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Abstract 

 

Personal Computer (PC), a shortcut or an obstacle to dialog?  

We are living in a society where the digital technology is a tool that integrates into our life 

and changes our daily life and the way we communicate. The easy access to information and 

the opportunity to communication change the schools organization and demands new ways of 

teaching with and in contact with the surrounding world. That is why it is interesting to know 

how teachers can create an education environment with support of digital tools that fulfills a 

meaning for themselves, the pupils and the goals of the curriculum. 

This study is about how six teachers in one elementary school creates an education 

environment with support of digital tools and how they think the affect the pupils cooperation, 

communication and participation. 

The theoretical frame for this study is built in a sociocultural perspective, where people learn 

and develop through participation in social practices. To get the understanding of how 

teachers are thinking about the challenges and possibilities that digital tools have in the 

education environment, I choose a qualitative research method.  When I interviewed the 

teachers I used a semi structured interview form. With the focus on a dialogic perspective 

have I interpreted and analyzed the teachers’ story. Thereby, to highlight the teachers’ stories 

have I structured the interviews by tree aspects: Interactivity, Cooperation and Conversation. 

The result of this study has an interesting pivot in the perspective of the purpose, where my 

observation notes while searching for information and during the interviews became a very 

important material. 

This study can be of interest for all who are working with teaching and to them who has an 

interest of education and the future of our children. 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle där digital teknologi är ett redskap som på flera sätt formar våra liv och 

påverkar vårt sätt att leva och kommunicera. Mobiltelefoner, smarttelefoner, datorer, 

läsplattor, datorspel, multimedia och sociala medier är mer eller mindre en del av vårt liv. 

Digitala medier eller teknologier har förändrat vår relation till omvärlden liksom vårt sätt att 

agera i många verksamheter har lett till att kunskaper blir alltmer abstrakta. Detta medför att 

vårt sätt att lära förändras och kraven på vad vi skall behärska ökar (Säljö 2005, s.240).  

Med digitala medier uttrycker människor sina kunskaper, erfarenheter och föreställningar i 

olika former (chatt, sms, bloggar, etc.) och inte enbart med text, utan också med andra typer 

av representationer (bilder, symboler, ljud, film). Det finns möjligheter bland annat att följa 

händelser på andra sidan jordklotet i realtid och vi har tillgång till en mängd olika 

programvaror för att lösa olika problem (ordbehandling, översättningar, etc.). Skolor över hela 

världen satsar på att föra in digitala medier i sin undervisning.  

Digitala medier har ökat tillgången på information och möjligheterna till kommunikation. 

Kommunikation har blivit ett nyckelord i skolans verksamhet och kräver nya sätt att lära. 

Undervisningen utvecklas alltmer mot en kommunikativ process där eleven är aktivt 

medskapande i sin lärprocess (Teknikdelegationen 2010, s.15). Detta betyder att läraren har 

en stor utmaning framför sig, som handlar om att skapa en undervisning med stöd av digitala 

medier som fyller en mening för läraren själv, eleverna och läroplanens mål.  

Hur samtal används för att främja inlärningen är något som forskaren Olga Dysthe har 

studerat. Hon förespråkar det dialogiska klassrummet där både lärare och elever är aktiva 

(Dysthe 2010, s.222). Enligt Hylén (2010) finns det i Sverige ett stort behov av att veta hur 

lärare kan skapa en elevaktiv undervisning med stöd av digitala verktyg (se Carlén 2011, s.9). 

Därför är jag intresserad av att veta hur lärarna tänker när de omformar sin undervisning med 

digitala verktyg och på vilken sätt de beskriver att samspelet mellan lärare och elever sker 

under undervisningen.  

I den här undersökningen vänder jag mig i första hand till alla som arbetar med lärande, men 

också till alla dem som är intresserade av skolan och barnens framtid.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på om några lärare har ett dialogiskt perspektiv när de planerar 

undervisning med stöd av digitala verktyg. För att få kunskap om hur de använder sig av 

digitala verktyg och få en insikt om hur samspel och kommunikation sker mellan lärare och 

elever och mellan elever under undervisning med digitala verktyg kommer jag att intervjua 

och tolka deras berättelser och tankar om undervisning.  

– Hur ser några lärare på dialogens betydelse när de planerar undervisning med digitala 

verktyg?  

– Hur beskriver några lärare deras användning av digitala verktyg i undervisning och hur 

påverkar de elevernas samarbete, kommunikation och delaktighet? 

3. Bakgrund 

3.1 Historisk bakgrund 

Människan har en väl utvecklad förmåga att omvandla insikter, kunskaper och färdigheter till 

teknik. Hon konstruerar artefakter. Med hjälp av artefakterna kan människan utföra 

operationer som hon tidigare utförde med sin egen kropp. Förut var man tvungen att lagra och 

bevara information i exempelvis huvudet. Detta förändrades med tillgång till olika redskap 

eller artefakter (papper, penna, register, datorer), då lagrades informationen utanför 

människan. Detta krävde istället andra färdigheter som läsa, skriva, organisera eller tolka, för 

att därefter börja skapa ännu mer intellektuella artefakter som integrerades i tekniken och 

befinner sig i allt fler domäner i samhället. Detta medför att den nya tekniken, som IT 

(Informationsteknik) kan ses som något som förändrar vad vi lär och hur vi lär eftersom den 

är med och omformar samarbetsformer och sätt att organisera information och kunskap både 

inom och utanför individen (Säljö 2002, s.18-22).  

Följaktligen kan IT förstås som en kulturell utveckling i den mänskliga evolutionen där nya 

former av teknik är en central del av den mänskliga utvecklingen. Detta betyder dels att vi 

utvecklar kompetenser i samspel med tekniker som vi inte hade kunnat utveckla utan denna, 

och dels att vår kunskap omformas genom teknikanvändandet. Därmed har artefakterna 

egenskaper som tillsammans med ord och handlingar skapar mening i konkreta situationer 

(Ludvigsen, Rasmussen & Solheim 2002, s.214; Säljö 2005, s.81). 
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3.2 IT och skolans lärkulturer 

Synen på IT i undervisningen har förändrats allteftersom vilket perspektiv på kunskap och 

lärande man har utgått från. Första gången datorer användes i undervisningen var den så 

kallade ”datorstöd inlärningen” (CAL) på 1960-talet, där lärande var ett passivt mottagande 

av i förväg definierad och oföränderlig kunskap.  

Senare, på 1970-talet utvecklades det ”intelligenta undervisningssystemet” ( ITS), med 

huvudtanken att IT-systemet skulle konstrueras så att de tog över lärarens roll. Fokus låg 

därför på hur väl systemet fungerade snarare än elevers inlärningsutbyte. Både CAL och ITS 

har en syn av undervisning som överföring av lärande och kunskap. Eleven här betraktas som 

konsument, styrd av antingen läraren, läroboken eller datorn.  

Under 1980-talet utvecklades det en ny syn på lärande, ”Logo”. Den utgår ifrån att lärande 

sker när lärande är aktiv och eleven själv undersöker och upptäcker saker. Exempelvis 

förväntades det i svenska skolor att barn helt enkelt lärde sig programmera genom fritt 

utforskande vid datorn. Eleven blir alltså producent av kunskap.  

Sedan 1990-talet har ”Datorunderstött samarbetslärande” (CSCL) syn dominerat. Detta 

synsätt bygger på det sociokulturella perspektivet på lärande, det vill säga att flera lärande 

personer i samspel konstruerar gemensam kunskap i en större lärandemiljö. Här ses 

lärandegemenskapen som producent av kunskap. Inom inriktningen CSCL finns det en del 

som har fokus på den totala läromiljön där den digitala komponenten endast är en del medan 

den andra delen är särskilt inriktad på den interaktiva processen (Dysthe 2001, s.296f; Lilja & 

Lindström 2002, s.34f, Trageton 2012, s.10f).  

Som tidigare nämnts är undervisning med digitala medier kontextuellt bundet till en specifik 

kultur och tid (Gustavsson 2011, s.37-38). Till detta har skolan olika traditioner och kulturer 

som skapar skolans ”formella” inramning (återkommande normer, ritualer, tankestilar, 

strukturer och handlingsmönster). Handlingar och kommunikation är alltså baserad på den 

formella inramningen som säger vad som är rimligt eller lämpligt att göra i en viss situation. 

Till exempel för att kunna delta i klassrumsaktiviteterna räcker det inte bara med 

språkkunskaper utan det behövs många outtalade regler som styr interaktionen i skolan. Detta 

påverkar bland annat lärarens planering utifrån målsättningar, bedömningssystem, resurser, 

lokaler, genomförande av undervisningen, syn på användningen av teknik och 

kommunikationsformer (Almqvist 2002, s.78; Lindberg 2007, s.2-3; Rostvall & Selander 

2008, s.24).  
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De redskap som människor utvecklar och förbättrar möjliggör nya sätt att handla och de 

förändrar aktivitetens struktur, samtidigt begränsar de också vad som blir möjligt att göra. 

Däremot, när människor reflekterar över de handlingar de utför kan rutiner omförhandlas och 

förändras (Hurtig 2007, s.54-55). Därmed, föreslår ITiS1 att skolor bör få ett 

handlingsutrymme att experimentera med olika metoder inom visa ramar och att skolor och 

huvudmän skall stödja nya pedagogiska arbetsmetoder (Myndigheten för Skolutvecklingen 

2007b, s.40). 

3.3 Dagens skola 

I svenska läroplanen (Lgr 11, s.30) definieras språket som det främsta redskapet för att tänka, 

kommunicera och lära. Vidare står det i läroplanen att genom undervisningen ska eleverna 

utveckla den kommunikativa förmågan att samspela med andra i tal och skrift.  

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kognition sker lärandeprocessen i samspel med 

andra människor i sociala praktiker som består av olika tecken, symboler och materiella 

artefakter som människor har skapat och kontinuerligt skapar (Ludvigsen, Rasmusen & 

Solheim 2002, s.213). Det centrala i all undervisning, enligt Uddén (2002, s.93) är mötet 

mellan elev och pedagog och att pedagogen använder ett språk i en representationsform, som 

är relevant i relation till elevens språkliga förmåga. I det sociokulturella klassrummet i 

Vygotskijs anda, skall eleverna: ”experimentera, iaktta, studera, leka, samtala, diskutera, 

delta, värdera, observera, undersöka, undra, uttala sig, få något sagt, samtala om, nyttja olika 

informationskällor, framföra, ha åsikter om, lyssna, skriva och läsa” (Trageton 2012, s.11); 

och läraren skall uppmuntra användandet av språk i alla dessa former (Körling 2009, s.18).  

Tillgången och möjligheterna till information och kommunikation har ökat på ett 

genomgripande sätt genom IT (Teknikdelegationen 2010, s.15). Däremot bör det betonas att 

IT utvecklades utan att vara riktat mot lärande eller skolans utveckling, detta har varit en 

efterhandskoppling (Säljö 2002, s.19). Därför är det viktigt vid utformningen av ett effektivt 

lärande som stöds av teknik att välja lämpliga tekniska hjälpmedel eller digitala lärresurser 

(Teknikdelegationen 2010, s.20).  

Digitala lärresurser är en samlingsbeteckning för IT-baserade läromedel. Digitala lärresurser 

kan vara multimodala, som betyder att kommunikationen kan ske med både text, still- eller 

rörliga bilder och ljud samtidigt. Det kan också vara interaktiva, vilket innebär att den kan 

                                                 
1 ITiS: IT i Skolan, nationell satsning på IT i skolan 
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bjuda in användaren att interagera eller svara (Myndigheten för skolutveckling 2007a, s.4). 

Det finns olika grader av interaktivitet. Att få respons från datorn genom att peka på skärmen 

och följa ett programs instruktioner anses som låg grad av interaktivitet, medan individens 

möjligheter till aktiva val, kontroll, påverkan, respons samt dialog anses av hög interaktivitet 

(Anderhag, Selander & Svärdemo-Åberg 2002, s.166). För att få en överblick över dagens 

rika utbud av digitala lärresurser kommer jag att beskriva några stycken:  

Råmaterialet kan vara animationer, bilder, ljud, texter, video eller andra enheter som kan 

kombineras med annat digitalt eller analogt material.  

Lek- och lärprodukter eller Edutainment (education and entertainment) handlar om 

kommersiella produkter som dvd eller cd-rom program, till exempel filmer och spel som lär 

barnen på ett lekfullt sätt genom att titta eller spela i dem.  

Digitala läromedel är produktioner i form av webbplatser med interaktiva övningar till 

eleverna eller handledningar till läraren.  

Verktygsprogram kan vara lexikon eller bildbehandlingsprogram.  

Samarbetsverktyg är olika verktyg som gynnar samarbete och kommunikation. Det kan 

handla om bloggar eller wikis där en person kan lägga in text och bild och andra kan ge 

kommentarer. Skillnaden är att wikis (tex. Wikipedia) är öppna för alla användare. Det finns 

interaktiva mötesplatser så som sociala programvaror, nätgemenskaper på Internet (tex. 

Facebook), interaktiva webbsidor där man kan jobba gemensamt (Myndigheten för 

skolutveckling 2007a, s.9f).  

Villkoren för användning av digitala skolmaterial kan dock vara olika. Det kan vara fritt 

tillgängligt och gratis, så kallat öppna programvaror eller kommersiella lärplattformar som 

kostar pengar och/eller kräver en licensavgift. En del material får bara användas i den form 

man finner det, en del material får inte användas för kommersiellt bruk och en del material 

finns det möjligheter att anpassa eller vidareutveckla på egen hand. Detta medför att alltfler 

lärare börjar skapa egna lärresurser, från lektionsplaner till mer avancerade produktioner. Det 

är många lärare som delar med sig av det egenproducerade materialet (t.ex. via Lektion.se) till 

andra som kan bygga vidare eller komplettera med nya inslag och på så sätt skapa en än rikare 

resurs (Myndigheten för skolutveckling 2007a, s.9f). Detta leder till att en effektiv 

användning av digitala lärresurserna kräver en genomtänkt infrastruktur. Det gäller även att ta 

ställning till nya frågor såsom upphovsrättsfrågor, organisation och lagring av material. För en 

effektivisering och utveckling av undervisningen behövs det ett uttalat syfte med IT-
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användningen som utgår ifrån en tydlig pedagogisk idé och insikt om hur den ska integreras i 

hela den pedagogiska processen samt hur den kan bidra till elevernas lärande. Det innebär ett 

nytt synsätt kring pedagogik, planering, förberedelser och hur läroplanen uppfattas. Till detta 

har många skolor utvecklat en IT-strategi (Myndigheten för Skolutvecklingen 2007a, s.4f).  

Det framgår av Teknikdelegationen (2010, s.3f) att med digitala lärresurser som redskap finns 

det nya och stora möjligheter till nya former för lärande med, och i kontakt med omvärlden. 

Alltmer blir de kommunikativa aspekterna betydande därför används begreppet IKT 

(Information och kommunikationsteknik) istället för IT. Detta utmanar skolans traditionella 

form av lärarledd undervisning och ersätts med en kommunikativ process mellan lärare och 

elev och mellan elever.  

Erstad (2002, s.187) skiljer mellan undervisning där interaktion på nätet sker asynkront från 

interaktion i klassrummet som sker synkront. I en synkron interaktion i klassrummet är 

deltagarnas kommunikation strukturerad efter en turtagning, vilket gör att ju fler deltagare 

som finns på plats desto mindre möjlighet till återkoppling får var och en. I en asynkron 

interaktion på ett elektroniskt medium finns det möjlighet att större antal deltagare får 

återkoppling på sina inlägg.  

Detta innebär att läraren skall hålla sig uppdaterad med den digitala utvecklingen samt kunna 

kritisk söka, värdera och utbyta material för att skapa en undervisning med hjälp av digitala 

verktyg som fyller en mening för dem själva, eleverna och läroplanens mål. 

3.4 Lärarens roll och kompetens  

Rostvall & Selander (2008, s. 13) definierar lärande som en process, som utmärks av en ökad 

förmåga att visa fram och använda olika tecken och teckensystem.  

Ett problem som Mikael Iselow på Multimediabyrån tar upp är att styrdokument idag saknar 

målskrivningar för de kompetenser som lärare och elever behöver för att kunna använda sig 

av digitala lärresurser. Han poängterar att mediekompetens kräver ytterligare kompetenser 

som kulturell kompetens, kritisk kompetens och kreativ kompetens för att kunna använda och 

skapa egna digitala lärresurser (Olsson 2009, s.19). Baserat på forskning uttrycker 

Teknikdelegationen (2010, s.6) att svenska skolsystemet bör arbeta på ett mer medvetet och 

strukturerat sätt kring IKT.  

Enligt Europarlamentet är digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande och aktivt medborgarskap. Det handlar om en kombination av attityder, färdigheter 
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och kunskaper. Det rör sig bland annat om kritiskt tänkande, förmågan att bedöma och 

organisera information, förmågan att skapa och dela mening av olika typer och i olika format i 

samarbete och effektiv kommunikation. Det handlar också om att förstå hur och när digitala 

lärresurser bäst kan komma till användning som stöd i dessa processer (Skolinspektionen 

2011, s.1f).  

IT- och energiministern Anna-Karin Hatt uttrycker att det är en strategisk utmaning för skolor 

hur IT utnyttjas för elevers lärande, vilket i sin tur är beroende av lärares kompetens och 

förståelse för de möjligheter som digitala lärresurser erbjuder (se Lundgren & Lundgren 2011, 

s.74). Vad som utgör lärares kompetens är kopplat till hur de samverkar och använder olika 

resurser som verktyg för att lösa problem (se Lindström 2012, s.26-28).  

Vilken pedagogisk verksamhet läraren erbjuder kan variera utifrån lärarens syn på sitt 

uppdrag där lärarens karaktär och ledarskap spelar roll, förklarar Gustavsson. Till detta 

rekommenderar UNESCO (2002) IT i lärarutbildning med hjälp av fyra aspekter: kultur, 

ledarskap och vision, planering och förhållningssätt till förändring samt livslångt lärande. 

Inom detta ramverk beskrivs nödvändiga IT-relaterade kompetenser, vilka är nära integrerade 

med varandra samt knutna till de nämnda aspekterna. Dessa är teknisk-, social-, pedagogisk-, 

didaktisk- och kommunikationskompetens (Gustavsson 2011, s.38).  

Enligt Erstad kan inte läraren vara en allvetare utan det behövs en omdefinition av lärarrollen. 

Han anser att läraren ska vara flexibel, den ska kunna variera från föreläsare och lärarstyrt till 

upptäckande och problembaserat lärande, där tekniken är en integrerad faktor av 

undervisningen (Erstad 2002, s.194-196). Däremot finns det enligt Lindberg många klasser 

som använder sig av en strikt lärarstyrd modell där interaktionen är kontrollerad. Hon menar 

att eleverna får för litet utrymme att utifrån sitt eget vardagliga språk förstå och förhandla sig 

fram i det fria samtalet och ta egna initiativ för att producera egen kunskap i språkligt mer 

utvecklande resonemang. Hon menar att synen fortfarande ligger på kommunikations- och 

kunskapsprocessen som en överföring, från läraren till eleven. Detta illustrerar Lindberg med 

de tre P:nas metodik (Willis 1996, se Lindberg 2007, s.12).  

1. Presentera. Läraren presenterar, eleverna lyssnar. 

2. Praktisera. Eleverna övar inom ramen styrd av läraren eller läromedlet. 

3. Producera. Eleverna producerar ”fritt” i mindre styrda aktiviteter (Lindberg 2007, s.5-13). 

 

Med digitala lärresurser som redskap finns det nya och stora variationsmöjligheter till nya 

former för lärande med och i kontakt med omvärlden. Detta utmanar skolans traditionella 
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form av lärarledd undervisning och ersätts med en kommunikativ process mellan lärare och 

elev och mellan elever (Teknikdelegationen 2010, s.3f). Denna typ av lärande kräver 

visserligen många aktiva val av eleven och sannolikt guidning och stöd från pedagoger men 

det flyttar tydligt makten från läraren till den enskilda eleven (Myndigheten för 

skolutvecklingen 2007a, s.52-53). Trageton påpekar att ett IKT-stött lärande kräver en 

förskjutning av fokus från eleven som konsument till eleven som producent i skolans praxis 

(Trageton 2012, s.41).  

Författarna Lindblom, Alklind Taylor, Rambusch och Svensson (2011, s.55-70) prioriterar 

vikten av pedagogisk digital kompetens i sammanhang av lärande och undervisning snarare 

än tillgänglighet till digitala verktyg. De har skapat en ram i vilken pedagogisk digital 

kompetens blir möjlig att utveckla och bevara i fem ”framgångsfaktorer”:  

Gemensam pedagogisk grundsyn: De anser att det är viktigt att alla lärare arbetar mot samma 

mål. De rekommenderar även ett delat ansvar mellan flera lärare istället för ett enskilt ansvar.  

Teamwork: Det är en fördel att lärarna skapar en gemensam kunskapsbas, där de kan ta nytta 

av varandras kompletterande kunskaper, både tekniska och ämnesmässiga. Detta kräver 

flexibilitet, god samarbetsförmåga och kommunikation inom lärarkollegiet.  

Undervisningskultur eller praktikgemenskap handlar om att lärarkollegiet utvecklas 

tillsammans med ett gemensamt projekt. Att alla lärare i gruppen delar med sig, diskuterar, 

berättar sina erfarenheter, stödjer varandra i arbetet med digitala verktyg. Det kan både vara 

stora ärenden som ett gemensamt inköp så som mindre ärenden att förklara hur man öppnar 

ett särskilt filformat. En sådan kultur utvecklar en kollektiv förmåga hos lärarlaget och uppnår 

högre kvalitetsmål, enligt författarna.  

Positiv inställning till teknik: De menar att en positiv inställning påverkar den allmänna 

känslan av gemenskap och öppenhet i gruppen. Det blir lättare när tekniska problem kan lösas 

tillsammans. Dessutom, en positiv inställning att dela med sig av kursmaterial, 

föreläsningsanteckningar, presentationsmaterial, etc.  

Administrativa, pedagogiska och tekniska stödresurser: Det handlar enligt dem om att sköta 

en gemensam utveckling av idéer där lärare samarbetar.  

Från en utvärdering av den redan nämnda ITiS-satsningen (se s.7) visade det sig att en viktig 

faktor för de mest framgångsrika skolorna är närvaron av en eller flera nyckelpersoner i 

skolan som fungerade som handledare. Handledarens insatser är inte som expert utan som 
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stöd för arbetslaget genom att vara ett bollplank för idéutbyte och reflektion (Myndigheten för 

skolutvecklingen 2007b, s.6f). 

3.5 Artefakterna 

Datorn kan ses som en artefakt för att förmedla kommunikativa produkter, den kan ge uttryck 

åt flera röster i olika former samtidigt. Till exempel i ett multimedia-program kan man 

visualisera bildspråk på skärmen, spela talat språk och visa skriven text. Men det är ändå vi 

människor som producerar och använder datorn enbart som ett medel för att ge uttryck av vårt 

tänkande (Klerfelt 2002, s.260-261).  

Lärare och elever påverkar och påverkas av artefakterna. Vid utformningen av ett effektivt 

lärande som stöds av teknik är det viktigt att inte bara välja lämpliga tekniska hjälpmedel eller 

specifika applikationer utan också att ha en god förståelse för de olika roller som läraren, 

eleven och tekniken har.  

För att bättre förstå relationen mellan IKT och lärande kommer jag använda mig av 

Wartofskys (1979) tre aspekter av artefakterna under analysarbetet. Poängen är att elevernas 

möjligheter kan studeras utifrån vilka villkor som råder, vilka resurser som erbjuds och vilka 

redskap som används (se Linderoth 2002, s.238).  

När läraren omformar en lektion utgår lektionen ifrån sina förväntningar av elevens förståelse 

kring tekniken. Däremot kan inte tekniken förutbestämma elevens förståelse. Lärarens 

förväntningar av elevernas resurser varierar när eleven skall hantera primära, sekundära eller 

tertiär artefakter.  

Med primära artefakter menas det att eleven förväntas kunna hantera ”ett objekt”. Till 

exempel olika egenskaper på datorn som kan utnyttjas i förhållande till konkreta 

arbetsuppgifter.  

Med sekundära artefakter menas det att eleven förväntas kunna hantera ”ett dynamiskt 

lärandeobjekt”, som till exempel kommunikation via e-mail. Här har verktygen redan ”sociala 

modeller” för hur de ska användas och dessa modeller organiserar elevens användande.  

Tertiära artefakter är ett ”erbjudande om interaktion” som eleven förväntas hantera. 

Nätverken binder ihop individer och institutioner på ett sätt som förändrar kommunikationen 

mellan människor. Läraren behöver skapa ett beskrivande förhållningssätt för att kunna locka 

till fördelning, användning, interaktion och produktion (Hansson 2012, s.52-53; Ludvigsen, 

Rasmussen & Solheim 2002, s.214).   
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4. Teorianknytning 

4.1 Utvecklingspsykologi och pedagogiskt tänkande, Lev Vygotskij (1896-

1934) 

En utgångspunkt för den ryske utvecklingspsykologen och pedagogiska tänkaren Lev 

Vygotskij är att människan är både en biologisk och en kulturell varelse. Den biologiska 

utvecklingslinjen börjar vid födelsen (eller kanske ännu tidigare), och är styrd av biologiska 

processer. Detta innebär att barn i olika delar av världen utvecklas relativt lika under denna 

fas. Alla barn utvecklar en rad färdigheter som att kontrollera sin kropp. Men när barnet börjar 

kommunicera med sin omgivning genom språket, kommer dess utveckling också att 

bestämmas av sociokulturella faktorer. En central utgångspunkt i en sociokulturell 

utvecklingslinje är att människor lär och utvecklas genom deltagande i sociala praktiker (Säljö 

2008, s116-117). 

4.1.1 Interaktion och samspel 

För Vygotskij är utveckling och lärande möjliga aspekter av all interaktion. Det är genom 

interaktion med andra som barnet exponeras för och tar till sig de sätt att tänka och agera som 

fungerar i samhället. Därför är lärarens och andra vuxnas handlingar betydelsefulla för barns 

utveckling. För Vygotskij är människor således alltid på väg mot att erövra nya sätt att tänka 

och nya sätt att förstå världen. Den kunskap och de erfarenheter vi har använder vi i nya 

situationer, och de ger oss visa färdigheter. De är också de resurser vi har för att försöka 

tillägna oss ny kunskap i interaktion med andra. Därför är dynamik, utveckling och 

förändring, enligt Vygotskij det som är det mest utmärkande för människor (Säljö 2008, 

s.121-122). 

4.1.2 Utvecklingszonen 

Denna idé om dynamiken i människors tänkande och färdigheter, liksom beroendet av social 

interaktion och stöd från andra, är utgångspunkten för den närmaste utvecklingszonen. 

Utvecklingszonen definierar Vygotskij (se Säljö 2008, s.122-123) som avståndet mellan det 

barnet klarar av på egen hand och utan stöd av andra (den verkliga utvecklingsnivån) och det 

barnet skulle kunna klara av (den möjliga utvecklingsnivån) med vuxens ledning eller i 

samarbete mellan andra elever som kommit längre. Dessa kunskaper och färdigheter är då inte 

helt bortom individens kompetens. Barnet kanske kan lösa delar av uppgiften, men behöver i 



Datorn, en genväg eller ett hinder till dialog?  Cristina Ferriol 

14 

visa faser ”låna” kompetens från sin samarbetspartner ”more capable peers” med Vygotskijs 

terminologi. I sådana fall kan man säga att uppgiften befinner sig inom den närmaste 

utvecklingszonen för barnet. När man erövrat denna nya intellektuella eller fysiska färdighet, 

uppkommer nya utvecklingszoner i relation till mer avancerade problem. Utvecklingszoner 

finns inte i någon absolut mening, utan de uppkommer i aktiviteter (Dysthe 2010, s. 55-57).  

4.1.3 Medierande redskap 

Vygotskij skiljer mellan ”lägre” och ”högre” psykologiska funktioner. Med lägre 

psykologiska funktioner menar han enkla reaktioner och elementära beteenden som redan det 

lilla barnet förvärvar som betingade reaktioner (till exempel att man minns att man bränt sig 

på något och därför undviker det). Med högre psykologiska funktioner menar han de mer 

komplexa färdigheter som barnet får från olika kulturella praktiker. Det handlar om hur vi lär 

oss kommunicera, minnas, lösa problem, förstå oss själva och andra med mera (Säljö 2008, 

s.117-118).  

Som redan nämnts i inledningen (se s.5) har människor skapat olika redskap eller verktyg som 

vi använder i våra dagliga verksamheter. Således skiljer Vygotskij på två slags redskap:  

Det fysiska redskapet är det jag kallar för artefakt, och innebär olika föremål som är skapat av 

människor för att uppfylla ett speciellt syfte. Det psykologiska redskapet som är sådant vi 

använder oss av för att tänka och kommunicera med, det vill säga alfabetet, formler, språket, 

etc. Det innebär att människan använder sig av redskap för att kunna tänka och kommunicera 

enligt Vygotskij. Redskapen blir alltså en länk för kontakt och samspel mellan individen och 

dennes såväl fysiska som sociala omvärld. Vidare bygger individen upp sociala erfarenheter 

genom interaktion med andra som medieras genom språket. När individen sedan själv 

använder dessa kunskaper och färdigheter i olika aktiviteter och i kommunikation med andra, 

exponeras nya grupper för dessa medierande redskap (Säljö 2008, s.118-120). Det 

utmärkande för medierande redskap är att de spelar en dubbel roll, dels är de medel för en 

aktivitet (hur något kan göras), dels är de ”stöttor” som underlättar själva aktiviteten (vad som 

ska göras) (Wyndhamn 2002, s.99).  

Begreppet mediera innebär att människor inte står i direkt kontakt med omvärlden, utan vi 

tolkar och hanterar den med hjälp av olika artefakter och psykologiska redskap. 
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Figur 1 visar en tolkning av hur Vygotskij 

ser på en medierad handling. Modellen är 

en kritik av Skinners stimulus- 

responsmodell eftersom den visar att ett 

stimulus medieras av artefakter. 

 

 

 

 

Figur 1. Vygotskijs idé om mediering 

(1978) 

Figur 2 visar en vidareutveckling om 

Vygotskijs modell av mediering av hans 

medarbetare Leontiev till en relation 

mellan människa och objekt. Den 

medierande artefakten används av 

individen i interaktionen med omvärlden, 

men Vygotskij menar också att den 

påverkar och förändrar individen.  

 

Figur 2. Leontievs modell av medierad 

handling (efter Säljö, 2005, se Malmberg 

2006, s.30). 

4.1.4 Appropriering och internalisering 

Appropriering avser när individen bekantar sig och lär sig att använda medierande redskap i 

form av artefakter och språkliga redskap. Att vi appropierar ett redskap betyder inte att vi har 

kunskap om redskapet, utan vi måste också utveckla en djup förtrogenhet genom vårt 

användande av redskapet. Appropriering sker i samtal och i olika sociala praktiker, vilket gör 

att individen dessutom blir delaktig i samhällets sätt att tänka, kommunicera och arbeta. På 

liknande sätt, när en individ har approprierat ett psykologisk redskap har individen också 

förändrats och därmed också förändrat sitt tänkande (Säljö 2008, s.126-128).  

Utvecklingen från social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner är det Vygotskij 

kallar för internalisering. Under internaliseringsprocessen har mentala funktioner medierats 

(förmedlats, överförts eller styrts) med hjälp av artefakter och intellektuella redskap som vi 

människor använder i olika slags sociala aktiviteter (Dysthe 2001, s.78-79; Säljö 2008, s.129).  
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4.1.5 Språk och tänkande 

Enligt Vygotskij är tänkandet och språket nära sammanlänkade. Det som är speciellt med 

språket är att det fungerar som ett redskap för kommunikation både mellan människor och 

inom människor. Vygotskij framhåller att människan har ett egocentriskt tal, (t.ex. när små 

barn talar högt för sig själva), eller ett inre tal i vårt eget tänkande. Vår förmåga till inre tal 

hänger ihop med vårt språk och kan rekonstruera sociala processer och relationer samt dra 

slutsatser om hur vi skall handla. När språket har approprierats kommer det att fungera som 

ett mentalt verktyg och kan därmed mediera tanken. Dessutom har hon ett yttre tal, vilket 

används i kommunikation med andra. Genom interaktion med andra bygger således individen 

upp sociala erfarenheter som medieras genom språket (Dysthe 2001, s.83; Säljö 2008, s.119f). 

4.1.6 Undervisning och lärande 

För Vygotskij är skolan den miljö där människor ges möjligheter att komma i kontakt med 

institutionella begrepp, skriftspråk, kunskaper och bygga erfarenheter. För att medieringen 

skall bli effektiv enligt Vygotskij, skall barn förhålla sig till vuxnas sätt att kommunicera och 

på så sätt ta till sig de språkliga redskapen för att kunna delta i interaktion och påverka sin 

omgivning.  

Vygotskij är av den meningen att när barn kommer i kontakt med nya begrepp, insikter och 

företeelser måste de koppla ihop det med sina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket han 

anser är en process som riskerar att bli för abstrakt för lärande eftersom kunskaperna kan ligga 

alltför långt ifrån vad barnen kan ta till sig. Vygotskijs exemplifierar denna skillnad med att 

barnet lär sig vardagliga begrepp som ”bror” på ett annat sätt än hur man lär sig ett 

vetenskapligt begrepp som Arkimedes princip. Han framhåller att det är läraren som i direkt 

kommunikation med barnet kan hjälpa till att knyta ihop de mer abstrakta samhälleliga 

kunskaperna med individens egen referensram. Enligt Vygotskij (se Säljö 2008, s.124-126) 

handlar det om att ta barn från det kända till det okända. Läraren blir med andra ord en helt 

central medierande resurs som kan hjälpa individen att se kopplingen mellan ett abstrakt 

begrepp och den egna tidigare erfarenheten.  

Vygotskij hävdar att ett barn kan ta sig från den nivån i utvecklingen som barnet för tillfället 

befinner sig i, till den utvecklingsnivå som ligger närmast efter, genom vägledning av en mer 

kompetent person. Därmed, är det helt avgörande, enligt Vygotskij, för det praktiska 

samarbete som sker mellan lärare och elev för att läraren skall kunna lägga upp didaktiken 

som eleven behöver för att komma vidare till den närmaste utvecklingsnivån. Det innebär ofta 
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att gå från det lärarledda till det självständiga arbetet (Dysthe 2001, s.81; Kroksmark 2009, 

s.452-453). Vygotskij betonar även betydelsen av en språklig samverkan mellan eleverna och 

mellan eleverna och läraren. I detta har läraren en viktig roll, men också andra elever blir 

betydelsefulla medarbetare i undervisning och läroprocessen (Dysthe 2001, s.82-84).  

När det gäller bedömning hävdar Vygotskij att det inte är viktigt att finna, mäta eller bedöma 

de potentiella i den aktuella utvecklingsnivån hos barnet. Däremot förespråkar han ett 

perspektiv som ”förskjuter tyngdpunkten i individbedömningen från produkt, normer och 

kvantitet till process, kriterium och kvalitet” (Dysthe 2001, s.81). 

4.2 Litteraturretoriker, språkfilosof och kulturteoretiker, Michael Bakhtin 

(1895-1975) 

Enligt den ryske litteraturteoretikern, språkfilosofen och kulturteoretikern Michael Bakhtin 

utgörs hela mänsklighetens existens av en ständig dialog där människor samverkar med 

varandra. Begreppet dialog innebär vardagligt språkanvändande: en muntlig interaktion 

ansikte mot ansikte. Det är individens närmaste familj som utgör den första kultur som barnen 

möter, och det är de vuxnas verbala språk som i början fungerar som modeller för den verbala 

samvaron. Bakthtin understryker att varje individs unika röst och erfarenheter formas och 

utvecklas i kontinuerlig och ständig interaktion med andra individers verbala språk. Vidare 

och genom hela livet stöter vi emellertid på en mångfald av röster som vi internaliserar, 

omformar och för fram på nytt. Genom varje tid, socialt rum och situation fortsätter vi helt 

enkelt att fostras in i kulturer och in i olika språkgemenskaper (Dysthe 2001, s.86-97, Dysthe 

2010, s.62). 

4.2.1 Dialogismen 

Bakhtins tankar om dialogen som ett sätt för människan att kommunicera och att människan 

ser på sig själv genom andras ögon och vidare uppnår insikt, kunskap och förståelse för sig 

själv och sin plats i tillvaron. Bakhtin definierar människans ”jag” genom dialogiska 

relationer till ”den andre”. Bakhtin hävdar att i ett dialogiskt utbyte där mötet och samspelet 

mellan parterna är aktivt, uppstår det förståelse och skapas en gemensam mening (Dysthe 

2010, s.63-66), det vill säga den som yttrar sig förutsätter en aktiv förståelseprocess och svaret 

från den andra är en aktiverande princip för mening som uppstår när ett yttrande har blivit 

förstått på någon nivå. Alltså, mening skapas och återskapas av parter som samverkar i 

bestämda kontexter och får liv av olika interagerande röster (Dysthe 2001, s.100-101). Enligt 
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Bakhtin, är mening något som konstrueras som en brygga mellan parterna i dialogen och 

således mellan dem som är i interaktion med varandra (Dysthe 2010, s.66).  

Bakhtin (1981) uttrycker följande: “Understanding comes to fruition only in the response. 

Understanding and response are dialectically merged and mutually condition each other; one 

is impossible without the other” (se Dysthe 2001, s.101). Med respons menas att ett svar ges 

från mottagaren av det som sades och svaret kan vara av muntlig art eller en reaktion på något 

sätt. I samspelet ges respons mellan deltagarna och responsen är nödvändig enligt Bakhtin för 

att skapa möjligheter till förståelse.  

Han anser att kommunikationen inte enbart får gå från den ena personen till den andra 

personen, så kallad envägskommunikation, utan behöver ske i ett samspel mellan dem som 

samtalar och lyssnar. Vidare är lyssnande, svarande och förståelse samtidigt pågående 

processer, enligt Bakhtin. Han hävdar dessutom att mänskligheten strävar efter ett vidgat 

samspel i det kollektiva mötet mellan människor där varje individs enskilda röst är lika viktig 

som en annans (Dysthe 2010, s.66-67).  

4.2.2 Flerstämmighet 

Ordet flerstämmighet tillhör inte någon enskild person. Det bär med sig röster från tidigare 

brukare, framhåller Bakhtin och därför blir yttrandet en mötesplats för samspel och 

konfrontation mellan talande personligheter med olika värderingar. Detta sam- och motspel är 

själva det kreativa elementet hos Bakhtin, både på det individuella planet och i samhället. 

Bakhtin var alltid inriktad på skillnaderna (ibland konflikterna) mellan yttringar. Enligt 

Bakhtin är det olikheterna som skapar och ger dialogen det dynamiska element som startar 

nya möjligheter för tolkning, för reflektion och en ny förståelse för de inblandade personer 

(Dysthe 2010, s.67-68). Emellertid finns det existerande talgenrer som alltid sätter en ram för 

den mening man skapar och kan skapa, antingen man tillämpar eller bryter mot bestämda 

kommunikationsmönster (Dysthe 2001, s.99-101). 

4.2.3 Dialog och monolog 

Orden är inte auktoritativa bara för att de yttras av en auktoritet, utan det auktoritativa ordet 

kräver att vi som lyssnare godkänner det. Det auktoritativa ordet får sin auktoritet från 

accepterade sanningar, officiella instanser, tradition eller personer som är erkända auktoriteter 

i olika institutioner, som till exempel skolan. Vanligtvis binder det auktoritativa ordet oss, 

eftersom det kommer till oss med ett yttre som är hierarkiskt och befinner sig lång borta från 
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oss. Samtidigt som det inte kräver någon fri reflektion av oss utan är en ”villkorslös 

anslutning” till skillnad från det inre och övertygande ordet som får sin kraft genom sina egna 

argument (se Dysthe 2010, s.70).  

För Bakhtin är monolog ett auktoritativt yttrande som inte lämnar utrymme för öppna 

invändningar. Han anser att ingå i en dialog är en förutsättning för utveckling. Det ska finnas 

utrymme för eget tänkande och reflektion. Endast så kan man appropriera den andras ord och 

den innersta diskursen uppstå. Dessutom menar han att en viss distans skapar möjligheter för 

en dialog som kan hjälpa oss att förstå en annan kultur på ett djupare plan och upptäcka nya 

sidor och ny mening. Detta kallar han ”kreativ förståelse” (Dysthe 2001, s.105; Dysthe 2010, 

s.70).  

Följande citat är utifrån Bakhtins (1984) reflektioner kring skillnaden mellan dialogiskt och 

monologiskt: ”Det dialogiska sättet att söka sanning på står i motsats till den officiella 

monologismen, som menar sig äga en färdig sanning. Sanningen är inte född och den finns 

inte heller i huvudet på en enskild person, den skapas mellan människor som kollektivt söker 

sanningen, i den dialogiska samspelsprocess som de går in i.” (se Dysthe 2010, s.69). 

4.2.4 Lärande och undervisning 

Enligt Bakhtin formas inlärning av ett kreativt och aktivt deltagande i dialogiska samspel och 

motspel mellan lärare och elever som öppnar för meningsskapande och därmed förståelse och 

lärande. Enligt Bakhtin grundar sig alla kulturella fenomen på samma principer som 

kommunikation, dvs. dialogiska relationer mellan olika röster, individer och grupper, olika 

symbolsystem (t.ex. bild, text och ton) och olika slags praxis. Detta kan utnyttjas konstruktivt 

för att främja lärande och utveckling.  

I dagens multimediala samhälle finns det ny teknologi och nya kommunikationsbehov. Till 

exempel med Internet finns det möjligheter att skapa texter som kopierar, bearbetar, 

omformar och kombinerar tidigare kulturyttringar (texter, fotografier, bilder, musik, osv.). 

Dessutom medger Bakhtin att hans syn på kreativitet och originalitet ställer stora krav på 

lärare som skall utmanas att både utnyttja den kulturella och kommunikativa kompetens som 

finns samtidigt som de ska bedöma kvaliteten på de elevarbeten som återanvänder, 

kombinerar och omformar andra uttryck (Dysthe 2001, s.101f). 
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4.3 Forskaren och professorn, Olga Dysthe (f. 1940) 

Den norska forskaren och professorn Olga Dysthe är intresserad av hur elever lär sig och 

utvecklar kunskap. En stor del av skolpraxis är enligt Dysthe byggd utifrån det traditionella 

synsättet att kunskap är något som förmedlas och överförs. Därmed är kunskap förutbestämd 

av läraren, eleven ses som passiv som skall fyllas med kunskap och därefter utvärderas. 

Däremot ser Dysthe inte kunskap som något som kan överföras från lärare till elev, utan den 

bildas och utvecklas i samspel med andra. Utifrån detta menar hon att undervisningen ska ha 

sin grund i ett socialt samspel. På så sätt kommer eleven att tillägna sig delar av andra 

människors strukturer och kan göra kunskapen till sin egen (Dysthe 2010, s.46f).  

Dysthe beskriver skolan som institution, som en plats där det finns utrymme till det som 

Bakhtins kallade för det auktoritativa ordet. Hon påpekar att skolan förmedlar samhällets 

”sanningar” genom bland annat böckerna, dessutom kan lärande vara en auktoritetsperson 

genom sin ställning, sin kunskap och sin personlighet. Till detta poängterar Dysthe att lärarens 

syn på elever utgör deras roll som förmedlande, tillrättaläggare av elevens eget sökande eller 

som handledare i det att läraren stimulerar och utmanar elevens naturliga nyfikenhet. 

Självfallet är att Dysthes syn på elevernas lärande inte utgår från någon auktoritativ källa utan 

hon är av den meningen att läraren bör ha höga förväntningar på elevernas bidrag och både 

uppmuntra och återkoppla sin undervisning till elevernas bidrag (Dysthe 2010, s.53f).  

Utgångspunkten för hennes teorier om lärande är konstruktivistisk och interaktionistisk.  

Med konstruktivistisk menar hon att var och en måste bygga och konstruera sina egna 

kunskapsstrukturer. Det är enligt henne omöjligt att kopiera eller överta någon annans 

kunskap eftersom den nya informationen vävs samman med sådant individen vet och kan 

sedan tidigare. Detta innebär att kunskapen kommer att variera beroende på vem som lär, på 

grund av att olika individer bär med sig olika erfarenhet. Dysthe förklarar att en elev som kan 

reproducera eller återge siffror och fakta ännu inte nödvändigtvis har tillägnat sig kunskap. 

Detta sker först då den nya informationen integreras i den kunskap eleven har sedan tidigare. 

Då målet för inlärning bör vara att få eleven att förstå sig själv och sin omvärld samt att kunna 

fungera som individ och medlem av olika sociala grupper måste den nya kunskapen även 

förankras i elevens livsvärld.  

Den pedagogiska följden av ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap blir alltså att eleven 

antas ta emot information, tolka den, koppla ihop den med tidigare erfarenheter och 

omorganisera de mentala strukturerna då detta är nödvändigt för att få en ny förståelse. ”För 
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mig är det viktigt att vidhålla att eleven är kunskapens subjekt, inte dess objekt” är Dysthes 

(s.47) syn på kunskap (Dysthe 2010, s.47-52).  

Med socialt interaktiv undervisning, eller interaktionistisk lärande syftar Dysthe till 

undervisning där det finns möjligheter till dialogiska samtal och diskussioner, som pågår i ett 

kontinuerligt samspel mellan olika individer och i samspel mellan det skrivna och talade 

ordet. Dysthe förklarar att det är hur skrivande och samtal används för att främja inlärningen 

som avgör om klassrummet är dialogiskt eller monologiskt (Dysthe 2001, s.222). 

4.3.1 Dialogisk undervisning 

Dialogisk undervisning bygger på ett samspel mellan lärare och elever och eleverna emellan. 

Både skrivande och samtalande är integrerade i socialt interaktiva inlärningsmönster, och 

samspelet mellan dem utgör en viktig del av det dialogiska.  

Det finns olika aktiviteter och arbetsmetoder som lärare kan använda sig av för att främja en 

dialogisk undervisning där både läraren och eleverna är aktiva och tillsammans delar 

erfarenheter, tankar, relationer och fantasi i deras kunskapsinhämtande.  

En fördel med en dialogisk undervisning enligt Dysthe är att dialogen byggs på elevernas 

referensramar och strukturer som knyter an till deras erfarenheter. Kunskapen är inte given på 

förhand utan istället öppen för egen tolkning och kritisk granskning, eftersom eleverna utgår 

från sin egen och i samspel med andras bakgrund och personliga erfarenheter för att 

konstruera och reorganisera den nyintroducerade kunskapen.  

Dessutom att läraren är intresserad av deras tankar och erfarenheter, betonar även Dysthe, gör 

att eleverna blir deltagare i läroprocessen och därmed engagerade i undervisningen. Dessa 

perspektiv gränsar också till Vygotskijs beskrivning av den nära utvecklingszonen och 

stödstrukturer, där läraren aktivt kan främja utveckling och lärande i det att eleven själv går in 

i inlärningsprocessen. Läraren ska vara uppmärksam på det stöd eller den hjälp samt de 

undervisningsaktiviteter som eleven behöver för att komma vidare till den närmaste 

utvecklingsnivån (Dysthe 2001, s.221f; Dysthe 2010, s.56f).  

Resultatet av Dysthes studie visade att positiv bedömning via skrivna lärarkommentarer för en 

del elever var viktigare än muntlig återkoppling. En positiv bedömning kräver alltså att 

läraren tar innehållet i svaret på allvar, bekräftar att elevens bidrag är värdefullt och ser den 

som en kunskapskälla och bygger vidare på dem, det kallar Dysthe för uppföljning. Det som 

hon förespråkar med positiv bedömning är alltså en förändrad attityd hos läraren, istället för 
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att avgöra om ett svar är rätt eller fel skall läraren söka efter viktiga tankar och idéer i det som 

eleverna säger eller skriver. Dessutom kan en uppföljning få eleven att reflektera över sina 

svar, där samtalet får karaktären av ett vanligt samtal (Dysthe 2010, s.58f).  

Dysthe framhåller Bachtins dialogbegrepp, som innebär att förståelsen är aktiv och social och 

att samspelet i dialogen skapar mening. Hon betonar även vikten av det verbala samspelet 

mellan lärare och elever för att det ska finnas mening och förståelse. Hon föredrar att eleverna 

ges möjlighet att samtala i olika former om det de har skrivit, till exempel att individuellt 

skrivande integreras med klasskamraternas skrivande, att återberätta och samtala om texter, 

mm. Enligt henne leder det här sättet att arbeta ofta till att den enskilde eleven som lyssnar 

befinner sig i en dialog med föreläsaren och bearbetar den nya informationen utifrån tidigare 

kunskaper och åsikter (Dysthe 2001, s.221-228).  

En annan faktor som Dysthe framhåller är Bakhtins flerstämmighetsbegrepp. Hon anser att 

läraren har en avgörande roll i att hjälpa eleverna att dra nytta av den inlärningspotential som 

ligger i flerstämmigheten, eftersom exempelvis det inte är alla elever som är verbalt aktiva av 

olika anledningar (Dysthe 2001, s.230f).  
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5. Tidigare forskning 

I flera internationella studier lyfts IKT fram som ett verktyg för att förverkliga nya mål. Dessa 

mål handlar om förmågan till ett livslångt lärande och förmågan att i samverkan med andra 

elever kunna ta fram kunskap och lösa problem. För att kunna nå dessa nya mål så behöver 

det dock ske stora förändringar av den pedagogiska processen i skolan (Teknikdelegationen 

2010, s.20).  

Resultaten av studien SITES2 visade att i ett traditionellt lärande med IKT-användning blir 

eleverna endast bättre på att rent tekniskt hantera en dator och dess applikationer. Det visade 

sig också att lärare som har ett utvecklat pedagogiskt arbetssätt med IKT-användning har 

större effekt på eleverna och deras utveckling av färdigheter som kommunikationsförmåga, 

samarbetsförmåga och förmågan att planera sitt eget lärande (Teknikdelegationen 2010, s.26). 

5.1 Interaktivitet 

ICT use and Educational Performance in Korea3 genomförde en enkätstudie kring effekten av 

IKT-användningen på elevernas utveckling och resultat i skolan, riktad till eleverna. En 

slutsats från studien var att eleverna upplevde att IKT-användning är effektiv för deras 

utveckling när de befinner sig utanför skolan och inte i skolan. En annan slutsats som studien 

drar är att det behövs en varierad undervisning, med både det formella lärandet (i skolan) och 

med det icke-formella lärandet (utanför skolan) (Teknikdelegationen 2010, s.21-22).  

En ytterligare slutsats från den koreanska enkätstudien var att eleverna upplevde att de 

utvecklades när syftet med användningen var att lära sig saker och inte när det var 

underhållande (Teknikdelegationen 2010, s.21-22). 

Detta resultat stämmer överens med andra undersökningar som gjorts. Några forskare anser 

att det är svårt att kombinera lärmoment med underhållande spel. De förklarar att elevens 

motivationseffekt kan försvinna med visst spelbaserat lärande edutainment där lärandet sätts 

ihop med underhållning. Exempelvis, när man måste svara på en fråga för att ta sig vidare i ett 

spel kan det finnas risker att den pedagogiska delen uteblir för att spelaren utför lärmomentet 

bara för att ta sig vidare (Myndigheten för Skolutvecklingen 2007a, s.54-55).  

                                                 
2 Nancy Law, 2007, Comparative international evidence on the impact of digital technologies on learning outcomes, a discussion paper for 

CERI/ KERIS International Expert Meeting on ICT and Educational Performance in South Korea 2007, University of Hong Kong 
3 Heeok Heo, 2009, ICT use and Educational Performance in Korea, Sunchon National University 
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Alltfler forskare har en positiv bedömning av potentialen i edutainment. Virtuella världar kan 

användas för språkträning, ledarskapskunskaper eller för att förstå andra kulturer. Andra 

forskare påpekar de kreativa möjligheter som datatekniken rymmer när det gäller exempelvis 

teckning, musikkomposition och multimediadesign, medan andra forskare hävdar att 

datorerna hämmar kreativiteten. Haugland (1992) studerade ett av de populäraste 

läsprogrammen med drillövningar som markerats som spel och belöningssystem. Hon fann att 

kreativiteten hos barnen minskade med 50 procent (se Trageton 2012, s.32-38 ).  

5.2 Samarbete 

LärIT (Lärande via informationsteknik) är ett forskningsprojekt om barns möten med IKT, 

hur barn använder olika former för socialt samspel när de arbetar med datorprogram. En 

observation i projektet var att när barnen samarbetade vid datorn uppmärksammade de 

varandras handlingar på olika sätt och påverkade varandras beteende. Barnens 

kommunikation vid datorn förklarar Alexandersson som ett socialt samspel där de lär sig 

genom att ta till vara varandras tidigare erfarenheter och genom att skapa nya gemensamma 

erfarenheter. En slutsats av projektet är att datorn erbjöd rika utrymmen för interaktion av 

både uppgiftsrelaterad och samarbetsinriktad karaktär (Alexandersson 2002, s.147-163).  

Till skillnad från en slutsats av den koreanska enkätstudie ICT use and Educational 

Performance in Korea där eleverna upplevde att individuell användning av IKT gav positivt 

resultat men inte när IKT användes i grupp eller i samarbete (Teknikdelegationen 2010, s.21-

22).  

Det framgår av Myndigheten för Skolutvecklingen (2007b, s.33f) att det finns olika studier 

som visar att när läraren kan utmana elevernas förståelse och tänkande blir det lika effektivt 

oavsett om det handlar om individuellt– eller pararbete vid en dator.  

5.3 Samtal 

Trageton (2012, s.30) uppmärksammar att det flesta forskningsprojekt om hur datorer används 

i skolans dominerades av en synsätt där eleverna ses som konsumenter och få projekt hade 

fokus på elever som producerande kunskap i dialog med sina klasskamrater.  

Resultatet av Martinsson & Wistedts (1994) forskning kring hur barns vardagskunskaper tas 

till vara i matematikundervisning visade att barns samtal har begränsningar som gör det svårt 

att fungera som varandras handledare i grupparbete. De uppmärksammar dock att 

smågruppsarbete ger möjligheter för eleverna att utveckla språkfärdigheter att delta i fria 
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samtal genom att ta ordet, argumentera och introducera samtalsämnen. Samtidigt, när de 

arbetar i smågrupper blir det lättare för läraren att följa elevernas samtal för att kunna avgöra 

vilket typ av stöd som behövs sättas in än i de styrda traditionella klassrumssamtalen med 

begränsad interaktion (se Lindberg 2007, s.5).  

En observation i det redan nämnda forskningsprojektet LärIT, i det kommunikativa samspelet 

var det vanligast att barnen växlade i turtagningen, men det förekom också några ensidiga 

initiativ i samspelet. Även vid arbete med datorn var det några som ibland tog över uppgiften 

helt och uteslöt kamraten. En annan observation var att barnen visade flitiga exempel på 

återkopplingsbeteenden genom ljud, gester eller kommentarer men också genom symboler, 

signaler, melodier eller inspelad röster på datorn (Alexandersson 2002, s.147-161). 
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6. Metod och genomförande 

6.1 Beskrivning av utformning och tillvägagångssätt 

6.1.1 Idé och inspiration 

”Utan idéer uppstår inga teorier” (Kullberg 2004, s.89). Min erfarenhet från den 

verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) har varit att datorn är integrerad i undervisningen, 

men datoranvändning kan se olika ut i verksamheterna. Utifrån detta resonemang fick jag idén 

till att intervjua några lärare från den grundskola jag var på under min vfu. Varför jag valde 

denna skola var för att jag visste att datorer är integrerade i deras undervisning och alla lärare 

har samma tillgång till datorerna, trots det finns det olika arbetsmetoder och syn på 

datoranvändningen i undervisningen. Jag blev därför intresserad av att undersöka hur några 

lärare ser och tänker på dialogens betydelse när de planerar IKT-stött lärande och hur de anser 

att de påverkar elevernas samarbete, kommunikation och delaktighet.  

6.1.2 Förberedande arbete till metodologiska övervägande och metodval. 

Jag har valt att låta mig inspireras av etnografin som forskningsansats, därmed har jag först 

bestämt IKT-stött lärande utifrån ett dialogiskt perspektiv som ämne. Jag har valt en 

semistrukturerad intervjuform för att ha en viss frihet vid intervjusituationen. Till detta skrev 

jag en intervjuguide med 25 frågor (se bilaga) men med friheten att ställa följdfrågor och/eller 

ändra frågans utformning vid behov. Med detta får respondenten möjlighet att vara öppen, 

uttrycka sig fritt samt utveckla sina idéer och synpunkter. Dessutom har jag skrivit en 

alternativ intervjuguide för lärare som inte använder digitala verktyg i undervisningen.  

I enighet med Kullberg var det en fördel att jag kände till skolan och dess undervisning för att 

lättare anpassa mina frågor till skolans kontext (Kullberg 2004, s.151). Informanterna fick 

information om vilket tema som skulle behandlas under intervjun. Men jag har valt att inte 

skicka intervjufrågorna i förväg för att kunna fånga in deras spontana svar. Dessutom är 

intervjufrågornas karaktär formulerade på så sätt och i en bestämd ordning, där jag inleder 

med frågor som ligger i periferin för att senare i intervjun övergå till de centrala frågorna 

(Dalen 2011, s.31). Tanken är att informanterna kan fritt berätta om deras IKT-stött lärande 

utan att tvinga in deras svar direkt i studiets ämne, alltså ”det dialogiska perspektivet”. 

Anledning till detta är att undvika den så kallad ”intervjueffekten” (Larsen 2007, s.27-28), det 
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vill säga att informanten försöker svara på det jag är ute efter istället för att beskriva hur de 

tänker och arbetar i praktiken.  

Samtidigt är det viktigt att intervjumaterialet som skall tolkas besvarar mina 

undersökningsfrågor som är relaterade till studiens ämne. Det handlar om att hitta en bra 

balans mellan öppenhet och instyrning på det jag vill få ut av intervjun.  

Eftersom jag vill gå på djupet i intervjuerna för att få en förståelse om hur lärarna tänker har 

jag valt att använda mig av den kvalitativa undersökningsmetoden (Dalen 2011, s.9; Holme & 

Solvang 1997, s.78; Stukát 2005, s.36). 

6.1.3 Kvalitativa intervjuer och urval 

Jag har använt mig av en semistrukturerat djupintervju med en intervjuguide på 25 frågor. I 

intervjuerna har jag hållit mig till mallen i olika utsträckning, bedömt från fall till fall. En del 

av intervjufrågorna har bestämda följdfrågor eller frågor med valalternativet mellan några 

påståenden för att kunna bekräfta och få en bättre bild om hur de använder digitala verktyg i 

praktiken och exempel av praktiska uppgifter de har använt sig av (se bilaga, fråga 15). 

Dessutom har jag också använt mig av följdfrågor för att förtydliga visa svar.  

Då jag främst är intresserad av hur varje lärare ser på sin egen situation, och vilka 

omständigheter som påverkar just denna har jag valt att intervjua sex lärare som undervisar i 

samma skola, vilket innebär att de deltar under samma ramar. Jag valde att intervjua lärare i 

en skola som jag är bekant med sedan tidigare genom min vfu. I riktning med Kullberg blir 

det lättare och snabbare att välja en skola som man är bekant med, för då riktas 

uppmärksamhet direkt till studien istället för att börja känna fältet.  

Likaså som Kullberg beskriver, blev det enkelt för mig att ta telefonkontakt med skolans vfu-

ansvarig Monika och därigenom få tillträde till skolan för att genomföra fältstudien. Hon blev 

min grindvakt (Kullberg 2004, s.138). Efter det att jag informerat Monika om studiens syfte, 

bokade jag in en tid för en intervju med henne. Hon skulle också meddela andra lärare som 

möjligtvis kunde medverka i studien. Jag framförde även att jag var intresserad av att 

intervjua någon lärare som inte undervisar med IKT-verktyg. Därefter skickade jag ett mejl 

till Monika med studiens syfte, en bekräftelse om intervjuns tid och en påminnelse om att 

tillfråga sina kollegor om medverkande i studien.  

Under min första intervju informerade Monika mig att hon hade kontaktat en person, Eva. 

Hon beskrev henne som ”expert” i IKT-stött lärande. Det blev en form av snöbollsmetod; det 
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vill säga att man kontaktar en person som har kunskap och denna person tipsar om en annan 

person som de anser kan vara värt att prata med (Larsen 2007, s.78). Eftersom jag redan 

befann mig i skolan passade jag på och boka fler intervjuer ”ansikte mot ansikte” med andra 

lärare, i enlighet till vikten av rent fysisk närhet av Holme & Solvang. Jag bokade två 

intervjuer med lärarna Jenny och Thomas som arbetade i tvärgrupp med min vfu-handledare, 

en intervju med Sofia som arbetar tillsammans med Monika och en med Åsa, en lärare som 

jag tidigare inte hade haft direkt kontakt med. Däremot hittade jag ingen som inte undervisade 

med IKT-verktyg. Den enda lärare som jag visste om hade gått i pension.  

Det måste betonas att de lärare som jag hade varit närmast på ett personlig plan, ville av olika 

anledningar inte bli intervjuade. Det vill säga att urvalet av intervjupersoner baserades på ett 

urval enligt självselektion och tillgänglighet. Eftersom min studie utgår från ett fåtal personer 

eller källor, innebär det också att de slutsatser som framkommer i studien gäller enbart till 

studiens exempel och inte hur det är rent generellt (Larsen 2007, s.78). Därför prioriterade jag 

informanter som hade intresse och tid att dela med sig istället för att utgå från en förbestämd 

riktning.  

Monika  är lärare i årskurs 4 och har arbetat intensiv med datorer sedan minst två år. Hon 

tycker att hon är bra men inte bäst på att använda datorn som pedagogisk hjälpmedel. Hon är 

villig att våga och testar mycket själv och diskuterar tillsammans med kollegor.  

”Vi är i en datavärld då måste vi lära barnet att använda verktyget istället för att begränsa 

dom ifrån den” (Monika).  

Eva är lärare i årskurs 2 och har arbetat intensivt med datorer de tre senaste åren. Hon har gått 

kurser, bland annat på biblioteket; hon har deltagit i andra verksamheter och observerat hur de 

arbetar med datorer. Hon arbetar utifrån ASL metoden4 och har en klassblogg. Hon skriver 

inget för hand utan bara på datorn. Hon anser att hennes kunskaper med datorn är ganska 

goda. De övriga kollegorna synliggjorde Evas kunskaper eftersom hon brukar förmedla sin 

erfarenhet och hjälpa till, dock berättade hon inte om det när jag intervjuade henne. 

”Jag tror inte att en dator löser någonting, om man inte vet hur man ska jobba med dom 

pedagogiskt, så det kvittar om man köper in hundra datorer om man inte vet vad man ska 

göra med dom.”( Eva).  

Thomas är lärare i årskurs 3, han började använda datorer som skrivverktyg för femton år 

sedan. Hans kunskaper om datorn som pedagogiskt hjälpmedel är medelmåttligt, enligt 

                                                 
4 En metod utvecklad av Arne Trageton där grundtanken är att barn lär sig skriva och läsa genom datorn, ”att skriva sig till läsning” 
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honom själv. Bland annat letar han upp och provar olika undervisningsspel och program samt 

tar emot tips från kollegor.  

”Det är många som har dator hemma, ändå tycker dom fortfarande att det är kul och lustfyllt 

att använda dator. Det är lite konstigt egentligen eftersom det är så himla vanligt.” (Thomas).  

Åsa är lärare i årskurs 5 och har arbetat med datorer i sju år. Hon anser att hon har ganska 

goda kunskaper att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Hon anser att datorer är ett 

hjälpmedel för att underlätta situationer för barn med olika diagnoser. 

”Dom lär sig mer av varandra än av mig.” (Åsa).  

Sofia är lärare i årskurs 3 och började arbeta med datorer för tolv år sen. Hon tycker att hon 

hanterar datorn och datorprogrammen bra. Hon försöker blanda arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder för att skapa meningsfulla uppgifter.  

”Jag är lite nyfiken på iPads som har andra möjligheter, jag tänker på olika applikationer, 

olika spel, där de är mer interagerande och eleverna är mer delaktiga.” (Sofia)  

Jenny är lärare i årskurs 2 och började arbeta med datorer för fem år sen. Hon tycker att hon 

kan använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Hon arbetar framförallt i små grupper och 

eleverna får välja om de vill skriva med hjälp av datorn eller för hand. 

”Det är världen eleven bor i, dom kommer att använda datorer så det är bra att det ser ut 

så.” (Jenny).  

6.1.4 Intervjuns genomförande 

Min undersökning i form av intervjuer spelades in med hjälp av min telefon och 

stödanteckningar.  

Trots att författarna i litteraturen, bland annat Stukát påpekar vikten att som forskare välja den 

rätta platsen eller ”setting” för de kvalitativa intervjuerna, framförallt en ostörd och trygg 

miljö, som till exempel lärarens klassrum, har jag gått med på en annan situation i min studie 

(Stukát 2005, s.40). Då jag inte hade tillgång till en egen miljö samtidigt som min person i 

skolan är kopplad till ”praktikeleven” och inte som forskare har jag genomfört intervjuerna på 

olika platser som informanterna själv bestämde. Därav kom fyra av intervjuerna att hållas i 

lärarnas gemensamma rum.  

Det gemensamma rummet är relativt stort. Där finns det tillgång till två soffor och tre olika 

bord att sitta vid. Där brukar lärarna samlas, ta kaffe och planera. Det var där jag också hittade 

och bokade in mina intervjupersoner. Detta ledde till att när jag genomförde intervjuerna 
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fanns det andra kollegor runt omkring som pratade med varandra och tittade på. Dessutom har 

några pedagoger närmat sig, ställt frågor eller gett kommentarer. Däremot, de påverkade inte 

mina informanter, utan jag upplevde att de var avslappnade och kunde fritt uttrycka sina idéer 

och synpunkter. Det kändes tryggt, som ett samtal med en kollega men ändå av formell 

karaktär istället för en formell intervju med någon främmande. Det ända jag var orolig för var 

att ljudet skulle påverka inspelningen, men det gjorde det inte, utan det gick bra att lyssna på.  

Av de andra två intervjuer hölls den ena i ett litet rum med öppen dörr bredvid det stora 

gemensamma rummet.  Där var Thomas uppmärksam på intervjun men också på de kollegor 

som gick in och ut ur det andra rummet. Dessutom kom en kollega in för att berätta om en 

händelse som hade hänt tidigare med klassgruppen. Den andra hölls i Evas klassrum och jag 

upplevde att hon var nervös och osäker, hon tvekade och pratade snabbt när hon skulle svara 

på frågor. Hon uttryckte att hon hade velat få frågorna innan intervjun för att förbereda sig. 

Det visade sig att hon var den informanten som hade mest erfarenhet av IKT-stött lärande av 

alla, vilket gjorde att hon möjligtvis upplevde större krav och förväntan på svåra frågor. Hon 

var dessutom den enda informanten som inte jag själv hade kontaktat och direkt förklarat 

studiens syfte, utan det var Monika som hade kontaktat henne för att hon var ”experten”.  

Utifrån denna erfarenhet har jag lärt mig vikten av den personliga kontakten för tydlighet och 

trygghet. Dessutom vikten av att vara flexibel som forskare för att anpassa sig till 

informantens naturliga miljö. Frågan är vad som anses vara naturlig miljö för informanten.  

Under arbetets gång, med hjälp av informanternas attityder, kroppsspråk och uttryck under 

intervjuerna fick jag en större uppfattning om hur lärarna upplevde intervjun och ungefär hur 

de svarade på frågorna. Detta gjorde att jag justerade visa frågor efter de två första 

intervjuerna, för att få en mer utförlig beskrivning av deras idéer och praktiska arbete.  

Informanterna visade en markerad trygghet när de fick ett underlag i pappersformat där de 

kunde läsa och följa upp frågorna i ordning samtidigt som jag ställde upp dem, oavsett att jag 

ställde olika följdfrågor som inte fanns med. Detta stämmer med vad Holme & Solvang 

(1997, s.105) skriver att den intervjuade måste känna tillit till den som intervjuar, och att 

denna tillit endast kan byggas upp om informanten vet vad det är de medverkar i. De olika 

följdfrågorna var beroende av informanternas svar, antingen tydliggöra ett svar eller för att 

styra in intervjun på ett visst spår.  

De öppna intervjufrågorna bidrog till att empirin var av mer beskrivande/berättande karaktär 

än om jag hade konkreta frågor. Frågan är om jag hade fått fram mer eller ett annat resultat av 
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studien om jag hade ställt konkreta frågor. Det hade troligtvis varit lättare för mig att ge en 

klarare bild av informanternas svar under analysen, istället för att göra tolkningar men 

däremot inte lika spontana och verkliga.  

6.1.5 Utgångspunkter för tolkning av material 

Undersökningen utmärks av egna tolkningar som bygger på informanternas uttalanden och 

utvecklas i en dialog mellan mig som forskare och det empiriska materialet. Den här typen av 

subjektiva tolkningar används i hermeneutiken. Hermeneutiken har sitt ursprung i renässansen 

och betyder ”Läran om tolkningen”. Det centrala i hermeneutiken är att hitta en djupare 

mening, för detta behövs ett uttalande för att informanternas budskap skall kunna analyseras 

in i ett sammanhang eller en helhet (Dalen 2011, s.13-14). Därför anser jag att det är viktigt 

att informanternas svar framställs så tillförlitligt som möjligt med hjälp av de inspelade 

intervjuerna och noggranna redogörelser. I enighet med Kullbergs etnografiska tankar att 

forskaren skall förstå andra människors erfarenheter genom att fånga deras sätt att uttrycka 

dessa, kommer jag att stödja studiens analys genom att använda citat i en del uttalanden 

(Kullberg 2004, s.12f). Till detta har jag valt ut några citat som fångar upp det väsentliga, 

några citat som förekommer sällan, och några citat som sammanfattar mångas upplevelser 

(Dalen 2011, s.106-107).  

Bell skriver att det alltid finns en viss skevhet i ett resultat eftersom forskaren inte är en 

maskin utan en människa (Bell 2000, s.123). På ett omedvetet sätt kan forskaren påverka 

respondenterna. Det är något som jag har haft i åtanke innan och under intervjuerna och 

ibland kände jag mig nästan för neutral när informanterna sökte ”ledtrådar” eller vägledning. 

Jag gick in i rollen som den intresserade lyssnaren, för att undkomma och inte påverka 

informanterna, så som Holme & Solvang rekommenderar (Holme & Solvang 1997, s.98).  

6.1.6 Analys och bearbetning 

Analysarbetet inleddes med att sammanställa den fortlöpande analysen genom att transkribera 

intervjuerna, renskriva mina fältanteckningar, observationer, kommentarer, funderingar och 

reflektioner (Kullberg 2004, s.183). Det måste betonas att mina fältanteckningar med 

observationer i ”det gemensamma rummet” blev en oväntat mycket värdefullt material till 

analysen.  

För att bättre förstå och tolka informanternas syn på dialog i undervisning har jag bearbetat 

intervjuerna. Jag arbetade utifrån en delanalys, det vill säga att jag letade efter teman som 
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förekom flera gånger i de olika intervjuerna (Larsen 2007, s.104). Då använde jag mig av 

både färgkodningar och överstrykningspennor i texten för att kategorisera empirin. Genom att 

klippa i dokumentet och sammanföra de olika delarna under fyra olika rubriker, som till slut 

blev tre, fick jag struktur på materialet. Därefter har jag analyserat empirin i fragment och 

analyserat dessa stycken utifrån den valda teorin, forskning och styrdokument.  

I den efterföljande fördjupande tolkningen sökte jag efter mönster och betydelser inom tre 

olika aspekter (samarbete, interaktivitet och samtal) (Kullberg 2004, s.184). Därmed blev det 

en ännu bättre struktur när jag bröt ner kategorierna och hittade underliggande strukturer. Till 

exempel ”samarbete” analyserades ”mellan elev och lärare”, etc. 

6.2 Etiska överväganden 

Vid intervjuundersökningar är det personliga samspelet viktigt, informanten ger forskaren en 

inblick i sina personliga tankar och känslor (Dalen 2011, s.9) vilket forskaren bör skydda 

genom att genomföra en etisk korrekt forskning. Stukát (2005, s. 130-134) skriver om 

nödvändigheten att som forskare ifrågasätta sin rätt eller möjlighet att genomföra en 

undersökning utifrån individskyddskraven, han hänvisar till Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning som denna 

undersökning kommer att följa (Dalen 2011, s.20-21).  

Informationskravet - innebär att informanterna jag intervjuade blev muntligt informerade om 

i vilket syfte jag kommer använda mig av dem och på vilka villkor de deltar i studien. 

Informanterna fick intervjuguiden i samband med intervjuerna.  

Samtyckeskravet - innebär att informanterna själva fick besluta om de ville medverka i 

studien, under vilken tid och på vilka villkor. De hade möjligheten att närhelst avbryta sin 

medverkan utan negativa påföljder.  

Konfidentialitetskravet - innebär att informanternas personuppgifter, identiteter, arbetsplats 

och liknande uppgifter avidentifieras. För att skydda informanternas integritet använder jag 

mig av fingerade namn till dem. Jag valde använda generaliseringar i visa delar och använda 

namn i visa andra för att göra läsningen och förståelsen av studien lättare. Studien har inte 

haft för avsikt att fungera som värderande eller jämförande. Istället är det forskningsfrågan 

och problemområdet som har varit i fokus.  

Nyttjandekravet - betyder att alla insamlade intervjuer endast kommer att användas till mitt 

examensarbete vilket jag från början upplyste mina informanter om. 
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6.3 Tolkningsram  

För att kunna synliggöra hur lärarna tänker, organiserar och använder IKT-stött lärande har 

jag jämfört teorin, styrdokument och forskning och fastställt tre gemensamma aspekter. 

Intervjuerna kommer att struktureras och presenteras utifrån dessa tre grund aspekter. Med 

fokus på interaktionen mellan artefakter, elever och lärare kommer jag att dela upp dessa 

aspekter i underkategorier för att därefter tolka och diskutera utifrån dessa utgångspunkter.  

Interaktivitet: Människan lever i en ömsesidig relation med både sin sociala och materiella 

omgivning. Varje handling bygger på vad andra människor omkring gör och säger och vilka 

händelser som inträffar. Det vill säga att varje handling är inter-agerande, den är en respons på 

andras agerande (Linderoth 2004, s.11). Det är dessa gemensamma flöden av händelser och 

handlingar mellan datorn, elev och lärare som termen interaktivitet avser här.  Downes anser 

att personer som arbetar med IT-stött lärande befinner sig i en valsituation. Antingen fortsätta 

att utveckla det traditionella klassrumsbaserade lärandet med digitala lärresurser som liknar 

traditionella läromedel eller utveckla redskap för ett interaktivt lärande; ”ett lärande som är att 

delta i ett samtal” (Myndigheten för Skolutvecklingen 2007a, s.52).  

Samarbete: Enligt Wyndhamn är begreppet samarbete eller kollaboration ett växelspel mellan 

fler individer med olika kompetenser och erfarenheter som kommer överens om ett 

gemensamt mål och tillsammans genom stöd och ömsesidig stimulans skapar något nytt. Säljö 

(2000) uttrycker ”att sam-arbeta betyder att vara delaktig i ett skeende med tonvikt på att sam-

handla, sam-tala, sam-lyssna och sam-tänka.” (se Wyndhamn 2002. s.97-112).  

Samtal: Ludvigsen, Rasmussen & Solheim (2002, s.213-215) beskriver samtal som ett 

medium som gör det möjligt att handla, skapa betydelse och mening mellan människor, det 

vill säga att genom språkliga samspel skapa gemensam kunskap. Det handlar om ett samspel 

med andra aktörer, mellan att tala, lyssna och vara tyst. Varje individ skapar mening genom 

handlingar med andra samtidigt som de andra tolkar vad vi gör, det vill säga att talandet har 

två funktioner: en kognitiv funktion för att uttrycka egna tankar och en kommunikativ 

funktion för att göra dessa tankar tillgängliga för de andra.  
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7. Analys och resultatredovisning 

7.1 Interaktivitet mellan elev och datorn 

De intervjuade lärarna beskriver en rad intressanta exempel på interaktivitet mellan elev och 

datorn och vilka lärresurser de använder sig av. Det råder emellertid skillnad mellan eleverna. 

I enighet med Linderoth (2002, s.242) berättar Sofia att det märks skillnader mellan elevernas 

olika erfarenheter, om hur vana de är med datorer, att hitta rätta tangenterna, att öppna saker 

eller att hantera program, vilket gör att det tar olika lång tid för eleverna att lära sig. Dessa 

perspektiv gränsar till Vygotskijs princip om utvecklingszonen, det vill säga elever har olika 

erfarenheter och befinner sig i olika utvecklingsnivåer.  

Tillgång till en rättstavningsfunktion som finns i ordbehandlingsprogram och talsyntes är 

något som både Jenny och Åsa uppskattar för elever med behov av stöd. Utöver det, förklarar 

Monika, att det blir lättare för eleven att lära sig hur ord stavas och själv upptäcka sina stavfel 

när de ser ordet på skärmen än på ett papper. Som hjälp till detta, när Eva korrigerar elevernas 

arbete brukar hon skriva i slutet av elevens text de ord som är felstavade och så som det 

stavas. Då får eleven hitta dessa ord i sin egen text och rätta till. Evas och Monikas attityd 

stämmer överens med Dysthes tankar om elevens självrättande och självreflektion och därmed 

undvika att påpeka vad som är rätt eller fel.  

En annan intressant aspekt med den interaktiva digitala tekniken är den multimodala 

möjligheten att skapa virtuella presentationer genom att kombinera ljud, text och bild. När 

elever arbetar själva med färdighetsträning, får de till exempel i engelska uppgifter som att 

para ihop ord med bild, berättar Monika. Denna uppgift kan ses som en utveckling av den 

linjära traditionella tryckta glosan att memorera. Den har utvecklats till en multimodal 

produkt med både bild och text, där layouten bjuder in till läsning och bidrar till bättre 

förståelse. I denna uppgift finns det låg interaktivitet eftersom eleven följer programmets 

förbestämda instruktioner, genom att klicka och få direkt respons om det är rätt eller fel. Det 

vill säga att eleven inte har någon möjlighet att påverka.  

Till skillnad från en kort film om ”mitt hem” som Monikas och Sofias klasser skapade. Där 

var det högre interaktivitet, eftersom eleven var med och påverkade genom att välja, 

bestämma och delvis ha kontroll över produkten. Till filmen fick eleverna fotografera med 

digitala kameror, välja, ladda ner, organisera och redigera ett bestämt antal bilder från deras 

hem. Dessutom fick de skriva ett manus, välja en presentation på datorn samt välja och ladda 
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ner musik från multimediabyrån5. Med andra ord, i denna uppgift var eleven producent av 

kunskap.  

De två beskrivna uppgifterna bekräftar att artefakter har egenskaper som kan användas på 

olika sätt. Det vill säga att artefakterna medierar handlingarna. I det första exemplet, när 

eleverna hanterar applikationer i ett program på engelska för att lära sig engelska ord, används 

tekniken som primär artefakt. Dessa artefakter i den formen av programvara har 

begränsningar i sig själv eftersom det bara finns ett sätt att använda dem på. I andra exemplet 

används det ett multimedieprogram med inbyggda former som eleven stegvis följer. Som 

komplement till detta använder de musik från multimediabyrån, vilket betyder att de fick 

länka musik från annat multimedieelement i kombination till filmen.  

Trots tillgång till uttrycksmöjligheter i avancerad teknik används tekniken också som primär 

artefakt eftersom eleverna utgår från en förbestämd uppgift och artefakternas applikation styr 

elevernas innehållsliga produktion. I dessa fall tekniken utgör en begränsning samtidigt som 

den skapar möjligheter till en flexibel användning genom att kunna kombinera 

multimedieprogrammet med multimediabyrån. Ludvigsen, Rasmussen & Solheim (2011, 

s.224) förklarar att tekniken både sätter ramar och strukturerar för elevernas 

innehållsproduktion, de rekommenderar att sträva efter pedagogiska stödstrukturer som 

stärker elevernas egen kunskapsproduktion.  

Tillgång till digitala lärresurser kan skapa förutsättningar för att både elevernas och lärarens 

kreativitet utvecklas. Både Eva och Jenny har arbetat med multimedia-programmet Photo 

Story6. Detta innebär att eleverna med hjälp av funktionerna i programmet fick skapa sagor 

som senare gick att se på den interaktiva tavlan, ungefär som en tecknad film. Eleverna 

arbetade i smågrupper och skapade tillsammans en text, skrev ner den på datorn, tecknade 

bilder för hand med papper och blyertspennor, fotograferade teckningarna för att senare 

överföra dem till programmet. Med hjälp av funktionerna på Photo Story fick de redigera 

bilderna, välja animationer, läsa och spela in texten samt anpassa den till bilderna.  

För de egenskapade berättelserna utgör datorn ett redskap som presenterar attribut som inte är 

möjliga i andra lärandesituationer (Klerfelt 2002, s.276). Min tolkning av aktiviteten med 

sagor är att eleven ses som kunskapsproducenter, och att verktygen används som sekundära 

artefakter eftersom eleverna själva fick skapa egna sagor, de fick delvis påverka den 

innehållsliga bemärkelsen. Det används råmaterial till både aktiviteten med bilder och 
                                                 
5 En digital nationell resurs som tillhandahålls av Skolverket  
6 Photo Story är ett gratis program för att skapa små videor av digitala bilder  
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aktiviteten med sagan. Däremot utifrån min tolkning används tekniken i bilduppgiften som 

primär artefakt och sekundär artefakt i sagouppgiften. Skillnaden ligger i vilket fokus det 

finns på de innehållsliga aspekterna, hur mycket kan eleven påverka och producerar själv. I 

den ena aktiviteten fick de skapa, kreera en egen saga medan i den andra fick de välja ett 

begränsat antal bilder från ett förbestämt ämne.  

Eva har en blogg med sin klass, där eleven får hög interaktivitet. ”Den är väldigt levande” 

säger Eva. Eleverna har tillgång till den både hemma och i skolan. Där finns det pedagogiska 

spel och interaktiva aktiviteter som de kan träna på. Hon skriver mycket på bloggen och 

lägger upp uppgifter. Genom att Eva lägger upp elevernas arbete på bloggen har alla 

möjlighet att följa med i varandras jobb. Allt blir offentligt i gruppen precis i samma stund 

som handlingen utförs. Det måste ändå betonas att endast klassen har tillgång till bloggen. 

Med detta ser eleven lika mycket som läraren samtidigt som elevernas delaktighet ökar, 

betonade Eva. Framför skärmen kan eleverna kommentera, diskutera, bidra och komma med 

förslag i andras aktiviteter.  

Eva berättar att hon har observerat att några tysta och osäkra elever som inte säger något i 

klassen vågar att skriva kommentarer via datorn istället. I denna observation har Eva dragit 

nytta av den inlärningspotentialen som ligger i flerstämmigheten, utifrån Dysthe och Bakhtins 

tankar. Evas beskrivelse kan tolkas som att hon använder digitala verktyg med komplexa 

informationssystem och interaktivitet. Med andra ord, hon använder samarbetsverktyg i 

sekundära artefakten, som ett dynamiskt lärandeobjekt. Dessutom att hon försöker etablera en 

didaktisk relation för att bättre förstå och nå elevernas uppfattning. Detta visar att hon har en 

förståelse av elevernas resurser som medarbetare i läroprocessen, där hennes funktion är att 

utforma lärandeobjektet som lockar till användning, interaktion och produktion.  

Genom bloggen får Eva möjlighet till uppföljning av elevernas arbete och ge omedelbar 

respons med direkta kommentarer och positiv bedömning. Med möjligheten till en asynkron 

interaktion blir det alltså lättare för henne att rätta till och hon har möjligheter att ge respons 

och återkoppling snabbare och mer ofta. Hon uppmärksammar att det blir en annan betydelse 

för elever när återkoppling som de får sker via datorn istället än om de får den direkt av 

läraren. ”Det blir inte lika pinsamt, för det tar ju bort lite av det personliga, när man ser det 

på skärmen” säger Monika.  

Det finns dock skillnader på hur informanterna beskriver sin återkoppling till elevernas IKT-

arbete. Mycket kan bero på vilken typ av uppgifter det handlar om. När det handlar om 

skrivuppgifter granskar Monika elevens färdiga text direkt på datorn sedan finns det inga fler 
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återkopplingar. Åsa läser också upp elevernas färdiga texter, men hon granskar dem inte. 

Thomas elever får ibland skriva ut den färdiga texten, men oftast skickar de sina färdiga texter 

via e-post. Därefter ger han återkoppling genom att skriva kommentarer om texten och på vad 

de bör tänka på till nästa gång. Enligt Dysthe är för visa elever skriftliga kommentarer 

viktigare än muntliga. Vidare uppmanas eleverna att spara sina arbeten på datorn.  

När det gäller digitala läromedel eller edutainment, så brukar det finnas bekräftelse direkt 

inbyggt i själva spelet eller programment. Monika har exempelvis upplevt att det fungerar bra 

med ”direkt feedback” för några elever som annars har svårt att koncentrera sig. Enligt 

Ivarsson (2002, s.60-68) gör denna typ av feedback lärandet mindre abstrakt. Thomas berättar 

att det finns många pedagogiska spel där eleven själv kan välja olika lösningar som till slut 

leder dem vidare i uppgiften. Endast en av informanterna har valt att inte använda sig av 

edutainment i sin undervisning men tycker ändå att det är en fördel för att kunna lära elever på 

olika sätt.  

Mestadels är det fortfarande läraren som ger återkoppling på elevernas arbete. Det kan vara 

återkoppling på resultatet av elevernas arbete eller/och under processen av arbetet. Det är 

således uppgiften de arbetar med som är avgörande för vad som är lämpligast. För de flesta 

sker återkoppling i samband med lektionens gång. Lärarna går runt och hjälper till när de 

skriver, ger idéer och stöttar. Thomas säger att det inte finns någon skillnad med den ”vanliga 

undervisningen” (undervisning utan datorer), där han också går runt och hjälper de barn som 

räcker upp handen. Redovisning beskrevs som en höjdpunkt för återkoppling. Där lägger Åsa 

märke till vilka fakta eleverna har använt sig av.  

En problematik som forskaren Susanne Kjällender blev överraskad över under sitt fältarbete 

var hur hårt lärarna håller i ämnet i inledningsskedet av ett projekt och hur eleverna sedan 

lämnas fria för att slutligen fångas upp igen när det är dags för utvärdering. Hon är kritisk till 

hur själva bedömningen utförs, hon är av den meningen att läraren bör vara mer aktiv under 

själva processen för att kunna bedöma och vägleda eleverna. Hon anser att enbart bedöma i 

redovisningar som till exempel PowerPointpresentationer, blir själva texten och språket 

uteslutande och inte allt annat som eleven har arbetat med under processen, som att hitta rätt 

bilder och musik (Kjällander 2011). Ett resonemang som påminner om Bakhtins dialogiska 

samspelprocess. Utifrån informanternas beskrivning om sin undervisning, tar nästan alla upp 

vikten av att vara med under elevens process. Däremot behövs det en annan empiri med 

observationer i praktiken, för att kunna avgöra hur aktiva och nära de är till elevernas behov 

och hur de bedömer arbetet under processen.  
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Elevens möjlighet att lära ökar om eleven kan påverka händelseförloppet i lärprocessen. Detta 

stämmer in i alla informanternas berättelse. Däremot fick svaret på frågan om elevernas 

delaktighet olika synvinklar. Sofia betonade att datormiljöer ger eleven större chanser att 

komma med egna förslag eller idéer. Till detta tar Eva upp klassens blogg som ett exempel, 

där alla i klassen har tillgång till andras arbete och har möjlighet att kommentera.  

En annan synvinkel är hur elevernas valmöjligheter ökar, Thomas förklarar att det finns olika 

spel där eleven själv väljer olika vägar och lösningar. Monika svarade dock på frågan om 

delaktighet utifrån hennes roll och erfarenhet som lärare. Hon förklarade att det blir lättare att 

få eleverna att känna att de har ett större ansvar när de använder datorn. Utifrån hennes 

synvinkel är det intresset som skapar delaktighet.  

För Jenny och Åsa är däremot delaktighet detsamma med eller utan datorer. Jenny berättade 

också utifrån hennes perspektiv som lärare, att hon lyssnar av eleverna när de kommer med 

egna synpunkter, och detta sker inte enbart när de arbetar med datorer, utan under alla 

lektioner. Hon förklarar att det handlar mest om hennes attityd som lärare, som ger eleverna 

möjligheter att påverka.  

Elevernas delaktighet ser Åsa genom att de själva lär sig och hanterar datorer och blir 

självständiga. Ljung-Djärfs (2002, s.285) observerade under sin fältstudie att det finns en 

föreställning om att i och med att barnen använder datorn, utvecklar de, mer eller mindre 

automatiskt, en förmåga att hantera tekniken. En föreställning som Säljö protesterar mot i 

följande citat: ”Detta är en i min mening orimlig ståndpunkt, då den vill få alla elever att på 

några få år upptäcka principer som tagit filosofer och vetenskapsmän flera tusen år att komma 

fram till” (se Ivarsson 2002, s.73). Säljös resonemang påminner om Vygotskijs tankar om 

barns erfarenhet och lärande. Utifrån Vygotskij synsätt är det nästan omöjligt att barn som gör 

vardagliga erfarenheter leder dem fram till en förståelse av så abstrakta principer. För 

Vygotskij är det läraren som i direkt kommunikation med barnet skall hjälpa till att knyta ihop 

de abstrakta kunskaperna med individens egen referensram (Säljö 2008, s.25-26).  

Villkoren för användningen av datorn är olika mellan elever och lärare. Det är läraren som 

sätter gränser, ”de auktoritativa orden” för datorns användningsområde inom skolans ramar. 

Monika förklarade att eleverna bara får ladda ner musik från multimediabyrån på grund av 

upphovsrättsliga skäl. Alla informanterna upplever att de tillåter eleverna mer eller mindre 

bestämma och vara självständiga när de arbetar med datorer. Detta kan variera med olika 

uppgifter. När det gäller en skrivuppgift eller ett projektarbete är det läraren som för de mesta 

bestämmer ramarna. Läraren bestämmer ett övergripande ämne, sedan får eleverna själva 
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fördjupa sig i något inom ämnet. Några exempel från informanterna var: Nyheter där eleven 

fick välja en nyhet, världsdelar där varje elev fick välja ett land, uppfinnare där eleverna fick 

välja en uppfinning.  

Med dagens tillgång till internet och digitala lärresurser har läraren ett stort urval av 

undervisningsmaterial där de kan söka och välja mellan. Alla de intervjuade lärarna använder 

arbetsuppgifter där eleverna söker information på internet och skriver på datorn. Däremot får 

eleverna inte surfa fritt på internet. ”Det finns alltid ett syfte med att använda datorerna” 

svarade Monika. Det är bara Åsa som undervisar i en femte klass som ibland tillåter eleverna 

att surfa fritt några minuter. I informanternas sätt att uttrycka sig kan det spåras risker av 

”missbruk” med internet. I skolsammanhang blir det svårt att eleverna får läsa texter själva 

enligt Ludvigsen, Rasmussen & Solheim (2002, s.214f) eftersom det förekommer sociala 

modeller som organiserar elevens användande av internet.  

Både Monika och Thomas rekommenderar eleverna olika sidor och länkar som kan vara bra 

att söka på internet. Monika betonar även vikten att stötta upp med bra sökord. Hon önskar att 

eleverna går in på dessa länkar och sidor hemma. Fast det ska dock finnas vuxna i närheten 

för att förklara varför de ska gå in på visa sidor och inte på andra. Monika försöker nämligen 

lära eleverna att både utveckla sin förmåga att söka relevant information på internet samt 

förhålla sig kritiskt till vad de finner. Thomas syn däremot, är att eleven får större 

valmöjligheter med flera ställen att söka information på. Han förklarar att det är ett sätt för 

eleverna att bestämma var och vilken material de ska hämta. Här noteras det olika 

förhållningssätt till internet, källkritik och etiska frågor.  

7.2 Interaktivitet mellan lärare och datorn 

Från skolans sida har lärarna haft tillgång till en kvällsföreläsning med en funktion i ett 

program som heter Active Spire7. Sedan har de gått igenom några steg i en allmän utbildning 

som förhöjer datakompetens på skolorna (PIM stegen8). De har också haft kurs om de 

interaktiva tavlorna. Åsa har även deltagit på projektet ”IT i Skolan” (ITiS) (se s.7). Ingen av 

informanterna har emellertid gått på någon fortbildning eller kompetensutveckling. För att 

kunna vidareutveckla sig får de söka på egen hand, hitta kurser och anmäla sig, berättar två av 

informanterna. Det är bara Eva som har gått av fri vilja och av eget intresse på kurser, bland 

                                                 
7 En digital interaktiv vittavla 
8 Fortbildning i Praktis IT och Mediakompetens 
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annat bibliotekets kurser, deltagit i andra verksamheter och observerat hur de arbetar med 

IKT. Alla informanterna efterfrågar kompetensutveckling.  

Det är sannolikt att lärarna i den studerade skolan lägger stor vikt vid planering och 

utvärdering om hur de tänker använda den digitala tekniken på ett pedagogiskt sätt. På datorn 

skriver de planeringar, omdömen, gör arbetsblad med uppgifter och läxor samt skriver 

veckobrev. De kommunicerar via e-post med både föräldrar, kollegor och visa även med 

elever. Det finns bara en informant som varken skickar veckobrev eller läxor via e-post. Alla 

informanterna använder Active Spire på den interaktiva tavlan under undervisning. Två av 

informanterna introducerar alla klassuppgifter med en genomgång på digitala tavlan.  

Thomas till exempel hämtar lektionsplaner som andra lärare delar med sig av. Han hämtar 

dem från Lektion.se eller går in på flippshorts9 där det redan finns färdigt material för att 

använda i undervisningen. Han erkänner att han inte är så bra på att göra dem själv. Sofia 

däremot använder egenproducerat material, hon gör egna nya flippshorts minst en gång i 

veckan. Här ser man en förändringsprocess inom lärarrollen.  

Lärarna är till stor del utlämnade till att själva prova och testa olika lärarresurser och olika 

digitala verktyg. Thomas ”provkör” olika edutainment och digitala läromedel. Lärarna 

försöker hitta digitala lärresurser på diverse sidor på internet, informerar sig från olika medier 

och testar sig fram. ”Tar lite idéer från böcker, tar lite idéer från internet eller får andras 

idéer som man kan plocka ihop till något eget, så brukar jag göra” säger Sofia. Trots att det 

ställs så stora krav på lärarens didaktiska och pedagogiska kompetens, visar det sig att de 

försöker övervinna sin bristande kunskap eller osäkerhet, vilket kräver ett stort engagemang, 

mod och bestämdhet ifrån deras sida.  

Monika uttryckte följande efter att jag frågade om hur hon bedömer sin kunskap i att använda 

datorn som pedagogisk hjälpmedel i undervisning: ”Jag tror inte jag är superduper. Men jag 

tror att jag är villig att våga.” Troligtvis är det genom att testa och våga anta utmaningar som 

lärarna får chans att lära sig nya sätt att undervisa och påverka utvecklingen av IKT-stött 

lärande. I och med detta, är förändringsarbete något som Eva har varit med om, hon har 

använt intensivt och integrerat datorer i undervisningen. Hon började arbeta utifrån ASL 

metoden, men har därefter ändrat och börjat anpassa metoden till sin egen undervisning.  

Utifrån samtalet med informanterna visade de en vana att hantera olika verktyg. Sparandet 

kan ställa till med bekymmer, men det är också en möjlighet att ha gemensamma dokument 

                                                 
9 Ett digitalt blädderblock 
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och återkoppling till olika undervisningsformer. De använder filer i ett format som kan 

hanteras av i stort sett alla ordbehandlingsprogram och operativsystem, vilket bekräftar 

teknikens roll som ett strukturerande och styrande element. Även vikten av en genomtänkt 

planering.  

Monika berättade att när hon arbetade inom livskunskap, skrev hon allt som eleverna hade 

sagt på datorn och sparade det som ett överenskommelse-dokument om vad de hade bestämt i 

klassrummet. Däremot tycker hon att visa funktioner tar för lång tid och att det blir ett 

pedagogiskt problem om en elev inte lyckats spara en genomförd uppgift. Digitala material 

ställer nya krav på läraren som behöver hantera olika digitala verktyg och genomtänkta rutiner 

redan under planeringsfasen.  

Läraren Jenny berättade att när hennes klass skapade en Photo Story, fick eleverna spara allt i 

själva programmet. På skolavslutningen skulle sagan visas för föräldrarna. Dagen innan 

skolavslutning, blev det något fel med programmet som inte fungerade, vilket gjorde att allt 

arbete var förlorat. Faktum är att hon hade sparat alla bilder i ett USB-minne som back up. 

Trots detta fick hon ändå kvällen innan avslutningen strukturera om alla elevernas arbete. 

7.3 Samarbete mellan lärare 

I dagens skola finns det många olika uppgifter som läraren ska hantera. Det handlar inte bara 

om pedagogiska planeringar, det finns bland annat administrativa uppgifter också. Att kunna 

samarbeta med kollegor gör det lättare.  

För att beskriva lärarnas arbete kommer jag att använda mig av mina fältanteckningar. I denna 

skola efter undervisningstiden arbetar nästan alla lärare i tvärgrupper med kollegor från 

samma årskurs. En uppskattad mötesplats för lärargrupperna är det gemensamma 

lärarrummet, de har gemensamma regelbundna träffar runt borden med varsin egen bärbar 

dator och kaffekopp för att diskutera, berätta, dela information och försöka utveckla arbetet 

med IKT. Det finns också tid för att berätta roliga saker och det verkar finnas ett trevligt 

samarbete, vilket är en viktig faktor för teamwork. Dessutom, enligt Kanuka (2008) är det 

viktigt att ha en gemensam syn och inställning när man arbetar med digitala verktyg.  

En fördel för skolans IKT-stött lärande är att de redan arbetar med samarbetsrutiner i 

tvärgrupper med gemensamma mål i olika årskurs. Däremot är en av informanterna inte lika 

engagerad som de andra, och inte heller arbetar i tvärgrupp med sina kollegor som är en del 

av skolans politik (se Lindblom, Alklind Taylor, Rambusch & Svensson 2011, s.60-68). Eva 

är den som har mest kunskap, hon har en positiv attityd till att dela med sig av sina 
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erfarenheter och information, hon stöttar kollegorna med allt från enkla tekniska kunskaper 

till pedagogiskt utvecklingsarbete. Kollegorna beskriver henne som engagerade och drivande, 

vilket möjligtvis påverkar och inspirerar det kollektiva intresset, vilket är viktigt för ett lyckat 

samarbete. Med tanke på att en av informanterna väljer bort det kollektiva arbetet, kan det 

också vara så att IKT-flödet ställer för stora krav. Lärarna visar intresse och stannar länge i 

skolan för att hinna lära sig, lära andra, eller testa olika applikationer, även efter skoltid och 

utanför skolan. Detta förutsätter ett visst mått av nyfikenhet och viljan att prova på olika 

funktioner.  

Monika och Sofia har en öppen undervisningskultur, genom att de diskuterar och tillsammans 

kommer överens om mål och aktiviteter med den digitala undervisningen samt stöttar 

varandra. Deras praktikgemenskap utgår från samma uppgifter och de arbetar inne i varandras 

klasser, ibland med hela gruppen, ibland med halvklass eller med elever blandade från båda 

klasserna. Dessutom arbetar de visa gånger tillsammans inne i samma klassrum. De arbetar 

med delad utförandekontroll, med detta menas att de följer upp varandras rutiner och vet vad 

den andra gör i sin undervisning.  

En av fördelarna med detta är att de kan uppnå högre kvalitet i sin undervisning och kan 

ersätta varandra vid sjukdom eller lärarbyten. Sammantaget utvecklas de både personligen 

och professionellt vilket gör att de skapar egna förutsättningar att utveckla sina gemensamma 

projekt (Lindblom, Alklind Taylor, Rambusch & Svensson 2011, s.60-68).  

Det finns två stationära datorer i varje klassrum, samt tillgång till tolv bärbara datorer i en 

bokningsbar datorvagn som delas mellan fyra klasser. Detta betyder att lärarna behöver boka 

tider för att använda datorerna och hämta dem. Det blir sammanlagt fjorton datorer, när de är 

cirka tjugofyra elever i varje klass.  

De måste betonas att det finns en god anpassningsförmåga genom att boka tider och planera 

sitt arbete utifrån tillgänglighet till det digitala verktyget samt arbetsformer för att datorerna 

ska räcka till för alla. Enligt Sofia har datorerna hittills funnits tillgängliga när de behöver 

dem och det har fungerat bra. Om det behövs ytterligare datorer så går det att låna från andra 

delar av skolan, förklarar Thomas. Det tolkas som att de även är villiga att låna ut datorer till 

andra klasser och anpassa sina verksamheter utifrån dessa lärare som har större behov av dem. 

En konsekvens som Eva noterar, är att det blir hon som bestämmer när klassen ska använda 

datorerna gentemot eleverna. ”Det gäller att samsas” säger Åsa.  
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Faktum är att tekniken kräver teknisk support. I intervjuerna berättade de flesta informanterna 

att när det uppkommer tekniska problem använder de sig i första hand av en supportfunktion 

som finns på serviceportalen. Andra lärare är osäkra och söker hjälp av sin omgivning. Sofia 

och eleverna försöker lösa de tillsammans eller samarbetar i större utsträckning om det är att 

datorerna inte räcker till, eller helt enkelt börjar de arbeta med något annat istället. Ibland 

arbetar de vidare med något refererat inom samma ämne, men det är inte alltid detta är 

möjligt, upplyser två av informanterna. Detta kan därmed bli ett hinder för lärarens 

vardagsarbete, planering och hela verksamhetens utveckling. ”Ibland rasar lektionen ihop”, 

säger Monika.  

 Informanterna synliggör viktiga aspekter som behöver förberedas och tänkas på vid IKT-stött 

lärande. Att hantera tekniken och lösa de tillfälliga problemen samt utveckla strategier, 

alternativ plan för att snabbt förändra undervisningen utan att störa lektionen när den digitala 

tekniken inte fungerar alls. ”Jag är ingen teknisk expert men visa saker lär man sig” säger 

Thomas. Samarbetsviljan är något som är givet och de förutsätter att de får hjälp av andra 

lärare och teknikern eller löser det tillsammans. 

7.4 Samarbete mellan elever 

Nästan alla informanterna använder sig av pararbete och individuellt arbete med datorer. 

Thomas berättar att de oftast arbetar i par med pedagogiska spel, där det finns olika vägar och 

olika lösningar att välja på, så de får samarbeta. Åsa arbetar mest individuellt, men ibland i 

grupp. Att arbeta i grupp har varit en lösning för henne, när inte datorerna har fungerat. De 

andra informanterna föredrar att undervisa med datorer i halvgrupp istället för helgrupp 

 Monika däremot berättar att det sällan finns personal för att kunna dela klassen, så hon är 

tvungen att jobba med pararbete i helklass. Utifrån informanternas beskrivelse verkar det som 

att pararbete är vanligast på grund av det inte finns datorer till alla. Med tanke på att det kan 

finnas andra anledningar, ställde jag informanterna ytterligare frågor för att ta reda på detta.  

Pararbete för Thomas kan vara bra för en del av eleverna men inte för alla, för en del är det 

bättre att sitta själva med hörlurar. Fast för andra anser han att elever samarbetar mer när de 

arbetar i par. Det finns möjligheter för eleverna att hjälpa och lära av varandra och det är även 

bättre att ha kompisar. Sofia betonar även att eleven lär sig nya infallsvinklar som en fördel av 

pararbete. Eva lägger stor vikt att eleven lär sig mycket i samarbete med andra, att de pratar 

och lär sig av varandra.  
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För Jenny är det viktigt att variera, att arbeta på olika sätt, olika konstellationer där pararbete 

är en möjlighet. Medan Monika tycker att det blir rörigt när det är samarbete i grupper. Hon 

föredrar individuellt arbete för då blir det mer fokus på datorn.  

En ytterligare anledning var att ”jag är för ”en till en”10 för då blir det inte lika infekterat” 

förmedlade Monika. Hennes förklaring om vad hon menar med detta är att elever som ska 

arbeta i par inte är i jämn nivå med varandra eller är bra arbetskompisar. Om jag förstod rätt, 

kan detta leda till att en elev tar över och då måste hon gå in och styra som lärare för att båda 

två ska jobba lika mycket. En liknande åtgärd har Eva använts sig av i början, när eleverna var 

i förskoleklass. Då försökte hon sätta ihop två elever som var ungefär på samma nivå när det 

gällde skrivandet.  

Thomas ser däremot elevernas olika nivå som en tillgång. Han berättar att det oftast är någon 

som kan lite mer än den andra och som kan visa och instruera dem, fast ”ibland tar de över 

tangenterna och visar konkret hur de ska göra” berättar Thomas. För Eva är det även en 

kompetens att kunna samarbeta. Alla informanterna tycker att eleverna är bra på att lära sig av 

varandra, ge förslag till varandra, stötta, förklara och vill gärna hjälpa de andra. De tycker att 

det är lättare att samarbeta.  

7.5 Samarbete mellan lärare och elever 

Schofield är av den mening att elever ställer mer frågor när de sitter vid datorn, vilket gör att 

det blir en samarbetsorienterad relation mellan läraren och eleven (se Säljö 2002, s.21).  

”Det är häftiga effekter” sa Åsa när hon berättade om en elev som behövde hjälp och en 

klasskompis fick hjälpa till för att hon inte heller visste vad den skulle göra. Informanterna 

erkänner att många gånger får de själva lära sig av eleverna, eller eleverna får förklara åt 

varandra när de inte kan.  

Thomas berättar att det underlättar hans arbete också när det finns duktiga elever som hjälper 

andra eftersom han annars inte hinner med att hjälpa alla. Åsa uttrycker det som att de lär sig 

mer av varandra än av henne. Detta kan både vara positivt för att eleverna ska kunna bli 

kompetenta, men dock problematisk om lärarna förlitar sig på eleverna istället för att lära sig 

själva och utveckla sin egen digitala kompetens.  

                                                 
10 Skolans satsningar på att ge lärare och elever tillgång till varsin laptop, platta eller smarttelefon 
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7.6 Samtal 

Några lärare betonar att med IKT-stött lärande får eleverna möjligheter att samtala med 

varandra och förklara hur de tänker. De poängterar att när eleverna får sätta ord på sina egna 

kunskaper, lär de kompisen men de lär sig själva också. Sofia förklarar att de får nya 

infallsvinklar. En tänkbar tolkning av detta är Klerfelts jämförelse, där hon säger ”I likhet 

med den mänskliga kroppen kan datorn ge röst åt flera stämmor samtidigt” (Klerfelt 2002, 

s.260). Sofias resonemang påminner om Bakhtins röster i dialog mellan jag och den andre 

samt uppskattning av flerstämmighet.  

Sofia uppskattar att när eleverna jobbar i par blir det nästan hundra procent samtal eftersom de 

samarbetar runt datorn. Däremot om de jobbar självständigt, då uppskattar hon att tjugo 

procent av tiden går till samtal, fast då ställer de frågorna till henne, för då är det hon som får 

hjälpa och stötta dem.  

Av samtal med lärarna framgår det att i början får de lägga ganska mycket tid på samtal för att 

lära eleverna använda datorerna. Även att introducera ett nytt arbetsområde uppmärksammar 

Monika. Däremot uppskattar de att eleverna med tiden blir vana och får det lättare att ta in ny 

information. Emellertid har informanterna olika syn på detta. Eva tycker att det är värt det för 

att eleverna lär sig mycket då. Till skillnad från Monikas kommentar ”kanske går det tyvärr 

en halv lektion bara till prat”.  
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8. Sammanfattning och slutsatser 

Studien utgår ifrån berättelsen av sex lärare som befinner sig under samma strukturella ramar. 

Med tanke på att syftet var att ta reda om några lärare använder sig av ett dialogiskt perspektiv 

när de planerar och omformar aktiviteter med digitala lärresurser, har studien lyckats få syn på 

olika aspekter utifrån intervjuerna med lärarna och observationer i lärarnas gemensamma rum.  

Det har framkommit några få exempel på att IKT-stött lärande används på ett medvetet sätt 

för att utveckla dialog och samspel i undervisningen. Lärarna ser vinsten med en dialogisk 

undervisning, men dock är planeringen av aktiviteter mest uppgiftsrelaterad istället för att 

främja en dialog- och samarbetsinriktad undervisning.  

Olika IKT-verktyg och applikationer med specialiserade digitala lärresurser är naturligt 

integrerade i undervisningen och används aktivt av både lärare och elever, på ett sätt som 

bidrar till elevernas motivation. Råmaterial, lek och lärprodukter och digitala läromedel var de 

tillämpningar av IKT-verktyg som dominerade. Däremot saknades aktiviteter inom samarbete, 

interaktion och kommunikation med omvärlden som finns tillgängliga i olika 

samarbetsverktyg.  

Lärarna beskrev både lärarstyrda och självständiga aktiviteter med IKT-stött lärande. De 

självständiga aktiviteterna handlade mestadels om edutainment där ramarna redan är inbyggda 

i själva materialet. Några lärare poängterade vikten av spelet som en interaktiv handling och 

elevens delaktighet genom ”valet” i spelet. När valen inom ramen för en viss aktivitet, brukar 

vara målinriktad med enkla upp/ner, rätt/fel, ja/nej, höger/vänster alternativ, ger det inte 

mycket utrymme för eleven att utveckla alternativa lösningar. Eleven blir helt enkelt en 

konsument av en produkt.  

Samtidigt beskrevs det många kreativa och skapande aktiviteter (sagor, filmer), där eleven var 

producent av kunskap. Emellertid utgick dessa aktiviteter ifrån de tre P:nas metodik som 

Lindberg illustrerar, och ingick inom den sociala ramen som organiserar elevernas 

användandet av artefakterna. En tänkbar tolkning av detta är att elevernas delaktighet ses som 

en ”val-fråga”, från att välja väg inom ett dataspel till att välja ett tema att fördjupa sig i inom 

ett bestämd övergripande ämne.  

Det råder emellertid bland eleverna en väldigt positiv inställning och motivation till IKT-stött 

lärande, vilket kan vara en anledning till att lärarna inte har känt behov att omdefiniera sin 

undervisning till en självproducerande, mer skapande och samverkande undervisning. 

Lärarnas positiva och ambitiösa attityd till digitala verktyg väcker elevernas intresse och 
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engagemang, vilket också kan vara en anledning. Nästan alla lärarna är motiverade och 

entusiastiska till att utveckla IKT-stött lärande, vilket självklart gör att de har mycket bättre 

förutsättningar. Lärarna visar nyfikenhet och viljan att prova på olika funktioner, något som 

kanske inte alltid leder till önskad effekt och möjligtvis påverkar i vilken grad och i vilken 

utsträckning IKT används som stöd i det pedagogiska arbetet.  

Erfarenheterna från den här undersökningen kan tolkas som att lärarnas möjligheter till att 

utveckla sin digitala kompetens är utlämnade att själva söka sig fram samtidigt som det finns 

ett stort behov av kontakt med kollegor, tekniker och elever. Detta är en intressant koppling 

till studiens teoretiska ståndpunkter i den sociokulturella läroprocessen. Med andra ord, det 

krävs ett dialogiskt perspektiv av läraren för att kunna utveckla sin digitala kompetens i dialog 

med kolleger, elever och andra samhällsaktörer.  

Det är intressant att se hur samspelet mellan kunskapsinhämtning och digitala kompetenser 

sker parallellt, i elevernas nivå men också i lärarnas nivå. Skillnaden gentemot eleverna är att 

läraren som vuxen har större ramar och erfarenhet att relatera till, för att kritiskt kunna välja 

sin egen roll och delvis styra sin kompetens.  

Det är kanske det här demokratiska förhållandet som IKT bjuder på som gör att lärarna inte 

vågar släppa den traditionella pedagogiken. Det kräver också förändringar i skolans formella 

ramar för att läraren skall kunna hantera och besvara exempelvis politiska och etiska frågor. 

Lärarna har exempelvis fått grundläggande utbildningar med fokus på datorkunskap men 

ingen utbildning i källkritik. Hur kan läraren avgöra hur och vad som är den korrekta 

uppföljningen som passar till en viss åldersgrupp och vilka konsekvenser det kan få? Monika 

som arbetar med en årskurs fyra argumenterade att hon inte använder sig av chattfunktionen 

exempelvis på grund av elevernas ålder. Därför skulle skolan behöva planera in mer arbete 

kring källkritik, etiska och politiska frågor, förhållningssätt till internet och sociala medier.  

Med hänsyn till dialog i Bakthins mening, skapar Jenny ett samspel med eleverna när hon 

”lyssnar av eleverna” och med detta ges möjligheter till respons och förståelse om elevernas 

referensram. Detta innebär också ett interaktionistiskt synsätt från lärare, där eleven 

stimuleras att ta plats i muntliga dialoger och uttrycka sina tankar. Oavsett om de mesta 

informanterna använder en traditionell pedagogik, noterar de en förändringsprocess, där 

nästan alla lärare samarbetar med eleverna utan behov av vara den allvetande läraren.  

När det uppstår tekniska problem fanns det inga planeringar om hur detta kunde arbetas 

vidare med. Däremot utifrån ett dialogiskt perspektiv kan tekniska problem tolkas som en 
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möjlighet att samverka och samarbeta i dialog med andra och utveckla nya kompetenser så 

som de ”funktionella kompetenser”, och det var precis det som klasserna gjorde på olika sätt.  

Ett framträdande drag i denna skola är att det redan finns samarbetsrutiner i tvärgrupper med 

gemensamma mål i olika årskurser. Detta skapar en gemensam kunskapsbas som sträcker sig 

utöver den enskilda individens kunskaper. Detta underlättar utbytet av kompletterande 

kunskaper, både ämnesmässiga och tekniska inom lärarkollegiet. Detta bidrar också att det 

finns en god anpassningsförmåga och samarbetsvilja, vilket är ett gott tecken att det finns 

tilltro och samhörighet med både kollegor och elever. Dessutom fungerar Eva som en 

nyckelperson som stöttar arbetslaget. Detta kan tolkas i Vygotskijs anda som en medierande 

resurs som hjälper kollegorna att ta sig till den närmaste zon i sin digitala kompetens.  

Eftersom IKT-stött lärande är ett sådant kraftigt och komplext medel som kan utnyttjas på 

olika sätt, kan det såväl bli ett hinder eller en genväg till dialog och pedagogisk utveckling.  

Slutsatserna från studien kan diskuteras eftersom intervjufrågorna inte syftade direkt till en 

dialogisk undervisning och svaret var av mer beskrivande än besvarande karaktär. Om jag 

skulle få möjlighet att göra om den här undersökningen hade jag ändå valt denna formulering, 

men med längre tid för att göra klassrumsobservationer för att i praktiken se följden av 

lärarnas planerade undervisning med digitala verktyg. Samtidigt så hade det varit intressant att 

se olika undervisningsformer istället för att tolka dem. Det kan vara spännande att se hur 

aktiviteterna sker i praktiken och det kan dessutom vara grund för ett förslag för vidare 

forskning inom ämnet.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Datorer som pedagogiska hjälpmedel 

 

1- Vilken utbildning har du? 

2- Hur länge har du undervisat med datorer? 

3- Har du läst någon vidareutbildning för att arbeta med datorer som pedagogisk hjälpmedel? 

4- Får du kompetensutveckling i att använda datorn som pedagogisk hjälpmedel? 

5- Hur bedömer du dina kunskaper i att använda datorn som pedagogisk hjälpmedel i 

undervisning? 

6- På vilken sätt planerar du och förbereder dina lektioner med datorn? Några speciella 

metoder? Vilka? 

7- Vilken är din inställning till en till en i skolan? Vad är det som är bra/dåligt? 

8- Hur ser klassrumsituationen när du undervisar med datorn? Arbetar eleverna själva eller i 

grupp? 

9- Vilken roll tar du som lärare i klassrummet när du undervisar med datorer? Vilka skillnader 

ser du jämfört med vanliga undervisningen? Blir ditt arbete lättare/svårare? 

10- Vilka regler finns det för datoranvändning på din klass? 

11- Hur blir elevernas delaktighet på undervisningen? Anser du att de ökar eller minskar och 

på vilken sätt? 

12- Vilken tillgång har klassen till datorer? 

13- På vilken sätt använder du som lärare datorn? Undervisning, skriva uppgifter, läxor, 

prover, e-post, chatt med eleverna, annat. 

14- I vilka ämne används datorn minst respektive mest i undervisning? 

15- Till vilka uppgifter använder elever datorerna? Ge praktiska exempel. 

 a- Informations sökning på Internet,  

 b- anteckna, skriva arbetsuppgifter 

 c- surfa fri på Internet 

 d- spela pedagogiska spel 

 e- ladda ner musik/film 

 f- chatta 

 g- förbereda presentationer (redovisningar). Hur ser presentationerna ut?  
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 h- spela in ljud (texter, musik) 

 i- lyssna på musik 

 j- fotografera/ spela in film 

 k- annat (Specificera vad) 

16- Hur stor del av din undervisning med datorer skulle du uppskatta att det går åt till samtal? 

Vilka omständigheter styr detta? När tycker du är lämpligast att samtala? Hur skulle du önska 

att det var? 

17- Vilken eller vilka funktioner har samtalet för dig? På vilken sätt lär sig eleverna av 

varandra? 

18- På vilken sätt följer du upp elevernas arbete på datorer? Hur följer du upp det som 

diskuteras och pratas om bland eleverna? 

19- Hur löser du när tekniken i datorerna inte fungerar? 

20- Finns det någon form av kombination mellan datorn och andra uttrycksformer i din 

undervisning? På vilken sätt? 

21- Hur blir datorundervisning i förhållande med elevernas olika förutsättningar? (elever med 

olika behov, ivriga elever, omotiverade elever, osv) 

22- Vad finns det för fördelar med att använda datorn i undervisning för samtal? 

23- Vad finns det för nackdelar med att använda datorn i undervisning för samtal? 

24- Anser du att eleverna har lättare att nå kunskapsmålen med datorn i undervisningen? 

25- Har du några andra tankar eller reflektioner du vill tillägga? 

 


