arbetet kunde utföras. 

Inledningen av miljöprojektet 
Projektet inleddes med att eleverna läste en miljödystopi i kursen Eng 6. Dystopin är skriven av den brit-
WLVNH�I¸UIDWWDUHQ�*UDQW�3ULFH��VRP�¦YHQ�JMRUGH�HWW�I¸UIDWWDUEHV¸N�L�NODVVHQ��*HQRP�GHQQD�PLOM¸G\VWRSL�FN�
eleverna en bild av miljöfrågan som något avgörande för mänskligt liv. Dokumentären Antropocen (2018) 
förstärkte ytterligare denna inställning och dessa två inspirationskällor är tydliga exempel på hur det gick 
DWW�I§�LQ�\WWUH�DNW¸UHU�L�WHPDW�RFK�XSSQ§�IDV���L�5\GEHUJV�PRGHOO��JXU����I¸U�HWW�YDUPDUH�61,�IDOO��(IWHU�GHQQD�
NLFNRΊ�GHODGHV�HOHYHUQD�LQ�L�VH[�EDVJUXSSHU��VRP�YDOGH�HWW�DY�I¸OMDQGH�RPU§GHQ��DWPRVI¦UHQ�RFK�VNRJVEU¦Q-
der, mat och bidöden, sopor på land och i havet, energi, vatten samt den miljövänliga staden.  

Därefter vigdes en dag till projektet då eleverna hade både kemi 2, samhällskunskap 1b och svenska 2. Först 
inledde kemiläraren med att visa hur det går att använda en fallstudie (case) och analysera den utifrån olika 
perspektiv, såsom ekologiskt, ekonomiskt, socialt, etiskt, tekniskt. Eleverna skulle göra val utifrån de olika 
perspektiven och hur mycket information de hade om caset för tillfället. Detta visar eleverna hur de själva 
ska tänka analytiskt och argumentera för olika ståndpunkter i sina egna miljöprojekt.  
 

.HPLO¦UDUHQ�3HU�:DOGHQ�SUHVHQWHUDU�HWW�FDVH���)RWR��(P�/XQGVWU¸P���

Nästa lektion redogjorde samhällsläraren avsikten med uppgiften, presenterade instruktionerna och för-
klarade venndiagrammet. Avslutningsvis höll skolbibliotekarien en informationssökningsgenomgång, där 
HOHYHUQD�FN�HQ�LQJ§QJ�L�GLJLWDO�OLWWHUDFLWHW��'H�FN�O¦UD�VLJ�DWW�KLWWD�UHOHYDQW�LQIRUPDWLRQ�RFK�DYJ¸UD�YDG�VRP�
är ett fungerande källmaterial. 
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$QQ�6RȴH�%RGLQ�I¸UNODUDU�YHQQGLDJUDPPHW���IRWR��7KHUHVH�6DPXHOVVRQ���
 
Undervisningen var vid projektuppstarten analog, men hade redan från början strukturen inskriven digitalt 
i Classroom. Informationssökningen var analog och digital, där elever uppmanades att använda medier från 
både det fysiska och det digitala biblioteket, samt att söka relevant information på nätet. Projektets huvud-
litteratur var Hållbar utveckling. Teknik, samhälle och livskvalitet (2018) där varje del i den samhällsveten-
skapliga modellen - venndiagrammet - diskuterades. 

 

7KHUHVH�6DPXHOVVRQ�JHQRPJ§QJ�DY�LQIRUPDWLRQVV¸NQLQJ��)RWR��$QQ�6RȴH�%RGLQ���

Hur uppgiften förändras i en pandemi 
I projektets fjärde vecka stängdes skolan ner på grund av covid-19. All undervisning övergick till att bli digital, 
vilket resulterade i ett behov av att strukturera om delar av upplägget. Den skriftliga argumentationsa-
nalysen var färdigställd. Klassrumsredovisningen, där eleverna skulle hålla i en lektion och redovisa sina 
resultat med en efterföljande diskussion, ändrade karaktär. Nya digitala lärverktyg introducerades såsom 
Meet, inspelningsappar, skolbibliotekets e-medier, och digitala läromedel. Grupperna tillämpade nu de nya 
digitala lärverktygen och spelade in sina redovisningar och formulerade diskussionsfrågor till klassen, som 
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sedan diskuterades i mindre grupper över Meet. Gruppernas inspelade redovisningar samlades i en gemen-
sam drive-mapp där eleverna hade tillgång till varandras redovisningar. Den relationella strukturen föränd-
rades då kommunikationen skedde via till exempel mejl och Meet istället för i skollokalerna, där projektets 
SHGDJRJHU�DQQDUV�EHK¸YHU�I¸UΌ\WWD�VLJ�UXQW�I¸U�DWW�VYDUD�S§�HOHYIU§JRU��1¦U�GH�I\VLVND�KLQGUHQ�YDU�ERUWD�
duggade samtalen tätt i snabba sociala medier mellan elever och pedagoger och både elev-och läraraktivitet 
var hög. 

Resultat 
Tillämpning av Kalantzis & Copes processmodell i en lärsituation 
För att analysera lärares upplevelser, elevaktiviteter och övergången till distansundervisning användes 
Kalantzis & Copes processmodell, vilket innebär att resultaten fördelas under de rubriker som används i 
modellen. Genom modellen är det möjligt att få syn på om eleverna har uppnått tänkt resultat med sina 
SNI-frågor utifrån informationssöknings-, argumentations- och analysförmågor. 

Fält 1–2: Möta och utveckla kunskap 
0LOM¸SURMHNWHW�LQOHGGHV�JHQRP�HQ�NLFNRΊ�GDJ�S§�SODWV�L�VNRODQ�LQQDQ�GHW�EOHY�GLVWDQVXQGHUYLVQLQJ��,QYROYH-
rade lärare genomförde tre lektioner och efter det startade eleverna sitt temaarbete med den egna proces-
VHQ��'HW�LQQHE¦U�DWW�I¦OW���RFK�����P¸WD�RFK�XWYHFNOD�NXQVNDS�L�JXU���VO§V�LKRS�Q¦U�UHVXOWDWHW�UHGRYLVDV���

Slutsatser:  
(OHYDNWLYLWHW�YDU�K¸J�GHOV�Q¦U�HOHYHUQD�FN�P¸WD�RFK�XWYHFNOD�NXQVNDSHQ�XQGHU�XSSJLIWVJHQRPJ§QJVGDJHQ�
vid modellens fält 1 och 2 och dels under fält 4.  

Elevernas digital litteracitet utvecklades och ett rikare källmaterial användes när eleverna sökte och utvärde-
UDGH�LQIRUPDWLRQ�L�JUXSS��YLONHW�OHGGH�WLOO�KHWDUH�61,�IDOO��)¸U�DWW�IDV���RFK�KHWDUH�61,�IDOO��JXU����VND�XSSQ§V�
HQOLJW�5\GEHUJV�PRGHOO�EHK¸YHU�¦YHQ�\WWUH�DNW¸UHU�DQOLWDV��(OHYHUQD�HUEM¸GV�G¦UI¸U�GLJLWDOD�OPYLVQLQJDU�RFK�
föreläsningar som också blev en del i att lära sig hantera den digitala infrastrukturen och tekniken hemifrån. 
Att våga använda nya digitala lärverktyg blev också en av projektets stora utmaningar.  

Lärandet i ett digitalt klassrum beskrivs av Edvardsson et al.(2018) som en relationell process mellan lärare 
och elever. Under vårterminen 2020 blev den relationella processen för elever och lärare viktig, då dagarna 
KHPPD�YDU�HQVDPPD�PHQ�RFNV§�PHU�ΌH[LEOD�RFK�GHW�JLFN�DWW�P¸WDV�
XWDQI¸U�RUGLQDULH�OHNWLRQVWLGHU��(OHYHUQD�FN�KM¦OS�DY�O¦UDUQD�Q¦U�GH�
behövde och inte enbart under avsatt lektionstid. Faran var att det blev 
JU¦QVO¸VW�Q¦U�DUEHWVWLG�RFK�IULWLG�Ό¸W�VDPPDQ�XQGHU�SDQGHPLQ�G§�GHW�
förväntades av såväl elever som lärare att inte delta i aktiviteter utanför 
hemmet. Det blev naturligt att sitta kvar framför datorerna. 

Fält 3. Analysera kunskap 
Under distansundervisningen blev elevernas arbetsprocess, som 
annars brukar synas i klassrummet, inte synlig på samma sätt. Fält 3 - 
analysera kunskap - gick med andra ord inte att studera och lämnades 
WRPW��VH�JXU�����G§�PRGHOOHQ�¦U�W¦QNW�MXVW�I¸U�HOHYHU�VRP�¦U�S§�SODWV�L�
VNRODQ��,�HQ�YDQOLJ�NODVVUXPVVLWXDWLRQ�QQV�HQ�XSSVLNW�¸YHU�HOHYHUQDV�
aktiviteter.  

Figur 4. En illustration av kartläggningen av 
.DODQW]LV�	�&RSHV�SURFHVVPRGHOO�
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Slutsatser
Lektionsdesignen medförde att ett större ansvar lämnades över till eleverna, vilket Schunk (2016) menar 
gynnar elevens kunskapsutveckling. Nu tvingades eleverna att själva hantera sin lärprocess och tänka 
utanför boxen för att lösa sina skoluppgifter. Till sin hjälp fanns de digitala verktygen som introducerats och 
som de redan kände till eller rekommenderades. Detta föreföll öka elevernas motivation, vilket kan förklara 
varför det ändå gick så pass bra för dem att lösa uppgiften på egen hand hemifrån och varför elevernas 
engagemang i uppgiften inte minskade när det blev distansundervisning. De hade fått en introduktion och 
kommit igång med uppgiften i skolan. Allt material fanns i Classroom. Eleverna var placerade i grupper som 
medgav ett socialt och inkluderande sammanhang i den annars digitala och ensamma skolsituationen.  

'HQ�NUHDWLYD�IULKHWHQ��Q¦U�HOHYHUQD�FN�DQVYDU�I¸U�VLQ�O¦USURFHVV�L�I¦OW����OHGGH�WLOO�HWW�¸NDW�EHKRY�DY�DWW�GLV-
kutera resultaten med lärarna, varpå SNI-fallet kunde bli hetare. Som Edvardsson et al.(2018); och Schunk 
(2016) är inne på leds lärprocessen framåt av de komplexa frågorna som läraren ställer till eleven. Men vissa 
grupper hamnade i kallare SNI-fall vid digital undervisning då lärarna inte hade uppsikt över fält 3 i process-
modellen. I kartläggningen av fält 4 blev det uppenbart att även dessa grupper var aktiva i fält 3, men att 
det inte uppmärksammades av lärarna hur naturvetenskapligt deras resultat blev när de arbetade hemma. 
Eftersom eleverna själva inte såg det som ett problem, ställde de heller inga frågor kring detta. Därför upp-
märksammades det inte att de rörde sig bort från den samhällsvetenskapliga delen i uppgiften. 

Fält 4: Använda kunskap 
Fält fyra - använda - visade att elevernas tänkta klassrumsredovisningar behövde omvandlas för att passa 
en digital skolmiljö. Lösningen blev, som nämnts ovan, att eleverna förinspelade sina redovisningar och lade 
upp i Classroom inför lektionen och spelade in gruppdiskussionerna inför examinationerna.
  
Slutsatser
Elevaktiviteten måste ha varit hög i fält 3, annars skulle inte fält 4 uppvisat tillfredsställande utfall när exami-
nationerna utfördes. Först genom att varje grupp spelade in en redovisning med seminariefrågor till övriga 
i klassen. När eleverna sedan tittade på inspelningarna gjorde även lärarna en första formativ bedömning 
som återkopplades till de berörda grupperna, exempelvis om SNI-fallet hade blivit för kallt. Formativ bedöm-
QLQJ�JHU�VW¸UUH�HΊHNW�S§�O¦UDQGHW�HQOLJW�/R]LF��������RFK�L�Q¦VWD�VWHJ��Q¦U�HOHYHUQD�I¸UEHUHGGH�VLJ�LQI¸U�VLQD�
VHPLQDULHU��WRJ�GH�ΌHVWD�JUXSSHU�FKDQVHQ�DWW�U¦WWD�WLOO�HYHQWXHOOD�PLVVWDJ�RFK�YLGDUHXWYHFNODGH�VLQD�61,�SUR-
jekt ytterligare.  
En summerande slutsats till varför elevaktiviteten var hög genom hela projektet och i samtliga fyra fält i 
processmodellen går att koppla till att ämnets relevans genom SNI-frågor var hög, något som både Ottan-
der (2016) och Rydberg (2018) tar upp. På samma sätt belyser Allard (2001) hur fallstudier öppnar upp för 
diskussioner och kreativitet, vilket ökar motivationen och därmed elevaktiviteten. 

Slutsatser och diskussion 
Syftet med detta SNI-projektet var att undersöka om autentiska miljöproblem gav ett positivt utslag i elev-
aktivitet och fördjupade elevernas digitala litteracitet. Resultatet utifrån syftet diskuteras i följande avsnitt. 
Utöver det diskuteras pandemins påverkan på projektets lektionsdesign. 

Elevaktivitet genom kalla respektive heta SNI-fall 
I miljöprojektet var naturklassens elever, som beskrivits tidigare, uppdelade i sex basgrupper. Projektets 
lärare rörde sig regelbundet mellan gruppernas Meet, på lärarnas liksom elevernas initiativ, varpå arbets-
processen stämdes av. Naturklassen var dessutom bekväma med och hade en större förförståelse i de 
QDWXUYHWHQVNDSOLJD�¦PQHQD�RFK�DQY¦QGH�J¦UQD�EHJUHSS�IU§Q�GHQQD�VI¦U��'HW�QQV�HQ�ULVN�DWW�JUXSSHUQD�
KDPQDU�L��HQOLJW�5\GEHUJV�PRGHOO��JXU�����NDOODUH�61,�IDOO�PHG�HQVLGLJW�IRNXV�L�QDWXUYHWHQVNDSHQ��(IWHUVRP�
fält 3 i processmodellen - analysera kunskap- inte synliggjordes i den nya digitala skolmiljön, var elevernas 
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arbetsprocess utom lärarnas kontroll. Detta var något som inte förutsågs eller hanns med i skarpt läge 
under rådande ERT-situation. Här syns det hur den hastigt uppkomna corona-situationen kräver omställning 
i undervisningen. I en vanlig klassrumssituation påminns eleverna av lärare och av varandra att tydligare 
DQY¦QGD�YHQQGLDJUDPPHWV�DOOD�GHODU��¦YHQ�GHQ�HNRQRPLVND�RFK�GHQ�VRFLDOD�GHOHQ��JXU�����,�SURFHVVPRGHO-
lens fjärde fas - att använda sina kunskaper - ökade den synliga elevaktiviteten i redovisningarna men vissa 
JUXSSHU�KDPQDGH�L�NDOOD�61,�IDOO��(IWHU�DWW�GH�H[DPLQHUDQGH�UHGRYLVQLQJDUQD�EHG¸PWV�FN�JUXSSHUQD�PHG�
kallare SNI-fall återkoppling. Detta rättades till i de följande seminariediskussionerna som breddades till att 
även omfatta venndiagrammets andra parametrar. SNI-fallslösningarna blev därmed hetare enligt Rydbergs 
PRGHOO��JXU����RFK�GHQ�IRUPDWLYD�EHG¸PQLQJHQ�JDY�HWW�W¦QNW�UHVXOWDW���

$WW�DUEHWD�L�HWW�ΌLSSDW�NODVVUXP�L�HQ�GLJLWDO�PLOM¸�
För att eleverna skulle hantera ovan nämnda examinerande digitala redovisningarna utmanades dessutom 
elevernas digitala litteracitet i det att andra kommunikationssätt krävs i en interaktiv digital miljö. Grupperna 
FN�SURYD�Q\D�UHGRYLVQLQJVIRUPHU�YLD�GLJLWDOD�XQGHUYLVQLQJVYHUNW\J�VRP�0HHW�RFK�LQVSHOQLQJVDSSHQ�VFUHHQ-
castify, vilket också blev en kognitivt komplex utmaning. (Edvardsson et al., 2018; Hodge et al., 2018; Ollinen, 
������$WW�DQY¦QGD�HWW�ΌLSSDW�NODVVUXP�¦U�DWW�GLGDNWLVN�Y¦OMD�HQ�PHU�HOHYDNWLY�IRUP�DY�XQGHUYLVQLQJ�VRP�¦YHQ�
passar en digital lärandesituation.

Elevernas tillgång till det digitala undervisningsmaterial, som pedagoger lade ut i projektets Classroom, 
HΊHNWLYLVHUDU�LQO¦UQLQJHQ�I¸U�HOHYHUQD��/R]LF��������G§�GH�NDQ�J§�WLOOEDND�RFK�UHSHWHUD�RFK�I¸UGMXSD�VLQD�
NXQVNDSHU��(OHYHUQD�KDU�VSHFLNW�VDJW�DWW�GH�YDU�Q¸MGD�PHG�DWW�DOOW�PDWHULDO�O§J�L�&ODVVURRP�RFK�DWW�SODQH-
ringarna var gedigna, när de befann sig hemma. Även det inspelade material som eleverna nu själva produ-
cerade och redovisade lades ut i gemensam mapp i drive så att alla hade tillgång och kunde gå tillbaka för 
ytterligare genomgång av de diskussioner som genomförts. Enligt Schunk (2016) får alltså eleverna under 
ett ämnesövergripande tema, chans att träna vetenskaplig metod, självständigt arbete, informationssökning 
samt förbereda och genomföra den tänkta (digitala) redovisningsuppgiften. Lärarens roll efter uppgiftsge-
nomgången är mer konsultativ genom att motfrågor ställs och perspektiv vidgas. (Schunk, 2016). Av den 
anledningen bokades Meet-möten med grupperna för regelbunden respons, så att eleverna inte kände sig 
ensamma i grupparbetsprocessen. Materialet i Classroom och elevernas inspelade redovisningar fördju-
pade dialogerna och efterföljande diskussioner samt visade hur eleverna befäste sina kunskaper, trots 
att de befann sig hemma. Att våga lämna över kontrollen till eleverna att lösa uppgiften gynnar dessutom 
elevernas motivation (Schunk, 2016).  

(Q�DY�I¸UXWV¦WWQLQJDUQD�PHG�ΌLSSDW�NODVVUXP�VRP�OHNWLRQVGHVLJQ�¦U�MXVW�HOHYHUV�PRWLYDWLRQ�RFK�DQVYDU��
Även uppgiftsarten med SNI är i sig motivationshöjande och skapar engagemang. Detta synliggörs i de exa-
minerande inspelade digitala redovisningarna, där elevernas aktivitet är hög, liksom i de inlämnade uppgif-
ternas kvalitet som visar att eleverna tillämpar de nya digitala lärverktygen och kan sägas befästa en digital 
litteracitet. Flippat klassrum är den design som verkar mest rimlig för miljöprojektet, när lärare och elever 
arbetar hemifrån med digital undervisning och som stämmer överens med den ursprungliga lektionsdesig-
nen.  

Förändrad lektionsdesign i digitala lärmiljöer 
Många elever på skolan antydde att uppgiftsmängden med prov och inlämningarna ökade när de satt 
hemma, något som även Sveriges elevkårers undersökning (2020) bekräftar. För att komma runt denna 
mer summativa bedömningsform, bad skolledningen lärarkåren att försöka hitta andra (formativa) bedöm-
ningsmetoder under pandemisituationen för att minska bördan för både elever och lärare. I miljöprojektet 
ingick inga summativa prov och därför fungerade upplägget med olika gruppredovisningsformer även i en 
GLJLWDO�O¦UPLOM¸��'HW�VRP�G¦UHPRW�MXVWHUDGHV��L�VDPI¸UVW§QG�PHG�HOHYHUQD��YDU�DWW�GH�FN�ΌHU�YHFNRU�S§�VLJ�
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att genomföra gruppuppgifterna, för att öka kvaliteten, minska uppgiftsbördan samt avsätta tid för att prova 
och lära de nya digitala verktyg som situationen krävde.  

Meetformatet bestämde formen på undervisningen våren 2020. Som nämnts ovan tar Edvardsson et al. 
(2018) upp att andra modaliteter än i traditionell undervisning är metakognitivt utmanande. Den digitalt 
tvingande undervisningssituationen under våren krävde alltså mer av alla för att invanda lärandesituationer 
bröts och lärprocesserna, kunskapandet och de pedagogiska verktygen måste omskapas. Edvardsson et al. 
(2018) pekar också på det inkluderande med att elever och lärare använder sin kreativitet tillsammans för 
att designa passande lektioner och att redovisningar inte alltid måste vara textbaserade för att gälla som 
bedömningsunderlag.  

Den pedagogiska fördelen med att eleverna skickades hem först i mars under vårterminen 2020 och att 
pandemin inte var aktuell under hösten 2019, var dels att relationen lärare-elev etablerats och dels att stora 
delar av kurserna avklarats analogt. Detta bidrog till att det fanns ett större utrymme att experimentera när 
projektet blev digitalt och medförde att eleverna fått med sig en god introduktion in i en ny digital skolvar-
dag. Lärarna kunde sedan vila i denna introduktion och vidareutveckla det digitala.  

Digitaliseringens baksida blev att det lämnades in tre gånger så mycket inspelat elevmaterial som måste gås 
igenom för att lärarna skulle få tillräckligt med bedömningsunderlag. 24 inspelningar kontra sex redovis-
ningar normalt. Fördelen med att allt fanns inspelat, var enkelheten i att gå tillbaka om det uppstod några 
IU§JRU�NULQJ�HQ�H[DPLQDWLRQ��0HQ�¦U�GHW�WLGVHΊHNWLYW"�1DFNGHOHQ�EOHY�DWW�SHGDJRJHUQDV�IULWLG�JLFN�WLOO�DWW�I§�
detta projekt att fungera. En fördel blev däremot att eleverna behövde ta ett större egenansvar vilket resul-
terade i engagemang och högre redovisningskvalitet. Både digital undervisning och formativ bedömning 
kräver mer av lärare och elever. 

I detta skede går det inte heller att avgöra om det är uppgiftens art och design som leder till engagerade 
elever och ett gott resultat eller om det är kombinationen av designen, uppgiftens art tillsammans med 
engagerade elever, som leder till ett gott resultat. Erfarenhet från tidigare elevgrupper, naturvetare såväl 
som samhällsvetare, visar att uppgiften i sig leder till ökat engagemang, även hos elever som inte är lika 
HQJDJHUDGH�L�XWJ§QJVO¦JHW��'HW�NU¦YV�GRFN�YLGDUH�XQGHUV¸NQLQJDU��PHG�ΌHU�HOHYJUXSSHU��I¸U�DWW�M¦PI¸UD�
utfallet. 

En konsekvens och lärdom av distansundervisningen 2020 var att lärarna blev tryggare med den digitala 
pedagogiska situationen när eleverna skickades hem en andra omgång våren 2021 och lektionerna planera-
des så att även fält 3 i Kalantzis & Copes modell uppfylldes. Lärarna verkade “under cover” under pågående 
digitala lektioner för att fånga upp elevernas lärprocess.  

Avslutning 
I artikelns inledning konstateras att i ett komplext samhälle behövs människor med förmåga att kunna se 
problem, formulera lösningar och förstå konsekvenser, vilket kräver verktyg för och kunskap om informa-
tionssökning, såväl analogt som digitalt. Detta för att svara mot hur många arbetsplatser i dagens Sverige 
efterfrågar medarbetare som kan hantera digitaliseringens frihet och ansvar.  

9DG�WDU�YL�PHG�RVV�IU§Q�Y§UHQV�Q¦WEDVHUDGH�XQGHUYLVQLQJ"�$WW�61,�IXQJHUDU�E§GH�I¸U�Q¦W��RFK�NODVVUXPVED-
serade grupparbeten och att det multimodala formatet ger större frihet men också kräver mer elevansvar, 
vilket ökar elevaktiviteten. Just den frihet och ansvar som krävs på många arbetsplatser. SNI-perspektivet 
stärker även elevernas förmåga att se komplexiteten i uppgiften de skall lösa och SNI-fallen blir generellt 
hetare, det vill säga kombinerar det naturvetenskapliga med det samhällsvetenskapliga. I vissa fall fastnar 
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eleverna ändå i det naturvetenskapliga, vilket framöver skulle kunna avhjälpas genom en avstämning med 
eleverna strax innan inlämning, för att säkerställa att eleverna arbetar med samtliga aspekter i venndia-
grammet.  

I arbetslaget har en struktur skapats som går att fortsätta arbeta vidare med och lärarna har blivit trygga 
med de digitala verktyg som kan användas till att stärka elevers digitala lärande och litteracitet. En fara 
med att övergå till en digital ERT-situation är risken för gränslöshet i relationen mellan lärare och elever när 
parterna kan nå varandra digitalt oavsett tid och plats. Risken är att eleverna vänjer sig vid och kräver denna 
tillgänglighet, vilket är orimligt under normala omständigheter.

3URMHNWHW�IUDP¸YHU�LQYROYHUDU�ΌHU�NODVVHU�RFK�O¦UDUH�VRP�QX�Y§JDU�YDUD�PHG��)¸U�DWW�GUD�Q\WWD�DY�HUIDUHQKHW-
erna av distansundervisningen ska det försökas med en hybridvariant till våren där eleverna deltar i digitala 
rundabordssamtal, förinspelar sina presentationer så att det synliggörs i Classroom direkt under lektionen 
samt att eleverna för en diskussion efter. Utmaningen med hybridundervisning är att det måste vara 
ordentligt schemalagt för att inte drabba andra lärares lektioner. Ytterligare utmaningar är att pandemiårets 
O¦UGRPDU�XQGHUXWQ\WWMDV�RFK�GHW�QQV�HQ�ULVN�DWW�DOOW�§WHUJ§U�WLOO�GHQ�Y¦ON¦QGD�VNROVWUXNWXU�VRP�U§GGH�LQQDQ�
pandemin. 
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Bilaga 1
Ett ramverk för bedömning av kvalité hos argumentation om samhällsfrågor med naturvetenskapligt inne-
håll. Ramverket är skapat av Nina Christenson, Karlstads universitet (Christenson 2016) men hämtad från 
Rietz avhandling (Rietz, 2021) 


