
 
 

 

 171

Om att använda 
lärplattformen för att 

diskutera  
En pedagogisk utmaning  

Stina Hållsten 
 

en här texten handlar om en kurs inom ett lärarprogram, 
där jag med de bästa intentioner utformade upplägget med 

en växling mellan konventionella muntliga seminarier och skri-
vande på den digitala lärplattformen för att diskutera givna dis-
kussionsfrågor.1 Syftet med denna växling mellan muntligt och 
skriftligt var mer än ett: Dels ville jag att fler studenter skulle 
komma till sin rätt – vissa är pratsamma och framåt i klassrum-
met medan andra kanske formulerar sig bättre skriftligt. Vissa 
kanske trivs bra och känner sig trygga i gruppen medan andra 
har mycket att säga men inte riktigt får ordet på seminariet. Dels 
ville jag uppmuntra till en mer aktiv litteraturläsning – genom 
att studenterna fick färdigformulerade diskussionsuppgifter på 
lärplattformen, i vilka man skulle använda litteraturen såväl som 
egna erfarenheter, hoppades jag att kunskapsstoffet skulle bear-
betas mer. Dels ville jag att studenterna skulle öva på den centra-
la akademiska aktiviteten ”att diskutera sakinriktat”.2 Genom att 
först skriva inlägg i ett diskussionsforum, kanske mer informellt 
än i hemtentan, och sedan träffas på de muntliga seminarierna, 
något mer förberedda än vanligt, kunde studenterna på olika sätt 
                                                                               
1 Stina Hållsten, Diskussionsuppgift på lärplattformen – redskap för att lära 
eller bara ”en uppgift till”? Svenskans beskrivning 34. Lund: Lunds universitet. 
2 Carolyn Coffin & Ann Hewings, 2005. Engaging electronically: Using 
CMC to develop students’ argumentation skills in Higher Education, Lan-
guage and Education. 19 (1). S. 32-49. 

D 



 
 
S T I N A  H Å L L S T E N  

 172 

öva på den akademiska diskussionen – allt för att vara bättre 
förberedda på att skriva hemtenta och bättre rustade att fortsätta 
utbildningen som helhet. Slutligen ville jag pröva den digitala 
lärplattformen (kurswebben) – stöttade diskussionsverktyget 
kursupplägget? Uppskattade studenterna själva formatet?3 

Svaret på den sista frågan är: Nej, det gjorde de inte. Så gott 
som samtliga utvärderingar visade att studenterna inte uppskat-
tade kursupplägget vad gäller användningen av kurswebben.4 
Inte någon av dem ville heller delta i det fokusgruppsamtal jag 
inbjöd till, där det var tänkt att vi skulle diskutera just akade-
miskt skrivande, växlingen mellan muntligt och skriftligt och 
samarbete genom skrivande (vilket den digitala diskussionen 
skulle kunna beskrivas som). En tolkning av detta ointresse kan 
vara att vi såg syftet med de olika kursaktiviteterna på olika sätt. 
Var det så att jag såg ett pedagogiskt syfte som kändes självklart 
positivt för studenterna, medan studenterna såg kursaktiviteten 
som något onödigt, pålagt uppifrån och därmed överflödigt för 
själva kursinnehållet? 

Det jag vill diskutera i denna artikel är: vilka möjliga förklar-
ingar kan det finnas till att studenterna och jag uppfattade kurs-
upplägget på så olika sätt? Eller: vad var det som gick snett? 

En beskrivning av kursen 
Den aktuella kursen var en introducerande delkurs i svenska på 
ett lärarprogram. Studenterna hade gått minst en termin på 
högskolan, och hade alltså viss erfarenhet av själva högskolan 
och utbildningens upplägg. De hade hunnit skriva texter, läsa 

                                                                               
3 Hållsten, Diskussionsuppgift på lärplattformen – redskap för att lära eller 
bara ”en uppgift till”? 
4 Material för studien utgjordes av studenternas skriftliga utvärderingar. 
Samtliga 14 deltagare lämnade in en skriftlig utvärdering. 13 uppgav att de 
inte förstod syftet eller inte uppskattade diskussionsuppgiften. En student 
uppgav att arbetsformerna var bra. Se även Hållsten, Diskussionsuppgift på 
lärplattformen – redskap för att lära eller bara ”en uppgift till”? 
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litteratur och diskutera på seminarier. De hade också hunnit vara 
ute i gymnasieskolan på en kortare vfu-period.5  

Syftet med delkursen var att introducera skolämnet svenska, 
både ämnets språkdel och litteraturdel, inför de fyra terminerna 
svenska som ingår i ämneslärarprogrammet. Innehållet i delkur-
sen var kopplat till gymnasieämnet svenskas styrdokument och 
till de vetenskapliga ämnena svenska och litteraturvetenskap på 
högskolan. 

Momentet med diskussionsfrågor på kurswebben rörde ett 
antal centrala teman på kursen, exempelvis flerspråkighet, språk-
lig variation och olika didaktiska frågor.  

Arbetsgången var följande: Först gavs en föreläsning. Sedan 
öppnades en diskussionsuppgift på kurswebben, följt av ett semi-
narium där diskussionen fortsatte muntligen. Alla deltagare hade 
tillgång till allas diskussionsinlägg och uppmuntrades att läsa 
dessa före seminariet. Efter seminariet la studenterna ibland upp 
gemensamma anteckningar på kurswebben. Kursen avslutades 
sedan med en hemtentamen. All information om hur de olika 
uppgifterna hängde ihop gavs både skriftligt (i kursmanual och 
på kurswebben) och muntligt (på lektionstid). 

Ett syfte med diskussionsuppgifterna på kurswebben var allt-
så att studenterna stegvis skulle bearbeta litteraturen skriftligt 
inför sin hemtentamen. Instruktionen till hemtentan uppmuntra-
de mycket riktigt studenterna att använda diskussionsinläggen och 
även seminariediskussionerna i sitt arbete. Ytterligare ett syfte var 
helt enkelt att få öva på att diskutera, såväl skriftligt som muntligt. 
I kursmanualen presenterades uppgiften på följande sätt: 

Diskussionsuppgifter på kurswebben 
Vi kommer att använda kurswebben aktivt under kursen, i form 
av ett antal diskussionsuppgifter som ansluter till kursens inne-
hållsliga teman. Du ska välja minst två av fyra uppgifter, och 
delta med minst tre inlägg i respektive diskussionsuppgift. Dis-
kussionerna görs tillgängliga på kurswebben i direkt anslutning 

                                                                               
5 Vfu betyder verksamhetsförlagd utbildning och är en poänggivande prak-
tikperiod. 
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till seminarierna, när kursinnehåll och litteratur är aktuellt. Du 
får ingen individuell respons på dina inlägg, däremot ger vi en 
sammanfattande respons på nästföljande seminarium.6 

Det fanns vissa krav på innehållet, exempelvis att hänvisa till 
relevant litteratur, men studenterna kunde ändå skriva relativt 
fritt, med egna erfarenheter som referens: 

Inläggen ska referera till aktuell litteratur och vara sakinriktade. 
Det är förstås tillåtet att relatera till personliga erfarenheter, men 
det räcker inte att enbart skriva om detta.7 

Instruktionen till en diskussionsuppgift kunde se ut så här:  

Diskussion 4.  
Flerspråkighet och svenska som andraspråk. I en artikel ur 
Skånska Dagbladet den 8 januari 2014 beskrivs hur en skola pla-
cerat en pojke i Svenska som andraspråk-gruppen i stället för i 
den vanliga svenskagruppen. Det är skolans rektor som har rätt 
att placera barnen. Föräldrarna till den här pojken tycker dock 
att det är fel. 

Diskutera för och emot att ha olika kurser i svenska (exempelvis 
svenska 1 och svenska som andraspråk 1, på gymnasiet). /…/ Ta 
gärna upp egna erfarenheter, men glöm inte litteraturen! 

Användbar litteratur:  
Einarsson kap 9-11; Ask kap 9, Josephson s 127-154, kursplanen 
för svenska  
/…/  

Vad hade studenterna för vana och erfarenhet av att skriva aka-
demiska texter? Naturligtvis kan enskilda lärare ha tagit upp 
frågor om skrivande på sina delkurser, men studenterna hade 
alltså inte haft någon specifik skrivkurs tidigare, där begrepp 
som om genre, texttyper, skillnader och likheter mellan talat och 
skrivet språk etc. kan tänkas ha diskuterats. På min delkurs tog vi 
                                                                               
6 Kursmanual för delkursen. 
7 Kursmanual för delkursen. 
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upp frågor kring saklighet och krav på litteraturhänvisningar 
inför den första diskussionsuppgiften, och jag var noga med att 
försöka sätta in dessa krav i ett akademiskt sammanhang. Jag 
uppfattade dem ändå som relativt nya inför detta akademiska 
skriftliga ”samtal” som de förväntades använda sig av i diskus-
sionsuppgiften och i den kommande hemtentamen. 

Efter diskussionen på kurswebben följde sedan ett muntligt 
seminarium där diskussionen följdes upp. Innehållet återkom 
slutligen i en av tentamensuppgifterna: 

Fråga 3 
Bör vi arbeta mot ett enspråkigt, flerspråkigt eller parallellsprå-
kigt samhälle? På seminarium 8. Flerspråkighet och svenska som 
andraspråk, diskuterade vi detta. Fördjupa någon av diskus-
sionspunkterna, med stöd i relevant litteratur. 

Anteckningarna ligger på kurswebben från och med den 17 feb-
ruari. (Instruktion till hemtentamen + datum) 

Instruktionen till hemtentamen vad gäller språkbehandling var 
dels att följa lärarutbildningens språkpolicy,8 dels i form av ett 
betygskriterium för VG: ”…att skriva språkligt stringent med 
tydliga och väl valda kopplingar till kurslitteratur”.9 Min upp-
fattning under kursens gång var att studenterna deltog aktivt och 
relativt intresserat i diskussionsskrivandet, men inte lika aktivt i 
de muntliga efterföljande seminarierna. Utvärderingen av kursen 
visade också att de flesta (av dem som lämnade in en utvärde-
ring, 14 studenter av 19) antingen ogillade de muntliga semina-
rierna eller inte förstod poängen med dem: ”vi hade ju redan 
diskuterad ämnet på kurswebben”. En genomgång av den tenta-
mensuppgift som var närmast knuten till en diskussionsuppgift 
visar också att studenterna inte återanvände text eller ens enstaka 
                                                                               
8 Lärarutbildningens policy för språkutveckling (2011) Södertörns högskola: 
https://ssd03.web.sh.se/kurswebb20152/dmt06226.nsf/0/6E8602ACD3A64D
E2C1257E62002FFCFF/$file/Lararutbildningens_policy%20_for_sprakutveck 
ling.pdf (151112). 
9 Instruktioner till hemtentan. 
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formuleringar från diskussionsuppgifterna, trots att uppgifterna 
var snarlika och refererade till samma delar i kurslitteraturen.  

Hur kommer detta sig? Nedan ger jag ett förslag på hur man 
kan tolka det hela.  

Förslag på analys med ett aktivitetsteoretiskt ramverk 
Det finns en rad studier som undersöker studenters akademiska 
skrivande och skrivande på lärplattformar. Många gånger har 
studierna ett tekniskt fokus eller fokus på människa-dator-
interaktion: hur används själva det tekniska redskapet? Vilka 
funktioner verkar lätta att tillägna sig och använda, och vilka 
verkar överflödiga? Används lärplattformen i första hand till 
administration eller för pedagogiska ändamål?10 I WIDE-projek-
tet11 intresserade sig forskarna för den kontext ett antal digitala 
lärplattformar utgjorde och användes i, och stort fokus lades på 
hur deltagarna samarbetade och etablerade olika roller på platt-
formen12. Olika delstudier i WIDE-projektet visar att själva det 
tekniska redskapet inte är transparent på något sätt utan i själva 
verket med och skapar både begränsningar och förutsättningar 
för användningen och skrivandet.13 

Den brittiska Academic literacies-forskningen betonar aka-
demiskt skrivande som en aktivitet bland många andra i den 
akademiska kontexten, och utgångspunkten är att studenter 
                                                                               
10 Kear, Woodthorpe, Robertson & Hutchison, ”From Forums to Wikis. 
Perspectives on Tools for Collaboration”, The Internet and Higher Educa-
tion, 13(2010), 219-225, P. S. Tsai & C. Tsai, ”College Students’ Experience 
of Online Argumentation. Conceptions, approaches and the Conditions of 
Using Question Prompts”, The Internet and Higher Education 2013, 17 (4). 
S. 38-47. 
11 M. Blåsjö, S. Hållsten, P. Karlström, O. Knutsson & T. Cerratto Pargman, 
”Att skriva för att lära i digitala miljöer”, Resultatdialog 14 (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2014). 
12 Knutsson, Hållsten, Blåsjö & Karlberg, ”Identifying Different Registers of 
Digital Literacy in Virtual Learning Environments”, The Internet and Higher 
Education 15, 2012 (4), s. 237-246.  
13 Blåsjö, Hållsten, Karlström, Knutsson, Cerratto Pargman, ”Att skriva för 
att lära i digitala miljöer”. 
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måste insocialiseras i denna kontext, inte bara ”lära sig skriva 
akademiskt”, en gång för alla, för att klara sina studier. Forsk-
ningen intresserar sig således för den sociokulturella kontexten 
kring akademiska studier och visar på olika sätt den komplexa 
verksamheten skrivandet är inbäddat i. Ett exempel på en peda-
gogiskt inriktad forskning om lärplattformar är Lea och Jones, 
som analyserar studenters digitala skrivande, och konstaterar att 
det ofta råder motstridiga förväntningar på källanvändning, 
något som utmanar akademiens traditionella syn på digitala 
redskap och sociala medier, det vill säga det att studenter är mer 
kompetenta än lärarna. Undersökningen visar dock på det mot-
satta – studenter kom till högre utbildning med förväntningen 
att de traditionella källorna (läroböcker, vetenskapliga tidskrifter 
etc.) är mer tillförlitliga, medan lärarna introducerade mer ok-
onventionella källor hämtade från sociala medier.14 

Förutom studier med teknikfokus (MDI, exempelvis) eller 
med fokus på akademiskt skrivande, har några studier gjorts 
inom ramen för aktivitetsteorin.15 Aktivitetsteorin utgår från att 
mänskligt handlande kan analyseras som aktiviteter, där mål, 
redskap, gemensamma normer för deltagande etc. utgör kom-
ponenter som konstituerar det som kallas aktivitetssystem. Det 
som konstituerar ett aktivitetssystem är alltså den gemensamma 
aktiviteten som ett antal deltagare samlas kring. Deltagarna ingår 
i en större praktikgemenskap och delar värderingar, normer och 
                                                                               
14 M. Lea & S. Jones, ”Digital Literacies in Higher Education. Exploring 
Textual and Technological Practice”, Studies in Higher Education 36, 2011 
(4), s. 377–393, s. 384. 
15 Engeström, Miettinen & Punamäki (red.), Perspectives on Activity Theory 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), Yrjö Engeström, ”Expan-
sive Learning at Work. Toward an Activity Theoretical Reconceptualiza-
tion”, Journal of Education and Work 2004 nr 14 (1), s. 133–156; se även 
Stina Hållsten, Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och ut-
bildning (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2008) och J. Rae & 
A. Kirkwood, ”Constructing the Foundations of Capacity Building. An Activ-
ity Theory Analysis of the English in Action Baseline Studies”, i 8th Inter-
national Language and Development Conference, 23-25 Jun 2009, Dhaka, 
Bangladesh.  
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regler för deltagandet, och även de (kulturella) redskap som 
krävs för att delta i aktiviteten. Ett exempel på aktivitetssystem 
kan vara en delkurs, med deltagare, gemensamma mål, redskap 
och normer för deltagande, det vill säga ett kollektivt handlande. 
De ingående delarna i systemet påverkar varandra och mellan 
olika delar finns potentiella konflikter, som i sin tur utvecklar 
eller expanderar det aktuella systemet.16  

 

I figur 1 syns de komponenter som enligt teorin anses vara bety-
delsefulla för aktiviteten som sådan. De dubbelriktade pilarna 
illustrerar potentiella konflikter i systemet. I det potentiella sy-
stemet för en delkurs kan det exempelvis realiseras en konflikt 
mellan deltagarna och redskapen: de olika deltagarna har kanske 
redskapen olika lättillgängliga eller behärskar dem olika bra, och 
därigenom kan valet av redskap ifrågasättas. Konflikten ska inte 
ses som ett misslyckande eller ett motiv att avsluta eller upplösa 
aktiviteten, snarare ska det ses som en potentiell utveckling – 
genom konflikten synliggörs hur aktivitetssystemet fungerar och 

                                                                               
16 Hållsten, Ingenjörer skriver, s. 36. 
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vilka de eventuella svagheterna är. Det är sedan en utgångspunkt 
för förändring eller ”expansion”.  

Det tekniska redskapet lärplattform kan ses som ett av flera 
redskap i utbildningsaktiviteten. Francoise Blin och Morag Mun-
roe ifrågasätter en oreflekterad användning av tekniska hjälp-
medel, såsom en lärplattform, i undervisningen, och menar på 
att man lätt introducerar själva redskapet, utan att anpassa peda-
gogiken. Det är lätt att tro att gränssnittet är ”genomskinligt”, 
det vill säga dels är självlärande och intuitivt för användaren, 
dels inte är med och påverkar användningen eller lärandet utan 
så att säga är neutralt. Detta synsätt kommenteras av Blin och 
Munroe: ”When the introduction of a new object or of a new 
tool, such as a VLE, results in a serious alteration of the internal 
structure of the teaching activity system, we can infer that the 
activity system has been disrupted.”17 I ett aktivitetsteoretiskt 
perspektiv kan kurswebben förstås just utifrån det citerade av-
snittet: lärplattformen är ett nytt redskap. Oavsett om det an-
vänds pedagogiskt eller administrativt, påverkas det aktivitets-
system lärplattformen introduceras i, vilket kan leda till mot-
stånd alternativt förändring eller expansion.  

Även min egen undersökning av ingenjörers skrivande visade 
att svårigheter med skrivande kan förklaras aktivitetsteoretiskt 
med individers olika mål med olika skriftliga aktiviteter, och indi-
viders olika förståelse för vilken verksamhet skrivandet ingår i.18  

Aktivitetsteori betraktar alltså konflikter i systemet som ett 
sätt för systemet att expandera och därigenom förändras. Teorin 
skulle därmed kunna vara en möjlig analytisk väg för att förstå 
kursupplägg och introduktion av nya tekniska redskap utifrån 
olika deltagares perspektiv. 

                                                                               
17 Francoise Blin & Morag Munroe, ”Why Hasn’t Technology Disrupted Aca-
demics’ Teaching Practices? Understanding Resistance to Change Through the 
Lens of Activity Theory”, Computers & Education 2007 50 (2). S. 477). 
18 Hållsten, Ingenjörer skriver, s. 214. 
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Hur såg det ut på kursens digitala diskussioner och  
i hemtentasvaren? 
För att kunna delta i diskussionerna på lärplattformen behövde 
studenterna vara bekanta med kurswebbens gränssnitt och följa 
instruktionerna i kursmanualen. Det var viktigt att varje deltaga-
re följde tidsplanen, eftersom andras skrivande var beroende av 
att någon antingen skrev ett inledande inlägg eller svarade på 
andras inlägg. Uppgiften öppnades ett speciellt datum och skulle 
vara färdigt cirka fem dagar senare. Var och en hade alltså möj-
lighet att skriva ett första inlägg och invänta svar på detta så att 
diskussionen kunde fortsätta, eller invänta någons första inlägg 
för att svara på det, och på så sätt hålla igång en diskussion. Här 
är två exempel på studenternas diskussionsinlägg:  

För att svara på de frågor du ställde mig Maria så börjar jag med 
ett citat jag fann i boken ”Språket och språkarna” av Jan Einars-
son: ”Skrivna ord har nog också generellt högre status än talade. 
Sådana tal som står nära skriften har därigenom kommit att an-
ses som /…/” (s. 192). 
(Diskussionsinlägg 2015-02-04 13:34) 

Josephson skriver att skolans resurser är begränsade då skolan i 
praktiken styrs av besparingar och decentraliserade marknads-
modeller och att hälften av skolorna har lärare som inte har 
kompetensen att undervisa eleverna. ”Många skolor orkar inte 
med att pröva elevernas språkförmåga utan låter alla med annat 
modersmål läsa svenska som andraspråk, fast dessa elever kan 
ha svenska som sitt starkaste språk” (Josephson 2005, s. 139). 
(Diskussionsinlägg 2015-02-11 09:47) 

I de två utvalda exemplen följde alltså studenterna instruktionen 
att referera till litteraturen och vara sakinriktade. De håller sig till 
uppgiftens tema och refererar till litteraturen på ett konventio-
nellt riktigt sätt (här enligt Harwardsystemet). Det går också att 
se att studenterna valt referenser och citat som är relevanta för 
uppgiften. Vad vi inte kan utläsa är förstås med vilken motiva-
tion studenterna skrivit – för att de var intresserade av att disku-
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tera just den här frågan, för att de ville bearbeta litteraturen eller 
för att de helt enkelt var tvungna för att blir godkända på kursen.  

I hemtentasvaren som var kopplade till just den här diskus-
sionsuppgiften fanns inte i något fall referenser till diskussions-
inläggen. Ej heller fanns citat eller andra intertextuella koppling-
ar till inläggen.19 Det verkade alltså som att studenterna inte såg 
de olika momenten i kursen som delar av samma helhet utan 
som separata uppgifter, trots att jag på olika sätt introducerat 
uppgifterna som kopplade till varandra. 

Pedagogisk diskussion – vad kan vi lära? 
Analysen visade att studenterna och jag som lärare inte såg syftet 
med diskussionsuppgiften på samma sätt. Mitt syfte med kurs-
upplägget var att erbjuda möjligheter att i olika steg, muntligt 
och skriftligt, lära sig ett nytt ämne och skriva en bra hemtenta 
samt att helt enkelt få träning i att diskutera sakinriktat. Lärplatt-
formen möjliggjorde det Coffin kallar slow discussion,20 vilket 
inte nödvändigtvis var möjligt i det muntliga seminariet. Men 
medan jag såg diskussionsuppgiften som del i en större helhet, 
såg studenterna alltså uppgiften som en isolerad uppgift som inte 
hörde ihop med kursens övriga delar.  

Resultatet skulle kunna förklaras med att studenterna fått 
otydliga instruktioner, helt enkelt. Kursen som helhet innefatta-
de dels ett litteraturvetenskapligt spår, där man arbetade med 
didaktiska frågor kring litteraturläsning i skolan, och genomför-
de boksamtal. Dels innefattades mitt språkvetenskapliga spår, 
där vi arbetade med skolämnet svenska som helhet, svenskans 
utveckling i modern tid och språksociologiskt relevanta frågor. 

                                                                               
19 Jag tolkade detta som att man inte använde sina diskussionsinlägg i arbe-
tet med hemtentan, och ville gärna fråga studenterna i ett fokusgrupps-
samtal om hur de arbetat med de olika texterna. Detta fokusgruppssamtal 
kom dock aldrig till, eftersom studenterna inte var intresserade av att delta. 
20 Carolyn Coffin, ”Using Systemic Functional Linguistics to Explore Digital 
Technologies in Educational Contexts”, Text and Talk 33 (4/5) 2013, s. 497–
522. 
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Den huvudsakliga examinationen var en hemtentamen, och 
mycket av närvaron var obligatorisk och examinerande. Att 
dessutom förväntas skriva diskussionsinlägg på kurswebben, 
utan att kanske alls ha någon vana sedan tidigare, var eventuellt 
för komplicerat och därmed omotiverat. Det kan också förklaras 
med att studenterna helt enkelt inte hade lust att skriva mer, eller 
att de inte var nöjda med sina diskussionsinlägg och därför inte 
byggde hemtentamen explicit på dem. Ytterligare en reflektion 
kan vara att studenterna visst byggde sina hemtentasvar på dis-
kussionsuppgiften, men att det inte handlade om direkt återan-
vändning av text utan ett mer abstrakt bearbetande av ny kun-
skap. Diskussionerna kan mycket väl ha spelat roll i processen 
även om det inte syntes explicit i hemtentatexten.  

Resultatet kan också förstås utifrån ett Academic Literacies-
perspektiv.21 Studenterna var relativt nya på högskolan och hade 
därmed inte samma kontextuella förståelse för kursen och dess 
ingående delar. Kanske var syftet med de olika uppgifter själv-
klart för mig som erfaren lärare med överblick över hela deras 
svenskutbildning. Studenterna däremot hade kanske fullt upp 
med att finna sig till rätta inom ett nytt ämne, förstå att skoläm-
net svenska på högskolenivå faktiskt utgörs av två ämnen (litte-
ratur och svenska) och få ordning på likheter och skillnader 
ämnena emellan. De var också i färd med att hitta sin plats som 
blivande svensklärare, inte bara studenter på lärarprogrammet 
vilket som helst, eller studenter vilka som helst. Om de dessutom 
hade vana från sitt privatliv att använda olika sociala medier för 
att skriva och kommunicera, kanske de såg den digitala lärplatt-
formen både som något känt och något främmande; gränssnittet 
skilde sig markant från ett kommersiellt socialt medium och 
studenterna förväntade sig måhända inte att man på högskolan 
                                                                               
21 David R. Russell, Mary Lea, Jan Parker, Brian Street & Tiane Donahue, 
”Exploring Notions of Genre in ’Academic Literacies’ and ’Writing Across 
the Curriculum’. Approaches Across Countries and Contexts”, i Charles 
Bazerman, Adair Bonini & Debora Figueiredo (red.), Genre in a Changing 
World. Perspectives on Writing (Colorado: WAC Clearinghouse/Parlor 
Press, 2009), s. 459–491. 
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använde sig av liknande verktyg för att skriva akademiskt.22 För-
väntningarna kan ha varit att man på högskolan skrev hemten-
tamen, salstentamen och en och annan loggbok, exempelvis, inte 
någon digital diskussion på lärplattform. Uppgiften sågs därmed 
inte som meningsfull.  

Jag väljer dock en aktivitetsteoretisk analys och förklaring: 
Kursen kan betraktas som ett aktivitetssystem, där de olika del-
tagarna (studenterna och jag) hade olika mål med deltagandet. 
Med andra ord: Det fanns en konflikt i systemet mellan deltagare 
och mål, och detta underskattade jag som lärare. Om det hade att 
göra med att redskapet lärplattform inte var etablerat och moti-
verat, eller att man såg sig som deltagare i olika praktikgemen-
skaper är också intressant att diskutera. Närmast till hands ligger 
kanske förklaringen att jag som lärare och studenterna uppfatta-
de målet med diskussionsuppgiften på olika sätt. Studenterna 
verkade inte se diskussionsuppgiften som del i en större helhet. 
Snarare verkade de se det som en uppgift som tillsammans med 
andra uppgifter på kursen, skulle leda fram till ett godkänt betyg. 
Inte till en större säkerhet i att skriva akademiskt, inte heller ett 
mer fördjupat kunnande inom området.23  

Slutligen vill jag säga ett par ord om min egen roll, och vad 
jag tycker att jag lär mig genom att genomföra ett kursupplägg 
som inte blir särskilt lyckat. Hur kan det utveckla mig som lära-
re? Genom ett aktivitetsanalytiskt perspektiv synliggörs olika 
deltagares mål och syfte med deltagandet i en aktivitet. Det i sin 
tur gör det enklare för mig som lärare att förstå andra deltagares 
reaktioner och handlingar. På kursen där diskussionsuppgiften 
ingick protesterade studenterna mot uppgiften, dels genom att 
inte anta möjligheten att se övningen som ett steg mot en färdig 
hemtentamen, dels genom att inte bedöma den som meningsfull 
i utvärderingarna.  

                                                                               
22 Lea & Jones, ”Digital Literacies in Higher Education”. 
23 Hållsten, Diskussionsuppgift på lärplattformen – redskap för att lära eller 
bara ”en uppgift till”?, s 8.  
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Slutord 
Den här texten har titeln ”Om att diskutera på lärplattformen – en 
pedagogisk utmaning”. Ja, vad kan vi säga om den utmaningen? 

Tidigare undersökningar visar att teknikanvändningen inom 
högre utbildning, exempelvis i form av digitala lärplattformar, 
inte är oproblematisk.24 Det är inte i första hand själva tekniken 
som är svårbemästrad, utan snarare den pedagogiska implemen-
teringen och (kanske) studenternas motivering att använda tek-
niken. Ett sätt att förstå den delvis havererade övningen jag ex-
emplifierat med i texten kan vara att anlägga ett aktivitetsteore-
tiskt synsätt och betrakta övningen utifrån de olika deltagarnas 
(här studenternas och mina) syften och mål med diskussions-
skrivandet. På så sätt synliggörs eventuella orsaker till att öv-
ningen inte gick som jag hade hoppats på. Utifrån detta skulle 
övningen kunna utvecklas till att fungera bättre, i betydelsen att 
deltagarna i aktivitetssystemet (jag och studenterna) verkligen 
uppfattar målet med övningen på samma sätt. Det är inte själv-
klart att det är jag som lärare som med alla medel ska övertyga 
studenterna om att ’mitt’ syfte är det enda och bästa, utan en 
gemensam förhandling om syftet med en specifik uppgift kan 
mycket väl leda till att även jag utvecklas och delvis ändrar mina 
ursprungliga intentioner med övningen. 

Själva kurswebbsanvändandet då? En av spetsarna i aktivitets-
systemet utgörs av redskapsanvändande (fig. 1), och i min analys 
har jag räknat kurswebbens diskussionsverktyg som ett av flera 
redskap för att kunna delta i övningen. En fråga är då om red-
skapet har varit med och bidragit till att övningen inte gick som 
jag hade hoppats. Eller med andra ord, har redskapet skapat 

                                                                               
24 Blin & Munro, ”Why hasn’t Technology Disrupted Academics’ Teaching 
Practices?”, s. 475-490; R. Goodfellow, M. Morgan, M. Lea & J. Pettit, “Stu-
dents’ Writing in the Virtual University. An investigation into the Relation 
between Online Discussion and Writing for Assessment on two Masters 
Courses”, i I. Snyder & C. Beavis (red.), Doing Literacy Online. Teaching, 
Learning and Playing in an Electronica World (Creskill NJ; Hampton Press, 
2004), s. 25-44. 
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möjligheter eller begränsningar för att diskutera skriftligt? Tidi-
gare studier visar som sagt att tekniken inte är neutral utan både 
erbjuder möjligheter och begränsar användaren. I mitt exempel 
uppgav studenterna att kurswebben inte vållade några problem i 
skrivandet, men de ansåg samtidigt inte att diskussionsverktyget 
på något sätt underlättade arbetet.25 Frågan är dock fortfarande 
intressant, i ljuset av en större och större användning av digitala 
lärplattformar i utbildningssammanhang. Vad kan studenterna 
när de kommer till universitetet eller högskolan, i form av digitala 
redskap och digitalt skrivande, och vad behöver de lära sig? Vad är 
vi lärare vana vid i akademiska sammanhang och vilka krav stäl-
ler vi på studenterna att använda teknik för att skriva och lära?  

                                                                               
25 Kursutvärderingar från delkursen. 




