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Abstrakt 
 

 
 
Titel 

INTERAKTION I KLASSRUMMET - En studie om hur elever på två låg och 

mellanstadieskolor använder sig av datorn och Internet.  

 

Beskrivning 

I den här rapporten beskriver jag hur elever mellan åtta och tolv år upplever 

användningen av datorn och Internet i skolan. Genom att studera användningen 

av Internet genom intervjuer, deltagande observationer och informella samtal 

har jag i den här rapporten valt att utifrån elevernas perspektiv beskriva deras 

situation. Utifrån min etnografiska studie och de konstruktionistiska teorier som 

jag har erfarenheter av sedan tidigare under min utbildning har jag försökt att 

skapa ett koncept om hur ett framtida klassrum skulle kunna komma att se ut 

inom en femårsperiod.  

 

Jag har undersökt hur information, kunskaper och erfarenheter utbyts i 

klassrummet och vilken betydelse det har för användningen av Internet. Men 

även hur elevernas själva utvecklas och skapar sig ett kritiskt tänkande och att 

lära sig sortera, för dem, relevant information. Jag har även studerat hur 

lärarens roll förändras och hur det påverkar undervisningskulturen. Då eleverna 

arbetar med uppgifter som de själva skapar sökstrategier för, hittar information 

till och slutligen gör val som påverkar hur de vill gå vidare med uppgiften. Allt 

detta sammanfattas sedan i en designvision om hur ett klassrum skulle kunna 

stödja datoranvändningen och sudda ut gränsen mellan den och den 

traditionella läromedelsundervisningen. 

 

Nyckelord 

Internet, undervisning, konstruktionism, kritiskt tänkande, kunskap, information   

 
2 



Innehållsförteckning 
 

INLEDNING 5 

INTRODUKTION 8 

BAKGRUND 8 

BESKRIVNING AV SKOLORNA 9 

BROSKOLAN 10 

DALBOSKOLAN 11 

METODER I ANVÄNDNING 12 

INTERVJUER 13 

DELTAGANDE OBSERVATIONER 13 

ANTECKNINGAR OCH BOLLPLANK 14 

DISKUSSIONSFORUM VIA E-POST OCH INFORMELLA SAMTAL 14 

GRUNDTEORI 16 

BARNS UTVECKLING 16 

INFORMATIONSSÖKNING 18 

FÄLTSTUDIER 20 

BESÖK I 20 

COOLA FLYGPLAN 20 

RIDKLUBBEN 22 

BESÖK II 24 

ÖVERSVÄMNINGAR 24 

AMMONIAKUTSLÄPP 27 

BESÖK III 30 

LISTA MED LÄNKAR 30 

BESÖK IV 32 

TEXTILSLÖJDEN 32 

BRA OCH DÅLIGT MED INTERNET 34 

 
3 



ANALYS 36 

KRITISKT TÄNKANDE OCH KUNSKAPSBILDNING 36 

KONSTRUKTIONISM I PRAKTIKEN 39 

ERFARENHET OCH FÖRSTÅELSE 40 

TEKNIKENS BETYDELSE 42 

ELEVERNAS SYN PÅ DATORN OCH INTERNET 44 

KONCEPTET 48 

DESIGNIDÉ 48 

KONCEPTFUNKTIONALITET 49 

KONCEPTET OCH VERKLIGHETEN 52 

SAMMANFATTNING 53 

SLUTDISKUSSION 55 

LITTERATURLISTA 57 

TRYCKTA KÄLLOR 57 

OTRYCKTA KÄLLOR 58 

BILAGA 1 59 

KONTAKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIEN 59 

BILAGA 2 62 

BILAGA 3 66 

BORTVALD VIDEOFILMNING 66 

BILAGA 4 67 

 
4 



Inledning 
 

 
Ordet information har många betydelser. Det kan betyda upplysning, 

underrättelse eller undervisning enligt svenska akademiens ordlista. Ute i 

samhället pratas det om information och hur mängden information ökar omkring 

oss. Problemet blir således att alla inte kan vara intresserade av att veta allt 

och därför gör vi hela tiden medvetna och omedvetna val. Vi måste lära oss 

välja bland all fakta som finns tillgänglig, vilket inte alltför sällan är mera 

komplicerat än vad det verkar då svaret på samma fråga går isär beroende på 

var man letar efter det. Vi måste då fråga oss ”Vilket svar är då det rätta”? 

 

Innehållet i läromedel som används av skolor ute i landet kontrolleras och 

godkänns av skolverket. De bedömer om de fakta som finns i böckerna är 

lämpligt som undervisningsmaterial. På Internet är det annorlunda, här har vem 

som helst rätt att lägga upp sin egen hemsida. Det är inte någon myndighet som 

behöver godkänna dess innehåll, bedöma dess opartiskhet eller relevans, till 

skillnad från läromedlen som ges ut av bokförlag. När elever i skolan använder 

sig av Internet finns det inte något som säger att det de läser på skärmen är 

sanningsenligt eller utgivet av en pålitlig källa. Skillnaden blir således att 

kunskaperna om vad som är bra och relevant information måste flyttas från 

skolverket, till eleverna som nu själva väljer källa för sitt kunskapsinhämtande.  

 

Internet är mediet framför andra som har rollen som budbärare av denna 

enorma mängd data. Webben kommer in på ett tidigt stadium i skolan och 

eleverna stöter i de allra flesta fall på den redan under sin första tid på 

lågstadiet. Den innehåller stora mängder fakta och som för en vuxen person kan 

vara svåra att sortera och välja bland. Mycket på grund av att när en person väl 

använder sig av webben blir denne plötsligt slagen av den ansenliga mängden 

data och blir därför låst av att inte veta hur han eller hon ska begränsa sig för 

att nå det specifika som söks. Därför tycker jag det är intressant att ta reda på 

hur elever, som fortfarande befinner sig i början av sin skolgång, arbetar med 
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datorn och Internet. Hur de använder sig av den som hjälpmedel för att utöka 

sina kunskaper om ett visst ämne eller för att lösa uppgifter som de tilldelats 

samt hur de utvecklas då deras erfarenhet om Internet ökar. 

 

För att ta det här vidare och utveckla något ur det material jag samlat in har 

jag valt att skapa ett koncept om hur interaktionen mellan eleverna och 

tekniken skulle kunna bli bättre och hur datorn ska kunna bli en naturlig del i 

undervisningsmiljön. Författaren till en artikel i tidskriften Scientific American 

(1991)  vid namn Mark Wieser skriver följande: 

 

There is more information available at our fingertips during a walk in 

the woods than in any computer system, yet people find a walk among 

trees relaxing and computers frustrating. (Weiser 1991) 

 
Det Wieser syftar på är att personer som arbetar med datorer ofta vilseleds av 

att de inte förstår sig på datorn och dess interface, medan de känner till det de 

möts av i skogen, utan att de behöver anstränga sig med att filtrera allt de ser 

och hör för att förstå. Wieser har varit med och skapat begreppet ubiquitous 

computing som behandlar tankar kring alternativa interface och hur datorer 

blir, som uttrycket beskriver, allestädes närvarande. Weiser har en vision om 

hur man ska gå till väga för att undvika den förbittring som människan upplever 

när de, med datorn och skärmen som interface, vill hitta en väg ut ur den 

mängd information som finns tillgänglig: 

 

Machines that fit the human environment, instead of forcing humans 

to enter theirs, will make using computers as refreshing as taking a 

walk in the woods. (Wieser 1991)   

 

Genom att införa datorn som en del av elevernas vardag eller att anpassa 

arbetsmiljön och sudda ut gränserna mellan dator- och traditionell 

läromedelsanvändning i undervisningen… Skulle det vara en lösning på 

problemet enligt Wiesers teori? Enligt mig är det ett steg i rätt riktning. Hade 

det här handlat om vuxna personer som hade stor erfarenhet av att söka 

 
6 



information eller fakta hade det kanske varit tillräckligt och rapporten hade 

slutat här. Men med elever som står framför sin utveckling av kunskaper om 

kritiskt tänkande, samarbete, utformning av sina egna frågor och uppgifter är 

det annorlunda. Det krävs en förståelse för hur eleverna gradvis skapar sig 

kunskaperna och vad läraren, klasskamraterna och andra närvarande har för 

betydelse i deras utveckling samt hur det successivt förändras med tiden.   

 

Det är här som jag valt att titta lite närmare på skolarbetet för att se hur 

elevernas och lärarnas arbete med datorn och Internet går till. Samspelet 

mellan eleverna och datorerna, men även den interaktion som sker mellan 

lärare och elev samt elever emellan. När de befinner sig i olika situationer 

framför och kring datorn och då ny kunskap för eleven haft betydelse för 

resultatet oavsett om den kommit från en kamrat eller läraren. Mitt syfte är att 

åskådliggöra de positiva delar som finns tillsammans med de problem jag 

upptäckt. Målet är således att förstå sambandet i interaktionen mellan lärare, 

elever och datorer. Hur interaktionen påverkas av tekniken och dess placering i 

klassrummet och om det finns en möjlighet att kunna förbättra det. 
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Introduktion 
 

Bakgrund 
 

 
Studien jag har gjort är ett tvärvetenskapligt magisterarbete på 20 poäng som 

består av likvärdiga delar arbetsvetenskap och datavetenskap. Fältarbetet som 

rapporten baseras på genomfördes mellan februari och april 2002. Mitt 

magisterarbete beskriver hur elever i åldrarna åtta till tolv år går tillväga och 

reflekterar kring sitt eget arbete med datorer och Internet. Studien har 

genomförts när eleverna givits möjligheten till självständigt arbete eller givna 

uppgifter och frågeställningar att lösa med hjälp av datorn som 

informationssökningsverktyg. Under arbetets gång är det eleverna som varit i 

fokus och mina studier syftar till att ta reda på hur de själva relaterar till sitt 

arbete. Vad de anser att datorerna tillför deras arbete i skolan. Hur de 

samarbetar med varandra och läraren samt vilken roll tekniken får i dessa 

situationer. Hur eleverna granskar fakta och ser konsekvenser av val de gör på 

Internet. Genom att studera vägen fram till deras, ofta gemensamt framtagna, 

sökstrategier har jag lärt mig förstå hur de enligt deras eget sätt att uttrycka sig 

hittar relevant information.  

 

Syftet med detta har varit att förstå elevernas behov och vilken betydelse 

tekniken och dess placering har i klassrummet för att de ska lyckas med sina 

strategier och att finna lösningar på sina uppgifter. Slutligen har jag valt att 

kort beskriva hur min vision om hur ett klassrum skulle kunna se ut för att 

bättre stödja elevernas sätt att samarbeta och använda sig av tekniken. 

Förändringarna av tekniken och dess placering representerar den inifrånbild av 

verksamheten som jag uppfattat den under de fyra månader jag varit på fältet. 

Genom de kunskaper och erfarenheter som jag har efter fyra års utbildning på 

MDA-programmet tror jag att mitt koncept kan bidra med ett och annat för en 

bättre lärandesituation framför datorerna i klassrummet.  
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Under arbetets gång har frågor kring kritiskt tänkande och trovärdigt material 

dykt upp, så även misstro till Internet som informationskälla och tankar kring 

skillnader mellan könen. Samtliga dessa är viktiga aspekter för att skapa sig en 

helhetsbild för vad som händer i klassrummet. Jag diskuterar även problemet 

med mediet Internet och datorn i skolmiljö samt hur elevernas arbete framför 

datorn kan stödjas så att de på ett bättre sätt ska kunna tillgodogöra sig 

informationen som finns tillgänglig där. Fältstudien har utförts på två skolor i 

Linköpings kommun1 där eleverna haft stort intresse av att visa hur de arbetar 

med datorer och Internet.  

 

Beskrivning av skolorna 
 

 
Skolorna som varit föremål för undersökningen är två medelstora låg och 

mellanstadieskolor. De har båda en positiv inställning till att använda sig av 

datorer i undervisningssyfte och både elever och lärare har varit intresserade av 

att visa arbetet med datorn och Internet i min närvaro. Detta har skett på ett, 

som jag upplevde, naturligt sätt och att eleverna inte märkbart påverkas eller 

störts av att ha mig i närheten. Jag har varit på besök under lektioner när 

läraren planerat in att använda sig av datorn och Internet i undervisningen. Inga 

elever har tvingats till att använda sig av den bara för att jag var närvarande 

och ville se hur de gick till väga.  

 

På båda skolorna introduceras datorn och Internet redan på ett tidigt stadium, 

ibland redan under den första terminen, även om det dock inte är i någon större 

omfattning. Skriva, läsa och räkna är fortfarande de grundläggande kunskaper 

som först måste erövras för att överhuvudtaget ha någon verklig nytta av datorn 

och Internet som informationssökningsverktyg i undervisningen. Trots det 

används datorn ändå i viss mån redan under de första årskurserna med 

1 För att få en större inblick i hur jag kom i kontakt med just dessa skolor och hur jag 
intresserade mig för just det här rekommenderar jag att läsa bilaga 1 
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huvudsyfte att ge barnen förståelse för vad de kan använda den till, eller med 

andra ord få dem att förstå att datorn inte bara är en nöjesmaskin som går att 

spela spel på efter skolan.  

 

Broskolan 
På den första skolan jag besökte, vilken jag i rapporten valt att kalla Broskolan, 

kom jag i kontakt med två klassföreståndare. Den ena var klassföreståndare för 

en lågstadieklass och den andra en mellanstadieklass. De båda lärarna skilde sig 

en del åt när det handlade om deras egen användning av Internet och e-post, 

men båda var överens om hur den kunde användas i undervisningen och hur 

datorn var en tillgång för eleverna och deras utveckling.  

 

Antalet datorer i Broskolan var i snitt två per klassrum varav ungefär varannan 

är Intel Pentium som är kvar sedan de infördes någon gång under mitten av 

1994. De andra är av nyare snitt, högst två år gamla Intel Pentium3 med platta 

TFT skärmar som sparar utrymme i de trånga klassrummen. Trots de nya 

tunnare skärmarna hade de flesta lärarna valt att placera datorerna i 

grupprummen eftersom det inte fanns tillräckligt med plats i de långsmala 

klassrummen2. Samtliga datorer var uppkopplade till skolans nätverk vilket 

innebar att det går att använda sig av Internet från dem. I varje klassrum finns 

även tillgång till en bläckstråleskrivare. I en av skolans korridorer finns tillgång 

till fyra datorer som står bredvid varandra. De kan eleverna även använda sig av 

utanför lektionstid genom att boka in sig på en lista med tider, något som 

utnyttjades flitigt. I synnerhet av de elever som inte hade tillgång till någon 

dator hemma.  

 

Tack vare kontakten med lågstadieklassen i Broskolan fick jag insyn i hur de lite 

yngre eleverna upplevde datorerna i undervisningen och hur de introduceras i 

datorns värld, något som jag tar upp i mina fältstudier senare. Det var även 

läraren i mellanstadieklassen som var den första som tog upp hur hennes elever 

2 För översiktsbilder över klassrummen se skisser i bilaga 2 

 
10 

                                         



blivit väldigt duktiga på att själva hitta information och dessutom enligt henne 

var duktiga på att kritiskt granska om det materialet var trovärdigt som de 

hittade eller inte.  

Dalboskolan 
Den andra skolan som jag kom i kontakt med ligger i en förort till Linköping och 

har kommit längre med sin IT-satsning än vad Broskolan gjort, åtminstone ur ett 

utifrånperspektiv genom att titta på skolans hemsida och det som står skrivet i 

lokalpressens artiklar. Dalboskolan som jag valt att kalla den i rapporten är känd 

i kommunen för sitt engagemang i ITis projektet som pågått i kommunen sedan 

1998, en statlig satsning på IT i skolan. Trots skolans framskjutna ställning finns 

inte större tillgång till datorer. Även här finns det två datorer per klassrum, 

samliga Intel pentium2 från 1998. Även här finns det bläckstråleskrivare i 

samtliga klassrum.3 

 

I Dalboskolan där eleverna även har slöjdsalar på skolan används också datorn i 

en del av undervisningen. Även i dessa salar finns tillgång till Internet och 

skolans intranät. En välkommen artefakt på skolan som precis införts här är en 

flyttbar videoprojektor som kan kopplas samman med en dator så att bilder kan 

projiceras på väggen. Något som lärarna upplevde väldigt användbart i 

undervisningssyfte, exempelvis när de skulle lära eleverna om datorns program 

eller andra funktioner som angår samtliga elever i klassen och inte enstaka 

individer vid enskilda situationer. Nackdelen var dock att den ofta var 

uppbokad. En annan digital artefakt som användes flitigt när de varit ute på 

någon exkursion eller liknande var digitalkamera som de sedan flyttade över 

bilderna från och som de publicerade på klassens hemsida eller skrev ut och 

satte upp på väggen.  

 

På den här skolan kom jag i kontakt med två mellanstadielärare och en 

textilslöjdslärare. Samtliga var väldigt engagerade i barnens användning av 

datorerna och Internet. De var även själva aktiva i ITis egna utvecklingsprojekt 

3  Se bilaga 2 för översiktsbilder på klassrummen 
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som har till uppgift att öka kompetensen i datakunskap på skolorna runt om i 

kommunen. På Dalboskolan arbetade eleverna även över klassgränserna i vissa 

fall och hjälpte varandra att lära sig hur de skulle hantera datorerna.  

 

Gemensamt för båda skolorna var att de inte hade någon egen datatekniker på 

plats som kunde lösa problem med systemen om det skulle uppstå sådana. De 

fick konsulthjälp en till två gånger i veckan vilket innebar att de inte alltid 

kunde lita på att datorerna och uppkopplingar fungerade. Detta ledde till att 

lärarna alltid var tvungna att ha en reservlösning för hur de skulle kunna arbeta 

om en sådan situation skulle uppstå. Ett problem som återkom under mina 

studier var just osäkerheten kring detta.   

 

Metoder i användning 

 
 
De metoder jag använt mig av på fältet, för att samla in material till rapporten, 

har samtliga varit beprövade och efter fyra år på MDA-utbildningen har jag 

tidigare erfarenheter av dem. Metoderna har bestått av intervjuer med lärare 

och elever, deltagande observationer som informella samtal. (Ely 1993) Jag har 

även haft tillgång till elevernas resultat av det de skapat med hjälp av den 

information och fakta som de hittat på Internet.  

 

Anledningen till att jag valde just dessa skolor var för att ta reda på vad som 

hände på de båda skolorna som utifrån sett var olika långt komna med sina IT-

satsningar. Hade Dalboskolan en annorlunda användning av tekniken? Eller 

började de kanske använda tekniken tidigare än på Broskolan? Hur kom det sig 

att datorerna var placerade som de var? Påverkade det märkbart resultatet på 

något sätt? För att få lite större insikt i vad som skilde de olika åldrarna åt valde 

jag även att besöka ett flertal olika årskurser för att se hur eventuella 

skillnaderna yttrade sig. I synnerhet var det intressant att studera eleverna i 

textilslöjdsalen där de hade lektion tillsammans över klassgränserna och där de 
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lite äldre eleverna tog ett visst ansvar för att hjälpa de yngre och varandra när 

de skulle dokumentera sina arbeten i datorn.   

Intervjuer 
Jag började med att intervjua olika lärare och personer som kommer i kontakt 

med eleverna och datorerna i skolan. Jag har haft 5 olika intervjupersoner och 

intervjuerna varade ungefär 45 minuter i snitt. På det här sättet skapade jag 

mig en grundförståelse för hur situationen såg ut i de olika skolorna ur deras 

perspektiv, dess likheter och olikheter. Samt vad som var intressant att senare 

titta närmare på under mitt fältarbete i klassrummen. 

Deltagande observationer 
När jag senare kom ut på fältet och deltog i verksamheten hade jag även 

förhoppningar om att ta del av elevernas och lärarnas kunskaper för att se vad 

de bidrog med för hjälp till varandra och i vilka situationer. Hur de hjälpte 

varandra i sökandet efter fakta eller annat som de ägnade sin tid framför datorn 

åt. Under tiden som jag gick runt i klassrummet och deltog i verksamheten 

intervjuade jag de elever som för tillfället inte arbetade med datorn. Detta för 

att skapa mig en bild av vad eleverna själva hade för inställning till att använda 

datorn och Internet och hur de såg på den som artefakt att samarbeta kring.  

 

Datortillgången varierade i de olika klasserna, mycket beroende på om 

grannklassrummet eller grupprum med datorer varit tillgängliga. I snitt har 

datortillgången dock varit två till fyra datorer per tillfälle och klass då jag varit 

där. När eleverna frågade efter läraren för att få hjälp eller kände att de 

hamnat i en situation som de inte kunde komma vidare med ställde även jag upp 

för att hjälpa dem om läraren var upptagen med andra. Jag upplevde själv att 

eleverna hade känt sig iakttagna och istället varit rädda för att begå misstag i 

min närvaro om jag inte gjort det. Detta är en styrka med deltagande 

observationer, enligt mig. Just att få en bättre kontakt med de personer som 

studeras och att bilden av vad som egentligen händer blir klarare än vid 

exempelvis intervjuer, när man själv är med i situationen och ser hur den växer 

fram. 
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Anteckningar och bollplank 
Jag använde mig av papper och penna för att göra stödanteckningar samt 

dokumentera specifika och intressanta händelser som skedde under besöken.4 

För att komplettera mina fältanteckningar bearbetade jag mina tankar kring 

dagens arbete på fältet genom att vid dagens slut sätta mig ner för att skriva en 

sammanfattande anteckning om vad som hänt under mitt besök på skolan och 

vilka nya tankar och eventuella frågor som uppkommit under dagen. 

Fältanteckningarna har alltså varit grunden för mina studier tillsammans med en 

lista med tankar som varit mitt bollplank. 

 

Att arbeta ensam med ett helt eget projekt är något jag inte tidigare haft 

erfarenhet av. Under Kandidatarbetet och tidigare under MDA-utbildningen har 

en studiekamrat eller mindre grupp varit en viktig del av arbetet. Någon som 

jag har kunnat utväxla idéer eller diskutera tillvägagångssätt med. Nu har jag 

varit min egen kollega vilket ibland krävt ett lite annorlunda arbetssätt.  Under 

den första tiden visade det sig att idéer som kom fram försvann lika fort 

eftersom de aldrig omsattes för den tidigare så obligatoriska diskussionen med 

andra i gruppen.  För att lära sig att hantera den här situationen har mina 

handledare och informanter varit viktigare än tidigare. Handledarna för att 

diskutera sig fram till hur jag skulle kunna ta mig vidare i projektet och hur jag 

skulle ta ställning inför de situationer som man lätt hamnar i under ett 

självständigt arbete. Informanterna för att utbyta idéer och diskutera 

interaktionen med, samt deras åsikter om de händelser och frågor som dykt upp 

under mina besök i klassrummet. 

Diskussionsforum via E-post och informella samtal 
För att ställa kompletterande frågor och få svar på funderingar som uppkommit 

har jag under hela tiden haft kontakt med lärarna via E-post. Detta asynkrona 

medium visade sig vara det allra bästa eftersom lärare är svåra att nå då de 

under den mesta tiden av arbetsdagen har lektion. E-postkontakten har varit 

grunden för tidsbestämning av möten, besök och andra kringliggande 

4 För att läsa varför jag valde att inte använda mig av videofilmning som undersökningsmetod läs 
bilaga 3 
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upplysningar som har krävts för att kunna bibehålla en användarmedverkan i 

projektet.  

 

Ett annat sätt att bibehålla detta blev de oplanerade samtal som uppstod efter 

sessioner hos en klass och när eleverna kanske gått ut för att ha rast. Lärare och 

eventuella assistenter diskuterade då gärna situationer som kanske uppstått vid 

ett tidigare tillfälle eller i en annan del av klassrummet som de kommit att 

tänka på. Dessa har jag nu insett betydelsen av och de har ofta varit av stor 

relevans för mitt senare arbete och rapporten även om de inte framgår som 

exempel under fältstudierna. Ibland satt även elever kvar under raster och 

arbetade, oftast med samma uppgifter som under föregående lektion. Dessa 

hade jag också informella samtal med. De arbetade gärna lite extra med 

uppgifterna under lugnare former eftersom det ibland under lektionerna kunde 

bli stressigt när många skulle använda sig av datorerna samtidigt. De hann helt 

enkelt inte med det de skulle utföra på ordinarie tid. Det gav mig en ytterligare 

en chans att se på och kunna ställa kompletterande frågor om deras 

tillvägagångssätt.   
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Grundteori 
 

Barns utveckling 
 

 
De forskare vars teorier om barns utveckling jag tagit del av och behandlat 

under MDA-utbildningen har varit konstruktionistiska till sitt sätt att se på 

inlärning. (Sutter 1977, Cole & Wertsch 1997) Teorierna bygger på att det är 

barnen själva som konstruerar förståelse och således sin egen kunskap. Barn 

tolkar och skapar en egen kunskap kring den information och erfarenheter de 

får. Detta gör att barnens förståelse hela tiden syftar tillbaka på deras egna 

tidigare erfarenheter och kunskaper enligt Jean Piaget. Piaget menar vidare att 

det finns en generell struktur som barn i sitt tänkande tolkar omvärlden efter. 

Han delar också in barns tankeutveckling i olika stadier. Dessa stadier bygger på 

olika steg som i sin tur är beroende av varandra. (Sutter 1977) Barnen uppnår 

nästa steg när de ser på sin redan tidigare inhämtade kunskap på ett nytt sätt. 

Grunden i denna teori bygger således på att det inte handlar om hur mycket 

kunskap en person har utan på vilket sätt denne tänker och ser på den.   

 

Denna konstruktionistiska syn på inlärning gör att barnet kan få information och 

experimentera med den, dock är det så att kunskapen som barnet får beror på 

hur barnet själv tolkar upplevelserna i förhållande till sina egna tidigare 

erfarenheter. Piaget säger att förståelse får man inte genom upprepning utan av 

ett aktivt reflekterande över informationen, något som jag håller med om efter 

att ha sett hur barnen agerade under min studie. 

 

Till skillnad från Piaget har Lev Vygotsky, en rysk psykolog, även sett till miljön, 

kulturen och vuxnas påverkan på de barn där han utfört sin forskning. Piaget 

betonar hur stor betydelse samspelet med omvärlden har för 

kunskapsutvecklingen hos barn. Vygotsky framhåller dock mycket starkare att 

kulturen och kommunikationen med andra människor har betydelse för barns 
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tankeutveckling. (Sutter 1977) Han menar, i motsats till Piaget, att förståelse 

inte är beroende av att strukturera, utan av de strukturer som utvecklas inom 

ett område och dess sammanhang. Det barnet lär sig sker alltså i samspel med 

omvärlden. Vygotsky talar om ett barns närmaste utvecklingszon. Med detta 

syftar han på en zon som barnen har mellan att kunna lösa en uppgift själv och 

att behöva ta hjälp av någon som redan har kunskapen. Det är i denna zon som 

barnen lär sig allra mest och han menar att inlärningsprocesser ska sträva efter 

att få barnen till den här zonen för att få dem att lära sig så mycket som 

möjligt. 

 

En forskare som omsatt dessa teorier till ett datavetenskapligt perspektiv och 

med barn som aktörer är Seymour Papert. Han använder sig av 

programmeringsspråket LOGO för att ge barnen en möjlighet till att själva skapa 

sig en mikrovärld av de kunskaper de har och hur de förhåller sig till varandra i 

ett system eller ett större perspektiv. Han anser att en mikrovärld är en slags 

mjuk simulering av verkligheten eller som han uttrycker det ”… skänker en 

kvalitativ förståelse av ett komplext system” (Papert 1994). Det vill säga genom 

att via en förenklad modell av verkligheten återskapa en bild av hur de olika 

delarna av ett system fungerar och det som gör dem en helhet. Enkelt uttryckt 

ett sätt att kunna ta till sig kunskap på och att skapa sig förståelse för hur saker 

förhåller sig till varandra, att se dess struktur.  

 

Gargarian diskuterar om mikrovärldens för- och nackdelar och beskriver det sätt 

att lära sig som mikrovärldar står för, genom upptäckande lärande. Han skriver 

om upptäckande lärande som kanske det mest värdefulla sättet att lära sig, men 

menar att den kritik som ofta riktas mot det är att det är alldeles för 

tidsödande. Han skriver även om hur mikrovärldar stödjer ”social 

constructionism” (Gargarian 1996) eftersom en grupp som skapar en mikrovärld 

i sig själv är en slags mikrokultur med större kunskap än vad varje individ har 

var för sig. Problemet är dock att få individen att ta till sig den kunskap och 

information som bjuds inom gruppen. 
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Jag har själv fått perspektiv på det här sättet att lära, exempel på det är 

studier på femte dimensionen, en barnverksamhet som utvecklats utefter 

konstruktionistiska tankar och som bedrivs på Blekinge Tekniska Högskola.5  

Deltagandet i verksamheten var ett delmoment av en kurs om datorer och 

lärande under utbildningen. Jag har även utfört studier tillsammans med två 

andra studenter på Kreativum i Karlshamn som är ett upplevelsecentrum för 

barn i alla åldrar, där forskande lärande är deras grundkoncept. Så jag har fått 

flera bevis på att dessa teorier även fungerar i praktiken och hur viktigt det är 

att barnen får möjlighet att dela med och ta åt sig av varandras kunskaper för 

att bilda sig en egen uppfattning om hur världen är konstruerad.  

 

Informationssökning
 

 
Ett område som jag tidigare inte studerat och som jag inte kände till så mycket 

om var forskning kring informationssökning.  Här var mitt intresse i första hand 

att hitta material om barns sätt att söka information på och om det gjorts några 

kopplingar till deras sätt att samarbeta tillsammans framför datorn. Forskning 

på området informationssökning och användningen av funnet material genom 

densamma har funnits i lite över 30 år (Schamber 1991). När jag började ta del 

av undersökningarna inom området visade det sig att de mestadels handlade om 

studier på vana informationssökare såsom forskare och studenter vid universitet 

och högskolor. Den forskning som bedrivits på barn har i huvudsak varit inriktat 

på barns naturliga nyfikenhet och utförts för att ta reda på hur sökmotorer på 

webben för just denna grupp skulle tas fram. Webbgränssnitt som skulle vara 

mindre känsliga för stavfel och så vidare. Tillvägagångssättet för dessa har varit 

speciella databaser med loggningssystem för att ta reda på barnens sätt att 

finna en speciell post eller tabell i databasen och utefter detta har sedan 

analyser gjorts på hur de hittat dit. 

 

5 Femte Dimensionen, ett forskningsprojekt som går att läsa mera om på deras hemsida 
  http://www.5d.org/  
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De rapporter som jag hittade om barn och informationssökning som jag använt 

mig av har jag valt att kort sammanfatta för att visa vad för ny kunskap jag 

inhämtat på området. Detta för att ge en förståelse för hur jag använt mig av 

materialet, men även vilka slutsatser som kommit fram i dessa studier som jag 

tycker överensstämmer med min egen. Kort kan jag då nämna att några 

markanta könsskillnader bland barn inte har hittats vilket visar att fördomar om 

att killar skulle ha lättare för teknik än tjejer inte är sann. (Berger 1997, 

Borgman 1996, Hirsh 1995) Upptäckter har dock gjorts att barn som är lite äldre 

och med mer datorvana har lättare för att använda sig av relevanta sökord i 

sökmotorer såsom Altavista och Lycos etcetera, men beroende på sökmotor och 

ämne varierar det kraftigt vilket resultat som uppnås (Hirsh 1995). Träning på 

att söka efter information är viktig, vilket inte bara gäller för barn, här är det 

betydelsefullt att ge barnen tillåtelse att misslyckas och att få experimentera 

för att nå resultat. (Hert 1995) Det har alltså gjorts en hel del studier på hur 

barn söker, i synnerhet har den här forskningen skett i USA, men inte på hur de 

interagerar med varandra framför datorn i en skolsituation och hur betydelsen 

av verktygets placering eller antalet personer i deras omgivning påverkar 

händelserna. Det som undersökts är hur barnen har förmåga att använda sig av 

olika interface eller snarare webbupplägg med olika typer av ikoner och listor 

med mera (Hirsh 1995).  
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Fältstudier 

 
 
För att ge en inblick i arbetet som eleverna utför när de arbetar tillsammans 

framför datorerna med att söka information har jag valt att ta upp ett antal 

exempel som uppstått ute på fältet under mina besök där. Tillfällen då jag varit 

ute på besök i de olika klasserna och som visar på viktiga situationer som senare 

fått betydelse för mitt arbete med konceptet. Efter varje exempel kommer jag 

kort reflektera över det för att sedan återkomma till det i analysen och i 

konceptet i sista delen av rapporten. 

 

Besök I 
 

Coola flygplan  
Under det första besöket befann jag mig på Broskolan. Jag besökte en klass i 

årskurs tre som höll på med ett temaarbete om sin egen hemkommun Linköping. 

Ett arbete som de påbörjade vid en lektion under föregående vecka. Läraren 

hade då gått igenom vad deras uppgift 

gick ut på och därför visste de flesta av 

eleverna var de skulle fortsätta. Syftet 

med att använda sig av Internet i just 

den här situationen är för 

tredjeklassarna att hitta bilder på det 

som de själva valt att skriva om, berättar 

lärarinnan. I exemplet nedan handlar det 

om bilder från flygvapenmuseets 

hemsida. 6 

 

 
Dörrarna mellan klassrummet, det lilla grupprummet utanför och 

grannklassrummets grupprum står öppna. Klassen som vanligtvis 

6 För en mera detaljerad bild över klassrummet se Bilaga 2 

Bild 1: Killarna befinner sig på de 
rödmarkerade stolarna i grupprummet. 
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befinner sig i det andra klassrummet har gymnastik i idrottshallen och 

använder därför inte sitt hemklassrum eller sina datorer för tillfället. 

Då gäller det att ta vara på resurserna. Temaarbetet om Linköping 

har pågått under två lektioner. Material från flertalet källor har 

använts. Från böcker till faktablad och ett gammalt kompendium som 

en av eleverna läser högt ifrån för att jag inte ska undgå att höra att 

det är tryckt 1982. Tillsammans i de båda grupprummen finns tre 

datorer som de har tillgång till. Eleverna har spritt sig gruppvis i de 

olika rummen för att få utrymme att hålla på med de planscher som 

de sedan ska presentera resultatet på. De flesta fortsätter där de var 

förra gången, två killar har under den tidigare lektionen hittat 

Flygvapenmuseets hemsida där de tittar runt på de bilder av flygplan 

och helikoptrar som finns upplagda och väljer att skriva ut de som de 

själva tycker är coola eller snygga. En av killarna sköter musen medan 

den andra pekar på skärmen på vilka länkar och bilder som han är 

intresserad av att titta på. De för en diskussion om de bilder de får 

upp. Båda sitter så de ser skärmen och det är tydligt att de inte båda 

har behov av att styra pekaren på skärmen. Den som inte styr 

pekdonet har tålamod med att förklara vilken länk han vill se utan att 

blir frustrerad. De arbetar i sitt eget tempo. Flygplan som de 

uppfattar som fula eller som är dåliga bilder på väljer de bort och 

stänger ner de uppkommande fönstren, utan att skriva ut dem. Något 

som de gör med de som bilder de använda sig av..  

 

Det här är ett exempel på hur flera av eleverna samarbetar framför en dator. 

De accepterar de begränsningar som datorns gränssnitt ger och med tillgång till 

endast input för en person löser de problemet genom att diskutera sig fram till 

hur de ska gå vidare med sitt sökande efter bilderna på flygplanen. Datorn som 

är placerad så att det tillåter att flera kan se skärmen ger dem den 

möjligheten.  

 

Innan de hittade tillbaka till hemsidan som de varit på under föregående lektion 

förekom en annan diskussion. Killarna diskuterade sig fram till hur de skulle göra 

för att hittade tillbaka till den här webbplatsen. Det gjordes genom att en av 
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killarna pekade på skärmen och de länkar som de använt för att hitta ifrån 

skolan egen hemsida, vilken används som startsida, och där den andra klickade 

sig fram med hjälp av musen. Eftersom ingen av dem kunde ha hittat dit själv 

var det en förutsättning att de hjälptes åt.  En viktig del för eleverna i årskurs 

tre är att använda sig av länkar på sidorna, upptäckte jag. De slapp skriva 

sökbegrepp och webbadresser som oftast ledde till stavfel och misslyckanden, 

då rättstavade namn och uttryck är en förutsättning för att sökmotorn ska hitta 

det som de letar efter. Läraren var i det här exemplet inte involverad alls, utan 

de arbetade helt självständigt.  

Ridklubben 
Nedan involveras även läraren i en situation där hon får agera utefter den 

information som eleven ger henne. Läraren agerar i rollen av handledare. 

 
En av tjejerna i klassen 

vill veta om den ridklubb 

hon är med i har någon 

hemsida. Hon känner till 

att Altavista är en 

sökmotor som går att 

använda sig av för att söka 

efter saker och får hjälp 

av läraren med adressen 

dit. Tjejen sitter själv 

framför datorn i 

grupprummet då de andra hon arbetar tillsammans med håller på att 

färdigställa planschen inne i klassrummet. Hon frågar läraren som går 

fram och tillbaka mellan de båda grupprummen eftersom läraren 

samtidigt hjälper två andra tjejer som använder sig av grannklassens 

dator. Läraren, som ser skärmen över axeln på henne, får böja sig ner 

eftersom bordet som datorn står på inte alls är i samma bekväma 

arbetshöjd som de bänkar i klassrummet eleverna normalt sett sitter 

vid för att inte fönstret ska spegla av sig i bilden på skärmen. När hon 

kommit in på sökmotorns huvudsida skriver hon in ridklubbens namn, 

som hon tror att den heter, hon får en enorm mängd träffar. När hon 

Bild 2: Tjejen sitter på den 
rödmarkerade stolen i grupprummet. 
Lärarens väg mellan platserna 
representeras av den blå pilen. 
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sedan tittar på en del av länkarna som kommit fram visar det sig att 

de flesta innehåller en massa tävlingsresultat från ridsporttävlingar 

runt om i Sverige. Det hon ville ha var en bild på stallet och på de 

hästar som finns där, kanske helst på den som hon brukar låna. Hon 

väntar på att läraren ska komma tillbaka och hjälpa henne igen för 

att fråga hur hon ska göra för att hitta rätt. Läraren undrar om 

klubben kanske har något annat namn och försöker hjälpa tjejen så 

gott det går genom att ställa frågor till henne för att dra nytta av den 

kunskap hon redan har om ridklubben. Kunskaper som hon själv inte 

vet kan vara till nytta i just den här situationen. Det visar sig att 

ridklubben hade ett mycket krångligt namn som ingen av dem, varken 

läraren eller eleven kände till. Tyvärr hade ridklubben inte någon 

hemsida som innehöll bilder men tillsammans hittade eleven och 

läraren iallafall rätt. Tack vare att läraren kände till en förteckning 

över föreningslivet i Linköping. 

 

I det här exemplet finns flera händelser som har haft betydelse för mitt 

fortsatta arbete. Ett problem som är svår att åskådliggöra i exemplet ovan är 

att inte ha en anpassad plats för datorerna så att såväl elever, lärare och 

assistenter lätt kan få en överblick av det som sker på skärmen utan att behöva 

göra onödiga ansträngningar eller konstiga manövrer, något som inte var unikt 

för det här exemplet. En plats för datorn där utrymmet framför skärmen är 

viktigare än närheten till ett eluttag och där interaktionen prioriteras. Läraren 

som fick gå mellan eleverna i det andra rummet och till tjejen i exemplet var 

tvungen att vid båda ställena stå på huk för att kunna bli av med de reflexer 

som gavs av lamparmaturer och dagsljus så att hon kunde se vad som visades på 

skärmen och fråga vilken länk det var de tryckte på eftersom hon inte alltid 

hann se hur eleverna interagerade med datorn. Lärarens roll förändras och jag 

tycker att exemplet speglar det som närmast kan betecknas som en 

handledarroll. Hon ger eleven hjälp för att komma vidare, men styr inte upp 

hennes väg till målet genom att ta över situationen. Läraren ställer istället 

frågor till tjejen för att ge henne en chans att själv komma på hur hon kan 

utnyttja den kunskap hon redan innehar på ett nytt sätt för att ta sig fram till 
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ridklubbens hemsida. Handledarrollen ger även möjligheten att låta eleven 

bestämma hur de ska gå vidare. 

 

Skillnaderna med flygplansexemplet och killarna som arbetar tillsammans visar 

också vilken nytta eleverna har av att arbeta flera vid samma dator och varför 

de i åtta fall av tio som jag studerat gjort det. Tillsammans ha någon att bolla 

sina idéer med och alltid ha någon till hands att rådfråga. Jag har även sett 

exempel på hur flera vid en dator inte heller löst problemen men hur de ändå 

kommit längre utan att behöva rådfråga läraren eller assistenten. Vilket tydligt 

går att dra paralleller med Gargarians teori om social constructionism. 

(Gargarian 1996) Där de i hans studier utnyttjar varandras kunskaper och 

tillsammans är starkare än vad var och en för sig hade varit och där de peppar 

varandra att komma vidare.  

 
Ingen av barnen i den här klassen hade en så klar bild av vad Internet egentligen 

var eller hur datorn fungerade. De svar jag fick var att Internet innehöll en 

massa information och fakta, men som inte är så lätt att hitta om man inte vet 

var den finns. För att förbereda arbetet med Internet använde läraren i den här 

klassen sig av favoritlistan i webbläsaren för att lägga upp nyttiga länkar till 

eleverna, vilket de lärt sig och använde i första hand då de letade efter 

information om något som de visste kanske gick att härleda till någon av dessa 

länkar. Annars krävdes oftast ett större handledningsjobb av läraren eller 

assistenter. 

 

Besök II 
 

Översvämningar 
Det andra besöket ute på fältet befann jag mig i en femteklass på Dalboskolan. 

De hade lektion under ämnet eget arbete, där de gruppvis skulle göra en egen 

nyhetssändning som de senare hade för avsikt att läsa upp för sina 

klasskamrater genom en sketch eller teaternummer. De använde sig av olika 

nyheter som hänt i en viss region och varje grupp hade en egen del av Sverige 
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att presentera ifrån. Användningen av datorerna i det här fallet är således att 

lokalisera aktuella nyheter från respektive region av landet. 

 

Läraren hade samlat hela klassen i klassrummet. Eleverna som var 

ivriga att sätta igång med arbetet hade svårt att sitta stilla eftersom 

de flesta var sugna på att komma igång med att bläddra i de tidningar 

som läraren haft med sig och att kolla på lokala dagstidningars 

hemsidor. Något framkom genom småprat eleverna emellan. Läraren 

frågade eleverna hur de skulle gå till väga för att hitta nyheter som 

de kunde använda i sin redovisning, det var ju inte säkert att det stod 

något i de tidningar som fanns där som de tyckte var intressant? 

Eleverna föreslog Internet som ett möjligt alternativ. En av tjejerna i 

klassen sa att de kunde gå in på tillexempel 

www.wermlandstidning.se  Eller så kunde de söka efter nyheter på 

Altavista. Läraren förklarade att med lite tur hade just Wermlands 

tidning den webbadressen och att det var en bra alternativ väg att 

hitta mera och kanske färskare nyheter. Hon förklarade sedan hur 

viktigt det var att veta vad de skulle leta efter när de satte sig vid 

datorn och hur de kunde använda sig av flera ord för att avgränsa sina 

sökresultat på Altavista, om de nu skulle använda sig av en sökmotor. 

Hon fortsatte med att klargöra uppgiften till eleverna verkligen 

visade att de förstått vad de skulle göra. Läraren presenterade mig 

och berättade för eleverna att de även kunde fråga mig om de 

behövde ha hjälp med någonting. Jag gick runt lite i klassrummet för 

att se hur eleverna gick tillväga för att lägga upp sin strategi inför 

uppgiften. Många av grupperna satt kvar några minuter vid sina bord 

och kom tillsammans fram till hur de skulle lägga upp lektionen och 

vem som skulle göra vad. Även här hade de tillgång till 

grannklassrummet där de nu hade ytterligare en dator till förfogande, 

sammanlagt tre stycken. Många av grupperna hittade webbadresser 

till de tidningar som fanns i just det område de valt. Webbadressen 

hittade de genom att läsa ledarspalten i de få exemplar av olika 

dagstidningar som läraren hade tagit med sig. Grupperna spreds nu ut 

i de olika rummen där datorerna var placerade för att de skulle få så 
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kort väntetid som möjligt ifall någon annan grupp hunnit före till just 

den dator de tänkt använda. 

 

En av grupperna, som gått 

in i grannklassrummet, 

sökte på webben efter 

nyheter om hur det 

häftiga regnandet i 

Värmland under 2001 och 

om hur det hade påverkat 

området. Tillsammans 

hade de kommit fram till 

att SMHI:s hemsida borde 

vara rätt plats att hitta statistik om vädret i Karlstadsregionen. Två 

av eleverna satt framför datorn, den ena hade varit inne på SMHI:s 

hemsida tidigare, länken som han använt sig av för att hitta artiklar 

om översvämning påstod han att de hade tagit bort från förra gången 

han var där. Han visste nu inte hur de skulle göra för att ta sig vidare. 

Inte heller hans kamrat hade några idéer. De vände sig därför till mig 

för att fråga hur de skulle gå vidare. Jag föreslog att de skulle söka i 

ett fält där man kunde skriva in vad man letade efter längst ner på 

huvudsidan. Att leta information på en lokal webbplats som den här 

genom sökning i fält var något som de inte hade gjort tidigare och när 

de båda diskuterat ihop sig om vad de skulle söka efter skrev de in det 

i sökfältet. Några enstaka träffar kom upp varav en av dem ledde till 

en artikel om just översvämningarna i Värmland under hösten 2001. 

Eleverna skrev ut artikeln och gick bort till sin grupp med dem. 

 
Det här exemplet visar på hur elever som är vana vid att arbeta i grupp i första 

hand frågar varandra innan de tar hjälp av någon annan. Där de styr uppgiften 

framåt själva och lägger upp strategier för sitt arbete. De tar ansvar för sin egen 

inlärning genom att visa intresse för uppgiften och göra den till något som de 

tycker är roligt. De grupper som tog lite extra tid på sig att planera i början av 

lektionen var också de som arbetade effektivast resten av den. De som inte 

gjorde det behövde mera hjälp av läraren under lektionens gång för att kunna 

Bild 3: De två eleverna som sitter vid 
datorn är rödmarkerade och den övriga 
gruppen blåmarkerade på bilden. 
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gå vidare vilket ledde till att de kom lite på efterkälken då läraren inte hela 

tiden kunde ägna sig åt en grupp. Eleverna med artikeln om översvämning vände 

sig även vid ett tillfälle mot resten av gruppen för att fråga om hjälp men 

eftersom de som just då satt vid datorn hade störst kunskap om att hitta fakta 

och material på Internet hade de andra inget att tillföra. När eleverna väl hittat 

artikeln var de dock inte sena att beskriva för de övriga gruppmedlemmarna hur 

de tagit sig dit och hur de använt sig av det lilla sökfältet på webbplatsen.  

 

Här är ännu ett typiskt fall på hur eleverna drar nytta av varandras kunskaper 

för att komma fram till hur de ska gå tillväga. Killen, som frågat mig om hur de 

skulle göra för att hitta artiklar, vänder sig till tjejen bredvid som tagit till sig 

av det läraren sagt tidigare under lektionen om att begränsa sina sökningar 

genom att använda flera ord.  De diskuterar sig fram till att de ska söka på två 

ord för att slippa få en massa konstiga träffar, enligt dem. Mycket riktigt får de 

artiklar varav en är precis det de sökte efter, nämligen översvämningar i 

Värmland. De löser uppgiften med hjälp av sin gemensamma större kunskap. 

Ammoniakutsläpp 
Under samma lektion i ett grupprum sitter en annan grupp och arbetar med sina 

norrlandsnyheter. De ska handla om en trafikolycka med en lastbil full med 

ammoniak som kör av vägen och orsakar ett utsläpp. Läraren kommer och ska se 

hur det går för dem.     

 
Gruppen hittade nyheten på Internet. Den handlade om ett utsläpp av 

ammoniak som förorsakats av en lastbil i ett område som hade ett rikt 

och känsligt växt och djurliv. Den intressanta nyheten gjorde att 

läraren ställde en följdfråga till eleverna om vilka effekter ammoniak 

hade på miljön och om de visste vad konsekvenserna av utsläppet 

kunde leda till. Det var inget som artikeln de hittat tog upp och ingen 

av eleverna kände till vad det kunde leda till. Läraren föreslog att de 

skulle söka reda på det också för att kunna berätta för de andra vad 

ammoniak var för något och hur det påverkade miljön. Eleverna i 

gruppen var nu väldigt entusiastiska att arbeta vidare på det nya 

spåret för att utöka sin nyhetssändning. Det var tydligt att lärarens 
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intresse för det de åstadkommit var positiv och att de gärna ville göra 

så mycket som möjligt av situationen. De hade en dator stående i ena 

hörnet av grupprummet och en av killarna som satt närmast gick dit 

för att söka på Altavista efter ammoniak. De övriga i gruppen valde 

att gå igenom de texter som de redan nu hade skrivit ihop för att lära 

sig dem så deras presentation skulle fungera bra. Killen sökte på 

ammoniak men stavade fel och skrev in det med ett m. Han hittade en 

del dokument där ordet också var felstavat. Tyvärr var de flesta av 

dokumenten inte av någon större relevans då texterna mestadels 

handlade om vilka andra ämnen som ammoniak reagerar med eller 

laborationsrapporter från kemistuderande på högskolor och 

universitet med ett alldeles för krångligt språk och kemiska formler. 

Killen vände sig till de andra i gruppen för att fråga vad de skulle göra 

för att hitta något om ammoniak. Eftersom datorn stod inne i hörnet 

hade de andra inte sett vad han redan gjort och de var nu mera 

fokuserade på att redigera det material som de hade samlat på sig 

kring bordet istället. De trängde nu ihop sig framför datorn för att se 

vad han gjort. En tjej i 

gruppen påpekade att det nog 

skulle vara två m och att de 

kanske skulle lägga till ett ord 

till kanske utsläpp för att få 

lite mindre träffar. Det nya 

sökresultatet innehöll många 

träffar och det var 

fortfarande många krångliga 

dokument. De fråga då mig om 

jag visst något om ammoniak och om jag kunde hjälpa dem att tyda en 

del av de konstiga orden i ett av dokumenten som de fått fram. Även 

det här dokumentet var en slags laborationsrapport men i biokemi och 

tog upp ammoniaks påverkan på naturen. Jag hjälpte dem med att 

förklara vad som stod och de bestämde sig för att skriva ner lite av 

detta på pappret under nyheten om lastbilsolyckan.  De återgick nu 

till att arbete på huvuduppgiften, att försöka sätta ihop nyheterna de 

hade till en bra nyhetssändning.   

Bild 4: Eleven som sitter vid datorn är 
rödmarkerad och den övriga gruppen 
blåmarkerade på bilden. 
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Efter att ha diskuterat med eleverna om hur de tänkte när de skulle lägga upp 

sin plan för att hitta artiklar och annat material till nyhetssändningen insåg jag 

att det som läraren berättat för mig innan lektionen om elevernas 

bedömningsförmåga stämde. Hur de lärt sig söka på webben och hur det hade 

blivit en del av deras inlärningsprocess, trots att de inte var mer än 11 år. 

Kunskapsnivån varierar självklart även här, precis som den gör i de övriga 

skolämnena, att en del elever har lättare för att använda sig av datorn. Mycket 

av intresset av att leta själva leta efter de fakta som behövs upplevde jag kom 

ifrån lärarens uppmuntrande sätt att stödja eleverna och uppmuntra dem att 

själva söka på webben. 

 

Samtliga elever hade god förmåga att diskutera sökstrategi. Elever som var 

duktiga på att göra en sökstrategi hanterade ofta frågeställningar fortare mot 

bra sökbegrepp och webbplatser som kunde vara dem till hjälp. De flesta gjorde 

det i grupp, vilket i sin tur skapar en bra jämnhet i kunskapsnivå mellan 

eleverna eftersom de hela tiden lär av varandra. Resultaten presenterade de 

sedan stolt och de berättade gärna för sina klasskamrater på vad de hittat sina 

artiklar och hur de gjort det.  

 

Föregående exempel där eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och där 

läraren hjälper till när det behövs är ett bra bevis för att konstruktionistiska 

tankar med eleverna och deras egen förmåga att utvecklas är centrala i 

undervisningen. Problemet här är återigen teknikens utanförskap i klassrummet 

som jag tog upp i inledningen med Wiesers jämförelse och vision om hur datorn 

skulle bli en del av människans verklighet inte tvärtom. Som i exemplet ovan 

där eleverna måste avbryta de övriga aktiviteterna under en längre period för 

att engagera sig i letandet efter ammoniaks påverkan på miljön. Hade tekniken 

stött deras interaktion och varit placerad väl synlig för samtliga 

gruppmedlemmar och inte bara för den som hade tillgång till tangentbord och 

mus, hade situationen med största sannolikhet sett annorlunda ut. Vilket i sin 
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tur hade inneburit att gruppen kunnat arbeta parallellt med sökandet på 

webben och redigeringsarbetet av de övriga artiklarna i deras presentation. 

 

Besök III 
 

Lista med länkar 
Vid nästa tillfälle på Broskolan, när jag lärt känna en del av eleverna lite och de 

lärt känna mig började jag fråga dem om hur de gjorde när de valde bland allt 

som de hittade på Internet. Uppgiften i det här fallet handlar om att sätta 

samman sin egen samling med länkar. Eleverna jobbar parvis. 

 
Två tjejer i årskurs sex sitter 

och gör upp en lista på länkar 

som de ska redovisa för sina 

klasskamrater. Länkar som de 

skriver upp på en 

redovisningsplansch ska vara bra 

att använda sig av när man ska 

ta reda på nyheter och leta 

efter aktuella ämnen på webben 

för skolarbeten. De har använt sig av länkar till flera kända 

dagstidningar och även till så kallade portaler eller sökmotorer som 

de skriver upp på pappret bredvid sig. Jag studerar deras arbete och 

deras diskussion om vad som de anser vara relevanta länkar att ta 

med. Jag frågar dem hur de uppfattar reklamen som de flesta av 

dessa webbplatser är fyllda av. Båda tjejerna var medvetna om att 

det var reklam på de olika sajterna men diskussionen om hur det 

påverkade lämpligheten av att ta med dessa eller inte dog snart ut. 

Kopplingen mellan den mängd reklam som sajterna innehöll i 

förhållande till fakta och objektiv information som jag syftade på 

förstod de inte och jag valde därför att inte ta den diskussionen 

vidare för att påverka dem i deras arbete.  

 

Bild 5: Tjejerna som arbetar 
framför datorn är rödmarkerade. 
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Vid den andra datorn i klassrummet var det några killar som satt 

framför ett E-postprogram och skickade E-post till elever i en annan 

skola som arbetat med ett liknande projekt. Jag frågade om E-post 

var ett bra sätt att få information på. De svarade att de använde det 

ofta och att de fick svar fort, oftast fortare än med vanlig post. De 

visade också stort intresse för vad jag gjorde där och förundrades över 

att jag skötte mina kontakter med Högskolan via E-post eftersom jag 

inte kunde vara på båda ställena när jag arbetade med min studie. 

 
Frågan här är då följaktligen; Vad är det som krävs av en webbsajt i elevernas 

ögon? Tjejerna som valde ut länkar använder sig av ordet bra när de skulle välja 

ut länkar. Bra länkar tog de med och dåliga använde de sig inte av. Via de bra 

länkarna kunde de få användbara fakta som enligt dem var bra att ha i 

skolarbetet. Eleverna visar genom sina svar att de inte godtar all tillgänglig 

fakta utan använder sitt kritiska tänkande för att bedöma materialets 

objektivitet. Den information som de bedömer som bra är oftast kortfattad och 

skriven med ett enkelt språk som eleverna lätt kan ta till sig. Killarna med E-

postprogrammet sa att de flesta svar de fick ofta innehöll bra information och 

sådant de ofta senare använde sig av. Även här hade de gjort en bedömning att 

den information de fick via E-post oftast var pålitlig. Eleverna i den här klassen 

visade tydligt att de gjorde en bedömning av det material de hittade att de 

skulle ta till sig allt de hittar och tro att det är relevant i alla lägen är inte 

särskilt troligt.  

 

För att skapa en egen uppfattning av vad eleverna upplevde som bra respektive 

dåligt på Internet använde jag mig av det här materialet som utgångspunkt för 

att fördjupa mig i elevens uppfattning när jag återvände till Dalboskolan. 
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Besök IV 
 

Textilslöjden 
Jag återvände ännu en gång till Dalboskolan. Under besöket kombinerade jag 

frågor till eleverna om hur de sorterar bra material de hittar på webben från 

dålig med ett besök i textilslöjdsalen för att se hur datorn bidrog till 

undervisningen där.  

 

I klassen, som precis kommit 

igång i textilslöjden, har en 

av killarna arbetat klart 

med sin mössa. Mössan som 

han gjort i färgerna på sitt 

favoritlag i ishockey har ett 

märke i framkanten 

föreställande lagets logotyp. 

Läraren sade till honom att 

hans skulle redovisa vad han 

gjort. Hon använder sig av 

ett program där eleverna tar 

bilder på sina projekt och skriver kortfattat om vad de använt för 

material, verktyg och tekniker samt vad de tyckte om arbetet med 

respektive sak. Ett sätt för eleverna att reflektera över vad de gjort, 

säger hon. Bilder på föremålen eleverna skapat finns sedan lagrade i 

programmet så att hon och andra kan gå in och se vad som gjorts 

under skoltiden i slöjden för varje enskild elev och klass. Läraren 

lägger även ut bilderna på skolans hemsida där de kan ses av föräldrar 

och andra personer, berättar hon vidare.  

 

Killen med mössan sätter sig framför datorn och öppnar upp 

redovisningsprogrammet. Han lägger in den bild på mössan som jag 

hjälpt honom ta med en digitalkamera och sedan börjar han fylla i vad 

för material som mössan består av. Det visar sig snart att han har 

Bild 6: Killen som redovisar mössan är 
rödmarkerad och den lite äldre killen som 
hjälper honom blå. 
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svårt att skilja på begreppen åt. Vad är egentligen skillnaden mellan 

material, verktyg och teknik? Tillsammans med en av de äldre killarna 

i klassen som har sin plats i slöjdsalen precis där datorn är placerad 

går de igenom teknik och materialkolumnerna och jag hjälper honom 

lite med att definiera vad som kännetecknar de olika begreppen och 

skiljer de olika kategorierna åt. Han fyller sedan i dem på rätt plats i 

formuläret och skriver sedan ut en papperskopia. Innan lektionen är 

slut har ytterligare en tjej och en kille fyllt i formuläret om sina 

föremål i programmet. Det visar sig att liknande problem med att 

skilja de olika kategorierna material, verktyg och teknik finns hos 

samtliga elever. Lektionen avslutas med att eleverna presenterar för 

klassen vad de gjort och även vad de skrivit i programmet. De har 

utskriften som de läser högt ifrån. De övriga eleverna får nu slutligen 

möjlighet att ställa frågor om deras projekt om det är något de 

undrar över. Läraren lyssnar och frågar om det är något nytt som de 

lärt sig nu efter att de är klara. 

 

Definitionen av de olika begreppen i formuläret hade flera av eleverna i den här 

femteklassen svårt att skilja på. Läraren berättade hur datorn fått eleverna till 

att motivera sig att reflektera aktivt över sina arbeten. Som det var tidigare 

skulle eleverna skriva om arbetet i en anteckningsbok som följde med dem 

genom årskurserna. Det visade sig inte vara särskilt lyckat och det blev ofta 

slarv dokumentationen eftersom eleverna inte visste vad de skulle skriva och 

det inte fanns tid till att hela tiden påpeka vad de skrivit om och inte. I 

datorprogrammet finns det en mall att följa för vad som ska finnas med och 

även om det inte blir några större utlägg så tänker eleverna till och lär sig den 

begreppsbild som de ska kunna och ha med sig efter genomförda momenten som 

ingår i textilslöjdämnet. Förståelsen för skillnaden mellan de olika begreppen är 

det som avgör om barnen fyller i formuläret rätt, men det visar också om de lärt 

sig vad de olika materialen, verktygen och teknikerna heter och går ut på.  

 

Läraren har undervisat textilslöjd under en 30 års period och införde det här 

systemet med att eleverna skulle reflektera över sitt arbete i början av sin 
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karriär. Hon berättar att många av eleverna som går i lågstadiet och även ett 

par årskurser in på mellanstadiet ibland har svårt med att skilja på de olika 

begrepp som förekommer på formuläret i datorprogrammet. Vilket ofta leder 

till att de måste ha viss handledning när de ska dokumentera sitt arbete. 

Handledningen sker delvis genom att hon infört att den elev som 

dokumenterade senast visar nästa, något som fungerar väl, både vad hon 

berättar och vad jag har sett. Kompletterande handledning görs antingen av 

henne eller oftast att eleverna frågar varandra. De mindre eleverna behöver 

dock mera hjälp av henne för att klara av det. Att dokumentera via datorn har 

fått barnen mera motiverade till att överhuvudtaget göra det och de ser hur 

listan med färdigställda saker växer under åren de går i skolan, och hur deras 

egen prestationsförmåga ökar.  

 

Elevernas förutsättningar för att lyckas med reflektionerna visade sig alltså bero 

på deras förståelse för begreppen och vad som skiljer dem åt. Något som jag såg 

tydligt när elever använda samma system senare under dagen. Precis som med 

sökandet på Internet där de måste komma fram till den rätta frågeställningen 

för att nå rätt information handlar det här om att ställa sig frågan om vilka 

verktyg som de använde och kunna sortera rätt saker under rätt rubrik i 

formuläret.  

Bra och dåligt med Internet 
Jag fortsatte in i femte och sjätte klass för att prata med några av de elever jag 

varit i kontakt med tidigare och ställa några kompletterande frågor om deras 

syn på Internet. Svaren jag fick var av varierande karaktär, de mest typiska 

exemplen har jag sammanfattat här nedan.  

 

– På Internet finns det saker som inte står i böckerna utan är lättare 

att hitta där än i tidningar till exempel. Det mesta som finns där är 

bra, men om det inte är på svenska är det svårt.  

– E-post är bra när man behöver fråga någon expert eller så. Det går 

fortare än vanliga brev och så är det gratis. 
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– Internet är bra för att det finns mycket kul saker där. Det är dåligt 

när det går långsamt eller inte fungerar. 

– Det går att hitta nästan allt på Internet och det går fortare än att 

leta i böcker efter saker. 

- Det går att hitta olika saker man inte känner till på Internet om man 

till exempel ska bygga ett modellflygplan och inte vet hur kan man 

söka på modellflygplan på Internet och hitta ritningar där. 

– På Internet finns det mycket bilder och saker som man kan använda 

sig av. E-post är bra att använda om man undrar något och det går 

snabbt. 

 

Svaren som jag tagit upp ovan innehåller både positiva och negativa aspekter 

om hur eleverna uppfattade mediet Internet som sådant och än en gång kan ju 

frågan ställas om vad som egentligen är bra och dåligt Två svar som behandlar 

själva materialet de hittar som sådant såg ut så här. 

 
– Det är bra att det finns många saker på Internet som inte finns i 

tidningar och böcker. Bra saker är sådant man hittar som man inte 

visste förut. Medan dåliga saker är om ett dokument bara innehåller 

en massa text.  

– Internet innehåller mer saker än det som finns i skolböckerna. Det 

finns säkert i andra böcker men inte som vi har på skolan. Det som är 

dåligt med Internet är att det finns mycket porr och skräp. 

 

Tydligt med samtliga av de här svaren är att eleverna använt Internet en hel del 

och att deras erfarenhet genomsyrar svaren. De har bildat sig en egen 

uppfattning av det de hittar med hjälp av sina tidigare erfarenheter som 

referensram. Mycket av svaren som de gav kunde dock ha kommit från lärare 

eller assistenter. Men eftersom flera av dem exemplifierade sina svar tolkar jag 

det som att de själva stött på saker som de sedan relaterat till det som läraren 

sagt. De har lärt sig att använda sitt kritiska tänkande och börjat utveckla en 

urvalsteknik. Vilket jag anser tyder på att de har kunskap om hur de kan 

använda sig av Internet som ett verktyg i undervisningen.  
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Analys 
 

 
Eftersom min studie endast omfattar två skolor i Linköpings kommun är det 

kanske vågat att påstå att den här studien är applicerbar på alla svenska 

grundskolor. Jag tror ändå att det kan ge en liten fingervisning om hur långt 

utvecklingen gått eller en bild av hur användningen av datorer och Internet som 

verktyg i undervisningen ser ut under våren 2002 på flera skolor än just de som 

jag varit på.  

 

Kritiskt tänkande och kunskapsbildning 
 

 
Under den period jag vistades ute på fältet och samlade in material hade alla de 

elever jag iakttog och pratade med en seriös inställning till det de höll på med. 

Deras mål var hela tiden att det material de letade efter skulle fylla sitt syfte 

annars använde de sig inte av det. Utifrån sin egen erfarenhet och förståelse 

gjorde eleverna en bedömning av den information de kom i kontakt med. Mina 

fältstudier visar hur eleverna tagit tillvara på sina lärares och klasskamraters 

kunskaper. Hur de kan gå till väga när de ska använda sig av Internet och hur de 

lär sig bedöma materialet de får fram. I vissa fall framgår elevernas strategier 

mera tydligt än i andra, men det visar ändå att de alla försöker bedöma 

materialet utefter sin egen erfarenhet. Eleverna har påbörjat sin väg mot att 

utveckla en bedömningsförmåga och kritiskt tänkande. De ser inte naivt all 

information som likvärdig och gör sig heller inte besvär med att söka efter 

information som finns mera lättillgänglig i läroböcker som de vet är pålitliga 

informationskällor.     

 

Eleverna i min studie upplever jag som förnuftiga och strukturerade. Det jag 

syftar på är exempelvis att eleverna i denna studie reflekterar över källkritik 

och det material de finner och inte bara godtar allt material som innehåller de 
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sökbegrepp de använt sig av. Flera av eleverna uttrycker hur de lärt sig detta av 

någon, till exempel läraren eller sina klasskamrater. Även hur de tillåtits öva 

och haft möjligheten att bli bättre, vilket är grunden för att utveckla sina 

kunskaper. Det flera av eleverna poängterar är att de vet eller tror sig veta att 

det finns mer att lära än vad de själva redan kan. Några elever upplever sig 

själva som nybörjare och att de inte hunnit lära sig så mycket, men det de haft 

möjlighet att lära sig behärskar de väl, enligt mig. Precis som Ekholm skriver i 

sin bok Vägen till kunskap måste den som vill inse sammanhanget i det som 

sagts eller lästs själv utveckla kunskapen. (Ekholm 1992) Till det behövs tid så 

att individen har möjlighet att bekanta med kunskapsfältet under en längre tid. 

Han beskriver det som ett detektivarbete att försöka se regelbundenheter i sina 

erfarenheter och att få ett helt spektrum av upplevelser inom området. Det är 

detta som är kärnan i kunskapsinhämtning enligt Ekholm. En teori som är i linje 

med Paperts teorier om vad mikrovärldar tillför inlärningsprocessen och dess 

betydelser för att barnen ska lära sig bearbeta sina kunskaper och sätta in dem i 

ett sammanhang eller spektrum som Ekholm kallar det. (Papert 1994) 

 

Som jag tog upp i början diskuterar konstruktionisten Gargarian upptäckande 

lärande som kanske det mest värdefulla sättet att lära sig och hans begrepp 

”social constructionism” (Gargarian 1996) som innebär att flera personer skapar 

en slags mikrokultur med större kunskap tillsammans än vad varje individ har 

var för sig. Problemet är dock att få individen att ta till sig den kunskap och 

information som bjuds inom gruppen. Det handlar alltså om att eleverna måste 

ges möjlighet att lära sig uttrycka sina reflektioner över exempelvis hur de 

själva väljer ut det material som de sen använder sig av i sina arbeten. Detta för 

att övriga inom gruppen ska kunna använda sig av dessa kunskaper. Ett tydligt 

exempel på detta kom jag i kontakt med på Dalboskolan som jag beskrivit under 

rubriken översvämningar. Enligt Mead (1970) kan det ske genom tre olika 

kulturer. Nämligen följande: 

 

· En postfigurativ kultur – där barn lär av äldre. 

· En cofigurativ kultur – där både barn och vuxna lär av jämnåriga. 
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· En prefigurativ kultur – där vuxna lär sig av barn. 

 

I skolans värld har den postfigurativa kulturen dominerat. Synen på att läraren 

har vetat vad barnen i skolan bör lära sig har tidigare varit det sätt som varit 

det ledande. Parallellt med denna har nu en prefigurativ och en cofigurativ 

kultur vuxit fram som blir mer och mer framträdande. Mead förutsåg redan på 

70-talet hur teknikens betydelse skulle påverka övergången till ett mer och mer 

prefigurativt samhälle. Detta delvis på grund av att unga människor växte upp 

och såg tekniken som en naturlig del av vardagen, något som de sedan de äldre 

kunde ta lärdom av. 

 

På de skolor som jag besökt finns tydliga exempel på hur den här teorin 

fungerar. I de flesta av fältstudieexemplen framkommer det mer eller mindre. 

En särskilt tydlig cofigurativ kultur är det i exemplet om flygplansmuseet. Här 

hjälper killarna varandra att orientera sig tillbaka till flygvapenmuseets hemsida 

genom sina gemensamma kunskaper om hur de tog sig dit förra gången. Ett 

annat exempel är hur de lite äldre killarna hjälper killen med mössan i 

slöjdsalen att fylla i formuläret till redovisningen och betydelsen av de olika 

begreppen som han har svårt att skilja på. Vi kan alltså se hur den cofigurativa 

kulturen gynnar de inblandade eleverna och hur deras kunskaper sprids eller 

delges klasskamraterna. Tydligt är också att interaktionen i den cofigurativa 

kulturen kräver mindre ansträngning av de inblandade eftersom de befinner sig 

på samma nivå och inte behöver anpassa sig för att göra sig förstådda. Här finns 

såklart även exempel på postfigurativ och prefigurativ kultur som fungerar så, 

men den dominanta kulturen bland mitt fältmaterial är den cofigurativa synen 

på lärandesituationen. Det är således den som jag utgått ifrån när jag senare 

presenterar mitt designkoncept, att försöka stödja den på ett bra sätt.  

 

En del av eleverna i årskurs fem och sex har ett stort tekniskt kunnande som 

inte lärarna har när det handlar om datorer. Något som lärarna ser som en stor 

tillgång då dessa elever ofta är villiga att hjälpa till för att få saker att fungera 

kring datorerna. Jag ifrågasatte om det påverkade lärarnas yrkesroll eftersom 
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de inte längre var de som var kunskapsexperter inom just detta område. Hur de 

var tvungna att lita på det eleverna gjorde och inte annat för att förstöra för 

lärarna och andra elever. Lärarna svarade att de såg det som en förändring av 

deras yrkesroll eller som en del i handledarrollen som jag tidigare kallat den. 

Om det sedan handlade om det tekniska kunnandet kring datorerna eller något 

annat hade inte någon betydelse, ansåg de. Eftersom eleverna växer upp med 

tekniken har de ofta lättare att förstå den. I handledarrollen är det inte lärarnas 

uppgift att styra eleverna och säga till dem hur de ska lösa problemen utan få 

dem att utveckla ett eget tänkande kring uppgiften och således en egen lösning 

på problemen, med viss hjälp. Jag ser detta som ett sätt att hitta balans där 

eleverna och lärarna når en slags likvärdig lärande. Det vill säga med Meads 

teori att det post- och prefigurativa blir jämställd i klassrummet mellan lärarna 

och eleverna samt att den cofigurativa delen mellan eleverna även fungerar på 

ett bra sätt. 

Konstruktionism i praktiken 
 

 
Betydelse av arbetssättet i klassrummet och hur den fungerar tillsammans med 

datoranvändningen hamnar då i fokus. De båda skolorna har ett likvärdigt 

arbetssätt. Lektionerna som jag var med på började med en genomgång av 

uppgiften om vad som ska komma ut av den och vilka tillvägagångssätt som 

läraren vill att de ska använda sig av. Hur de ska ta sig dit fick eleverna själva 

tänka ut genom att diskutera ihop sig. Eleverna har nu möjlighet till att ställa 

frågor och få hjälp med att strukturera upp sin uppgift innan de sätter igång att 

arbeta med den. Läraren finns sedan till hands i klassen under lektionen för att 

kunna svara på elevernas frågor och hjälpa dem med olika problem eller få dem 

att tänka ett steg längre, såsom i fältexemplet om ammoniakutsläppet. 

 

 Vid de tillfällen jag var ute på fältet såg jag tydligt hur det här sättet att 

arbeta fungerade väl bland eleverna. Vid ett tillfälle såg jag dock hur lärare 

stod bredvid eleven som behövde hjälp och talade om precis för dem hur de 

skulle gå till väga för att lösa problem som uppstått. Trots att eleverna mycket 
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väl hade klarat sig på egen hand om läraren bara givit eleven tid att tänka 

efter. Läraren ville i all välmening leda eleverna till rätt webbplats så fort som 

möjligt. Av den enkla anledning att de sedan skulle kunna gå vidare och arbeta 

med det material de hittade där. Det som är negativt med ett sådant här 

handlande är att elevernas förmåga att hitta material på egen hand inte 

utvecklas. Dels lär de sig inte lägga upp en strategi om var någonstans de kan 

finna materialet och de behöver inte heller göra en kritisk bedömning av det 

resultat de hittar eftersom läraren redan berättat för dem att det är 

användbart. Resultatet blir således att när eleverna ställs inför en liknade 

situation igen har de inte den kunskap som krävs för att lösa uppgiften. Dessa 

kunskaper hade de haft om de själva hade fått tänka till lite under föregående 

scenario och bearbeta de ledtrådar som läraren borde ha gett dem istället. Ett 

typiskt exempel på hur barnens, enligt Vygotsky, närmaste utvecklingszon inte 

utnyttjas. (Sutter 1977) Det följer inte heller läroplanen som betonar elevernas 

möjligheter till att lära sig värdera och kritiskt granska information som de 

träffar på i skolan. (LPO94) Tydligt är att konstuktionismens tankar kring 

inlärning passar väl in i arbetet kring datorerna. Kanske är till och med så att 

det är det bästa sättet, enligt mig förefaller det så efter att gjort den här 

studien.  

Erfarenhet och förståelse 
 

 
Kombinationen av att hitta ett bra arbetssätt kring datorerna tillsammans med 

nyfikenhet, förståelse och tidigare erfarenheter blir vitala delar av elevens sätt 

att bli vän med den nya tekniken och sin egen utveckling. Både lärarna och 

eleverna har ambitionen och viljan att använda datorn och Internet i 

undervisningen och i viss mån för elevernas del även privat efter skoltid. I 

skolarbetet handlar det dock inte om någon överanvändning bara för brukandet 

skull. De lite äldre eleverna på Dalboskolan såg också till hur lätt de kunde få 

tag på information. När de exempelvis skulle ta reda på grundläggande fakta 

kring städer eller kommuner använde de sig i stor utsträckning av sina 

geografiböcker eller en atlas, som kort och faktaspäckat radade upp denna 
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information i en spalt bredvid varje landskap eller land. Det fanns helt enkel 

inte anledning till att använda sig av Internet eftersom det de ville ha reda på 

fanns att få tag på direkt i skolboken. Det här anser jag också är en del av deras 

mognad och utvecklingsprocess mot mera kunskap. Vetskap om hur de ska nå 

det de vill veta på lättast sätt och vilka medier som är bäst för varje enskild 

situation.  

 

Vana att använda sig av mediet har minst lika stor betydelse som ålder har i den 

här studien. Under mitt arbete har det varit skillnader mellan samma årskurser 

både inom och mellan de olika skolorna beroende på hur mycket erfarenhet 

eleverna har haft framför datorn. Tydligt är också hur de mindre erfarna 

eleverna inte har samma förmåga att söka och sortera på samma sätt eftersom 

de är fullt upptagna med att koncentrera sig på att lära sig mediet i sig, läsa 

och förstå. Ett begrepp inom konstruktionismen som Gargarian kallar shift of 

focus. Begreppet behandlar hur fokus flyttas från huvudaktiviteten, i det här 

fallet att hitta och sortera information, blir lidande till förmån för elevernas 

okunskaper att exempelvis hantera datorn eller webbgränssnittet de söker i. De 

försöker sätta sig in i hur de ska hantera artefakten vilket leder till att deras 

egentliga intensioner hamnar i bakgrunden. Det här har varit ett sätt för mig att 

avgöra hur stor vana eleverna har av att använda datorer i arbetet. Här 

framkommer tydligt hur åldern inte alltid är den avgörande faktorn för att 

lyckas utan i första hand erfarenheten av verktyget. 

 

Förbättringar av deras handhavande med datorn och Internet förutsätter att 

eleverna får tillgång till att experimentera och utforska vad som händer med 

datorn i olika situationer, som jag tog upp tidigare. På båda skolorna 

uppmuntrades eleverna till att använda sig av datorn vid lämpliga tillfällen. 

Även efter skoltid och när eleverna slutat finns det möjligheter för dem att låna 

datorerna till att skicka e-post från eller surfa på Internet. Detta var inget 

lärarna bestämt från början utan det blev en bieffekt av att de använde sig av 

datorn i undervisningen. Det har följaktligen blivit en logisk följd av att lärarna 

väckt intresset hos de elever som exempelvis inte har tillgång till en dator 
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hemma. Vilket ger dem ett ypperligt tillfälle att kunna förbättra sina kunskaper 

kring verktyget som sådant.  

 

Teknikens betydelse 
 

 
Under mina fältstudier har jag sett hur datorerna varit utplacerade i 

klassrummen. Efter att jag gått igenom arbetssättet och sett hur eleverna lär, i 

synnerhet av varandra, vill jag nu ta upp vad för konsekvenser tekniken har för 

deras lärandesituation. Eftersom min studie har datavetenskaplig inriktning har 

jag ägnat en hel del tid åt att analysera teknikens betydelse. För att se om den 

skulle kunna förbättras på något sätt. Hur jag tänkt mig att en förbättring av 

densamma skulle kunna se ut presenteras senare under designkonceptet. Först 

vill jag dock ta upp olika delar av tekniken som har betydelse för hur arbetet ser 

ut i klassrummen och knyta samman dessa med mina fältstudier. 

  

I de klasser som jag varit på Broskolan finns det inte några datorer i 

klassrummen. De två som finns till förfogande för varje klass är hänvisade till 

grupprummen7 som finns mellan korridoren och klassrummet. Anledningen till 

att de står här är att klassrummen helt enkelt är för smala för att kunna rymma 

datormöbler tillsammans med de ordinarie bänkarna. Eftersom eleverna sitter 

gruppvis finns det heller inte utrymme att placera dem utmed någon vägg. Den 

enda väggen som inte är i anslutning till några bänkar är den med fasta skåp för 

böcker och annat materiel. Lärarna berättar att de helst velat ha datorerna i 

klassrummet eftersom det då skulle finnas möjlighet att hjälpa flera grupper 

under kortare tid. Nu är de istället tvungna gå mellan rummen för att kunna 

hjälpa alla. Som i exemplet om ridklubben under mitt första besök där läraren 

får röra sig mellan de båda grupprummen för att kunna hjälpa båda eleverna 

och förutom det se till och hjälpa eleverna som arbetar med sina planscher i 

klassrummet.  

 

7 Se skisser i bilaga 2 
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Ett uppenbart problem som alla lärarna påtalat är brist på datorer och att de 

som finns inte har tillräcklig prestanda. Eftersom eleverna ofta arbetar två till 

tre personer kring datorerna finns det inte tid för alla grupper att på en lektion 

använda sig av datorerna. I vissa fall är det visserligen inte nödvändigt för alla 

grupper att använda dem. Men varje gång som en grupp väntar på att en annan 

ska bli färdiga blir det små irritationer bland eleverna, vilket leder till att ingen 

av grupperna vare sig den som använder datorn eller de som väntar får något 

ordentligt gjort, kvalitetstiden framför datorn sjunker således.  

 

En annan detalj som påverkar interaktionen i klassrummen och grupprummen är 

datorns ofta inklämda placering.  På grund av klumpiga monitorer återfinns de 

oftast vid någon vägg och inne i något hörn vilket inte gör kommunikationen 

framför skärmen särskilt lätt när de personer som befinner sig där inte ser hela 

skärmen ordentligt. I hälften av fältstudieexemplen som jag iakttagit har jag 

som tredje eller fjärde person befunnit mig i de mest konstiga positioner för att 

kunna få en skymt om vad som förekommer på skärmen. Det här är även ett 

ergonomiskt problem. Inte minst för lärarna som ofta blir den som får anpassa 

sig och som kommer in sist i en sådan situation.  

 

Möjligheten för läraren eller eleven att visa något för hela klassen genom att 

göra presentationer i datorn är obefintlig sånär som på Dalboskolan som nyligen 

fått sin videoprojektor som är portabel och därför kan flyttas mellan 

klassrummen. Projektorn såg lärarna stora möjligheter med, både i 

föreläsningssyfte och med redovisningar för eleverna. Att eleverna på så sätt 

skulle kunna bearbeta sitt material direkt i datorn och sedan kunna redovisa det 

och spara det digitalt skulle ge eleverna möjlighet att få en egen portfölj med 

sina alster i, resonerade lärarna på Dalboskolan. Eftersom varje elev redan hade 

ett konto på skolans server fanns det goda förutsättningar till en vidare 

utveckling inom detta. De kunde i så fall även lätt lägga ut sina saker på 

webben så att andra kunde ta del av det arbete de genomfört. Varje 

gruppmedlem som varit delaktig i färdigställandet av någon viss presentation 

kunde få var sin kopia, något som är svårt med planscher till exempel. Idag är 
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de tvungna att skriva ut allting som de vill ha och bearbeta det på papper så att 

andra kan använda sig av datorn och söka efter material. När de sedan redovisar 

gör de det oftast genom kollage på planscher eller pappershäften där de 

sammanställt sitt material, om de sedan ska lägga ut något av det på 

exempelvis klassens hemsida måste de skriva om det igen fast i datorn så att det 

sedan går att lägga ut det på webben. 

 

Elevernas syn på datorn och Internet 
 

 
Under de avslutande fältstudierna koncentrerade jag mig på vad eleverna själva 

har för bilder av Internet och hur de tror att det fungerar. Enligt de flesta är 

Internet ett ställe där den huvudsakliga aktiviteten är att söka. Det som de letar 

efter där är fakta och information men även för att upprätthålla viss 

interaktivitet med andra skolor eller kunskapsexperter via E-post. För eleverna 

är gränsen mellan nytta och nöje olika från en situation till en annan och det är 

även skillnader mellan att söka på fritiden och i skolan. Det som kom fram som 

huvudargument är att det som de söker efter i skolan inte alltid är av eget 

intresse och därför skulle de inte göra det på fritiden. Anledning till att jag tar 

upp det här är att intresset för uppgiften eller projektet i skolan visat sig vara 

en nyckelfaktor till om och hur de lyckas med att lösa sina uppgifter och nå sina 

mål. Vilket är genomgående i samtliga av mina fältexempel.  

 

Själva sökandet kan ses som en aktivitet för att nå ett mål men vägen innebär 

en rad val. Dessa val medför att eleverna måste rannsaka sig själva. Om vad de 

sökt efter och vilka val som kan vara aktuella i just den här situationen för att 

nå fram till det utsatta målet. Fördelen med att använda sig av Internet är att 

tekniken i sig gör uppgiften mera spännande och motiverar eleverna att göra 

dessa val även om det kräver mycket av dem, nackdelen är att det lätt blir för 

mycket att välja bland. Jag frågade eleverna om det var någon skillnad att 

använda sig av Internet istället för att leta efter information på skolbiblioteket. 

De flesta, både killar och tjejer, föredrog att söka på Internet om informationen 
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fanns på båda ställena, eleverna nyanserade dock sina svar en aning med att det 

fanns undantag där böcker kunde vara bättre och tvärtom. Det finns forskare 

som skrivit om att barn (Wallace & Kupperman 1997) då i synnerhet tjejer 

(Hernwall & Kelly 1999) hellre använder sig av böcker än Internet. Inget av 

detta har jag sett tecken på i de klasser jag varit eller de svar jag fått fram.  

 

Precis som slöjdlärarinnan säger i exemplet om mössan är datorn ett bra verktyg 

till att stimulera eleverna till reflektion över sitt arbete. Det ger även ett vidare 

spektrum av de arbeten som till exempel ska presenteras i samma ämne i en 

klass, än om samtliga i klassen hade utgått från en och samma bok. Vilket även 

på sikt leder till en större gemensam kunskap i klassen. 

 

Elevernas syn på Internet som objekt är också något som varierade kraftigt 

beroende på till vem jag ställde frågan. Samtliga svar innehöll ändå någonting 

om att det var datorer som satt ihopkopplade runt om i världen och där all 

information fanns. Hur de förklarade datorernas sammankoppling varierade dock 

mycket. En del av eleverna beskrev hur Internet var en ersättning eller ett 

komplement till böcker och tidningar. De lite yngre eleverna framhöll att 

datorerna satt ihop precis som telefoner gör så att de kunde prata med 

varandra. Den kanske mest avancerade förklaringarna som oftast kom av elever 

i de lite högre årskurserna beskrev en slags nätverksstruktur. Det var 

huvudsakligen killar som använde sig av denna förklaring och använde sig också 

av en större mängd tekniska begrepp än tjejerna. Tydligt här var killarnas större 

tekniska intresse för hur Internet egentligen fungerade, medan de flesta 

tjejerna nöjde sig med att förstå det på en abstraktare nivå. Vilket även är i 

linje med tidigare forskning om att killar i vår kultur är mera intresserade av 

teknikens funktionalitet än tjejer.  

 

De flesta av eleverna har varit med om att se hur någon på skolan eller på 

fritiden gjort en webbsida. Jag frågar dem varför någon vill göra en hemsida och 

svaren varierar även här. De nämner att det kan vara för att göra reklam, för 

att man vill ha roligt själv, för att bli känd eller komma i kontakt med andra. De 
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lite äldre anser att det är viktigt att tänka på vem som gjort en webbsida om 

materialet från den ska användas i skolarbetet, men om någon gjort en 

webbsida som är rolig att surfa på är det inte så viktigt om det som står där är 

alltid är rätt. Jag tolkar det som att om sidan inte ska användas i 

undervisningssyfte eller användas som material i skolarbetet finns det heller 

inte någon anledning till att ta reda på vem som gjort den och om den är 

trovärdig. 

 

Elevernas syn på det material de hittar på Internet och dess tillförlitlighet 

skiljer sig, precis som elevernas syn på Internet i sig. Det är de elever som går i 

lågstadiet som inte alls tänker på att allt som står på webben inte är sant.  Sen 

finns det de som börjat reflektera över vad som är bra och dåligt. De ser till hur 

materialet är skrivet. Är det uppenbart att en del av materialet motsäger en 

annan reagerar de över detta och försöker ta reda på vilket de ska använda sig 

av. Sedan är det de som använt Internet under en längre tid som har större krav 

på det som de ska använda sig av. Kriterier här är att materialet ska vara 

aktuellt, objektivt och tydligt.  

 

Jag har tolkat elevernas syn på Internet och den information man hittar där på 

följande sätt. De anser att Internet är en plats där information finns och där det 

gäller att välja rätt. En bra webbplats har en funktion att fylla för dem som 

letar efter information som finns på den. De yngsta eleverna väljer webbplatser 

som de gillar som i fältexemplet om coola flygplan. De elever som använt sig av 

Internet och börjat utveckla sitt kritiska tänkande väljer sidor där de märker att 

det ger dem stort utbyte kunskapsmässigt och där de märker att den 

information som står är trovärdig och aktuell.  

 

Den centrala artefakten i det här sammanhanget är datorn, en av de 

förutsättningarna för att eleverna överhuvudtaget ska kunna komma åt Internet. 

Andra artefakter som är minst lika viktiga för att utvecklas är handhavande av 

tekniken, att kunna skapa en sökstrategi och inte minst språket. På det 

personliga planet hos eleven finns de andra viktiga delarna som gör utvecklingen 
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möjlig och de är intresse, målmedvetenhet och ett ständigt utvecklande kritiskt 

tänkande. Tillsammans är artefakterna och de personliga delarna en 

förutsättning för lärandeprocessen med datorn och Internet som utgångspunkt. 

Ett sätt för eleverna att inhämta nya kunskaper och ge dem ett bredare 

perspektiv än vad enbart skolböckerna kan ge.   
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Konceptet 
 

 

Designidé
 

 
Vartefter jag fick inblick i verksamheten och hur den fungerade började jag 

fundera på hur förändringar skulle kunna göras för att få ett bättre samspel 

mellan tekniken och undervisningen. Eftersom arbetet är datavetenskapligt och 

jag inte har några erfarenheter av förändringar av pedagogik eller barns 

utveckling handlar det alltså om idéer om förändringar i det tekniska och dess 

funktionalitet för att stödja den pågående interaktionen i klassrummet.  

 

De flesta av klasserna jag besökt är trångbodda och har inte något utrymme i 

klassrummen för datorer eller skrivare. Lokalerna kan heller inte rymma några 

extra datamöbler för dessa. Därför har jag valt att se till vad som skulle gå att 

göra för att få in tekniken i klassrummen. För att eleverna ska kunna utnyttja 

möjligheterna att arbeta vid datorerna samtidigt som de befinner sig på sina 

ordinarie platser, där de normalt sett sitter under lektionerna. Att det kanske 

sedan finns en slags datorpool ute i grupprummet med ytterliggare ett par 

datorer är en möjlighet som ger både utrymme att variera storleken på 

grupperna när de ska arbeta och specialundervisning men det är klassrummet 

som jag valt att fokusera på i första hand.  

 

Anledningen till mitt val att placera in datorerna i klassrummet är flera. Dels för 

att eleverna redan sitter gruppvis i klassrummen när de arbetar idag. Möblerna 

som finns är ur ett ergonomiskt perspektiv anpassade för såväl elever som 

vuxna. Eleverna sitter högt och lärarna har möjlighet att hjälpa dem utan att 

anstränga sig genom att exempelvis stå böjda över dem. Lärarna kan få en god 

överblick över hur det går för de olika grupperna och vilka som vill ha hjälp just 

för tillfället, men även möjligheten att kunna säga saker till alla elever 

samtidigt, vilket inte är så lätt idag när de befinner sig på flera olika platser. 

Jag har även haft Meads (1970) tre kulturer, vilka jag tog upp tidigare i 
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analysen, i åtanke och som jag anser går att få en större jämvikt mellan genom 

en inflyttning av tekniken i klassrummet.  

 

Konceptfunktionalitet 
 

 
Mitt koncept bygger på att tekniken flyttas in i klassrummet8. Datorerna har nu 

en central roll i mitt en av varje arbetsbord och där två platta TFT-skärmar är 

placerade. De går att vrida på 180 grader vardera vid behov. Det går även att 

fälla ner dem i bordet när datorerna inte används för att ge en plan arbetsyta 

om så önskas. Tangentbord och mus sitter på en arm under bordet och är 

flyttbara mellan de olika platserna för att alla elever som befinner sig kring 

bordet ska kunna använda sig av dem utan att behöva byta plats med varandra. 

Istället flyttar de bara på armen under bordet. Jag har även valt att använda 

mig av runda bord för att lättare kunna variera antalet personer kring dem och 

för att alla ska få lika långt till tangentbordet vilket exemplet i syslöjden visar 

då det var upp till fyra personer vid datorn samtidigt för att hjälpas åt eller lära 

av varandra. 

 

Antalet bord i klassrummet varierar efter antalet elever men storleken på 

borden är avsedda för sex till åtta personer. Datorerna i arbetsborden är 

sammankopplade med varandra och har inom klassrummet ett lokalt nätverk där 

filer och mappar kan delas mellan flera datorer och där åtkomst till elevernas 

och lärarnas konton också är möjlig. Läraren har en egen dator vid sin 

arbetsplats längst fram i klassrummet. Den är inte stationär utan bärbar av den 

anledningen att de flesta lärare jag kommit i kontakt med gör sina förberedelser 

till undervisningen hemifrån. Via den här datorn kan läraren också uppdatera 

vissa saker via nätverket i de andra datorerna. Såsom favoritlistan i 

webbläsaren, som jag berättade om i ett av exemplen under fältstudierna, med 

mera för att slippa gå runt och lägga upp liknande saker lokalt på varje dator. 

 

8 För att se bilder på konceptet ha bilaga 4 till hands. 
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I taket finns en fast storbildsprojektor som är kopplad till samtliga datorer och 

som är riktad mot whiteboarden. Via den kan bildspel, presentationer eller film 

visas som gäller hela klassen, men den kan också användas till att visa lösningar 

på vanliga problem. Exempelvis om en grupp haft problem med att hitta en bra 

webbplats om stenåldern och hela klassen arbetar med projekt kring detta. 

Plötsligt stöter en grupp på en webbsajt som är bra och som de gärna vill delge 

de andra. De kan då visa upp den via projektorn. Fördelen med det är att de 

andra grupperna som troligtvis redan har annat material kan avgöra direkt om 

den här sidan är något för dem eller inte genom att ta en snabb blick på tavlan 

för att se vad det handlar om. De behöver inte tränga ihop sig framför en dator 

bara för att titta på en skärm utan kan istället välja om de vill gå in på den 

själva eller fortsätta arbeta med sitt eget material. Projektorn såväl som en 

dockningsstation för digitalkamera kan även användas från lärarens dator i 

andra undervisningssituationer eller när eleverna ska presentera bilder på 

klassens hemsida.  

 

Samtliga datorer i klassrummet är kopplade till en laserskrivare som är placerad 

i grupprummet. Anledningen till den placeringen är att den eller de grupper som 

sitter närmast skrivaren i klassrummet ofta störs av personer utifrån som ska 

hämta utskrifter. Något som jag har sett exempel på inte minst i de lägre 

årskurserna där eleverna få lägga ner mera energi för att lyckas med sitt 

sökande och handhavande med datorerna än bland de lite äldre. En annan 

anledning till dess placering är att skrivare i allmänhet låter en del och behöver 

därför inte öka på den ibland ändå för höga ljudnivå som lätt uppstår i 

klassrummet när eleverna arbetar i grupp.  

 

Slutligen då som en extra del i konceptet finns det ett bord med två datorer 

även i grupprummet som jag valt att kalla datorpool. Dessa är till för eleverna, 

både i skolarbetet där de kanske vill arbeta med individuella uppgifter och inte 

har tillgång till dator hemma eller om de vill stanna kvar efter skoldagen slut för 

att surfa eller skriva E-post på sin fritid. Dessa datorer befinner sig inte i själva 

klassrummet och det behövs förhoppningsvis inte heller inte ständig tillsyn då 
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de har allt de behöver där och inte något behov av att gå in i klassrummet för 

att hämta exempelvis utskrifter. Lärarna kan då låsa klassrummet när de lämnar 

det utan att stänga eleverna ute från datorerna och om någon har gjort något 

de inte får framgår det av den logg som systemet har av vem som varit inloggad 

vid just det tillfället.     

 
Det jag har beskrivit ovan med arbetsbord, lärarplats, projektor, skrivare och 

datorpoolen är en helhet som jag ser som mitt koncept. Att införa bara delar av 

den skulle kanske leda till vissa förbättringar men inte den helhetslösning som 

jag skulle vilja se. Poängen med hela systemet är att eleverna ska se datorerna 

och tekniken som en del i sin kunskapsutveckling precis lika naturligt som sina 

böcker som ligger i deras låda bredvid bänken. En av lärarna sa vid ett tillfälle: 

 
Det går inte längre att säga att jag har planerat att använda 

datorerna den och den lektionen, utan det ger sig under lektionens 

gång om de har användning för dem eller inte. Ibland ser de 

användningsområden som inte jag ser.  

 
Det positiva med den här synen är att det inte är lärarna som sätter gränsen för 

vad datorn kan användas till utan eleverna. Deras kunskaper och intresse avgör 

det istället. När det gäller lektioner med självständiga och grupparbeten så är 

det upp till eleverna att komma fram till ett svar på uppgiften hur de tar sig dit 

bör endast begränsas av deras egen kunskap, intresse och fantasi. Tillgången till 

datorn och Internet är i mitt koncept precis lika lättåtkomligt som de andra 

informationskällorna, som exempelvis böcker och kompendium, de har omkring 

sig i klassrummet, vilket jag anser är ett slags vidareutveckling av just citatet 

ovan. De kan, utan att behöva begränsas av andra grupper och av tillgången på 

teknik, arbeta med sin uppgift och själva välja sin väg fram till en lösning på 

problemet.  
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Konceptet och verkligheten  
 

 
När man ser till vad jag har för förslag på förändringar i mitt koncept kan de 

kanske uppfattas som triviala. Att flytta på några datorer och lägga till 

ytterligare ett par verkar ju som en ganska enkel och platt lösning på de 

frågeställningar och frågor som problematiserats tidigare i analysen.  

 

När jag bestämt mig för att göra ett nytt koncept var den första tanken att jag 

inte ville skapa en utopisk lösning som aldrig skulle kunna bli genomförbar rent 

praktisk. Visst hade det varit roligt att ta fram, men vad hade det givit för 

feedback till de lärare och elever som jag arbetat med under det här halvåret?  

 

Istället blev mitt mål att försöka, utefter det material jag samlat ihop, komma 

med ett koncept som inte låg alltför långt ifrån verkligheten, men som ändå 

krävde en del förändringar och kraft för att uppnå. Ett slags mål att arbeta mot 

och söka inspiration i för de lärare och övrig personal på skolorna som har 

inställningen att datorerna är värda större utrymme i undervisningen. Flera 

hinder på vägen mot det här målet behöver övervinnas för att det här konceptet 

ska kunna bli verklighet. Teknik kostar pengar, något som skolorna inte har i 

överflöd. Budgeten som sätts för respektive skola rymmer inte datorer och 

tillbehör för flera hundratusen kronor på ett år. Nästa steg är att lärarna som 

ska arbeta i den här miljön måste lägga om delar av sin undervisning, vilket inte 

heller är gjort i en handvändning. För att vara realistisk kanske ett ordinärt 

klassrum i vilken skola som helst ute i landet likt mitt koncept skulle kunna vara 

verklighet inom en femårsperiod. Det innebär att även de, till synes, små 

förändringar som jag kommit med blir ganska omfattande när de kommer ut och 

ska realiseras i verkligheten, vilket är viktigt att ha i åtanke när man läser om 

konceptet.   

 

En annan tanke är att konceptet kanske riktar sig mera till de lite äldre barnen i 

studien, de mellan tio till tolv år.  Det är då viktigt att komma ihåg att det är 
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eleverna i de lägre årskurserna som behöver få kontakten med tekniken från 

början. Idag sker det redan vid andra eller tredje terminen på de skolor som jag 

besökt. Det är här de börjar sin väg mot en egen kunskap om handhavande med 

datorer, kritiskt tänkande och förändrar sin skolgång från en postfigurativ kultur 

mot en mer till en början cofigurativ och så småningom prefigurativ kultur 

enligt Meads modell, vilket jag tidigare betonat vikten av. De skapar sig på det 

här sättet tidigt en egen förståelse för vad Internet har att erbjuda dem och lär 

sig i vilka situationer det kan vara givande att ta hjälp av datorn för att hitta 

lösningen på problem.  

Sammanfattning 
 

Om jag så slutligen ska sammanfatta mitt koncept och tänka framåt ser jag att 

en fortsättning vid ett senare tillfälle vore väldigt spännande. Jag skulle vilja 

återvända för att prova mitt koncept i verkligheten. Att ha en workshop med 

mina informanter för att få en slutlig åsikt om vad eleverna och lärarna tycker 

om mitt koncept och tankarna bakom detta. Kanske skulle det leda till mindre 

förändringar eller förbättringar i konceptet, men även en möjlighet att 

vidareutveckla det mot de visioner som finns bortom de återhållsamma 

lösningar som jag presenterat i konceptet. Visioner jag tar upp i 

slutdiskussionen.  

 

Kring mitt koncept finns, som jag nämnt i analysen, pedagogik och 

utvecklingspsykologi som stora delar av den helhet som skolan är. Jag tycker att 

jag har gjort min del av arbetet och har valt att överlåta de delar jag inte kan 

så mycket om till någon annan. Jag anser att det är bättre än att själv komma 

med kvalificerade gissningar om hur det fungerar. Därför kan kritik kring 

konceptets utformning vara befogad när det gäller synen på just dessa bitar. 

Sett ur ett MDA-perspektiv anser jag att konceptet är förankrat i de 

konstruktionistiska tankar som jag tar upp i analysen och vilka jag under 

utbildningen läst om i olika kurser på programmet. Hur det stödjer arbetet i 
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grupp och hur kunskapen kring datorerna kan spridas såväl bland individer som 

mellan grupper och hela klassen om man så önskar via projektorn i taket.    

 

Problemen som kommit fram i fältstudierna och som exemplifieras i rapporten 

om hur eleverna inte får plats framför datorerna på grund av trånga klassrum, 

hur deras möjlighet att få hjälp fördröjs av att läraren är i ett annat rum för att 

hjälpa några andra, hur deras arbete hindras av andra grupper som använder 

datorerna och hur eleverna begränsas av att behöva skriva ut allt material 

genomsyras ändå av en entusiasm. Ett intresse för att hitta det de letar efter, 

att ta sig vidare, förstå skillnaderna mellan de olika begreppen i syslöjdsalen, 

att komma fram till rätt webbsida, att kunna lära sig skilja på bra och dålig 

information, att få använda datorn och bestämma själva hur de vill gå vidare 

med uppgiften de fått samt göra vad de vill av den. I mitt koncept har jag 

försökt ta mig an uppgiften att eliminera dessa problem och stödja det intresse 

som eleverna visat under tiden jag varit ute hos dem.  
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Slutdiskussion 
 

 
Om vi slutligen återgår till det jag skrev i början av den här rapporten om hur 

gränserna mellan dator- och traditionell läromedelsundervisning kanske skulle 

suddas ut för att ge en helhet istället för två fristående delar. Är det så att mitt 

koncept verkligen är en lösning på det? 

 

Själv anser jag att mitt koncept är ett första steg på vägen mot en förändring av 

datorverksamheten i skolan. Jag har använt mig av befintlig teknik som är väl 

etablerad på marknaden idag och inte tagit hänsyn till moderna tekniska 

lösningar som är på gång och fortfarande är under utveckling. Hade det varit ett 

mål att det skulle vara en klar produkt om fem år hade ett bättre sätt att gå 

tillväga varit att försöka bedöma vad som då är aktuell teknik att använda sig av 

den i konceptet. Mina visioner om hur en bättre integration av tekniken i 

klassrummet, som finns till grund för konceptet, går dock längre än så. Vilket 

inspirerar mig till vilja fortsätta arbeta vidare med det här vid ett senare 

tillfälle. 

 

Mina visioner behandlar även tankar kring alternativa interface i klassrummet än 

just skärmen eller projektorn. Kanske finns det bättre sätt att söka information 

än att, som eleverna gör idag, sitta parvis eller i små grupper framför en skärm. 

Min vision om en bra lösning har sin grund i dels Mark Weisers teorier om 

ubiquitous computing där han väcker tankar kring hur tekniken kan döljas till 

förmån för funktionalitet och tillgänglighet och att våga prova nya interface för 

att se vad det kan tillföra. Kanske för att hjälpa elever att se sina kunskaper ur 

ett nytt perspektiv på samma sätt som Papert experimenterade med 

mikrovärldar och LOGO för att få sina elever att se sammanhang och att lära sig 

systemtänkande. (Papert 1994)  
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På den andra sidan finns Vygotskys teori om närmaste utvecklingszon. Min vision 

ska vara en plats där eleverna stimuleras till att använda sig av webben och 

dessutom får möjlighet att utveckla sina kunskaper på bästa sätt oavsett om de 

väljer att använda sig av Internet eller traditionella läromedel, tillsammans 

eller enskilt. Kunskapen som eleverna får ska vara lätt att dela med sig av till 

andra i klassrummet oavsett om det är andra elever eller läraren.  Ett klassrum 

där inte teknikens utformning sätter gränser för elevernas kreativitet.  

 

Det mål min vision strävar efter är att eleverna upptäcker att det de lär sig 

under till exempel arbetet med en egen uppgift är så mycket mer än bara det 

de redovisar för de övriga eleverna. Det handlar om redovisningsteknik, om hur 

de gjort det presentationsmaterial de har, hur de gjort arbetsfördelningen, 

varför de valt att lägga upp det på ett visst sätt, var de hittat informationen, 

hur de löst problem som uppstått, sökstrategier och så vidare. Allt detta bär de 

med sig som en utökad kunskap av det de redan visste innan.  

 

Min vision ska vara en vision som kan ge eleverna samma glädje till att söka 

information som att ta en promenad i skogen. 
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Bilaga 1 

 

Kontakter och förutsättningar för studien 
 

 
I sökandet efter ett magisterarbete i Östergötland kom jag i kontakt med ett 

flertal företag och personer som hade idéer kring vad som skulle kunna göras för 

att försöka få skolan mera tillgänglig från ”utsidan”. Ett företag som jag 

speciellt fick bra kontakter med var Home.com i Linköping. De har koncentrerat 

sin verksamhet på att försöka skapa ett intelligent hem och från det 

perspektivet börja utveckla de tjänster och möjligheter mot samhällets olika 

delar såsom exempelvis myndigheter, vårdsektor och skola. Home.com har en 

vision om hur skolan skulle kunna ha sin förankring i det smarta hemmet. Jag 

fick ta del av den information och dokumentation som företaget gjort och gick 

sedan ut på fältet för att studera, något som jag trodde, en väl utvecklad 

datorverksamhet som nu år 2002 var mycket förändrad sedan de åren på tidigt 

90-tal då jag själv var högstadieelev och datorerna precis dykt upp i 

skolverksamheten.  

 

Den bild som jag skapat mig om hur det skulle kunna se ut överensstämmande 

inte alls med den verklighet som jag möttes av. Det var då jag beslutade mig för 

att välja att studera den verksamhet som fanns idag för att se hur 

datoranvändningen i skolan egentligen går till och hur den skulle kunna 

förändras till det bättre genom de kunskaper och erfarenheter som jag 

införskaffat mig efter fyra års utbildning på MDA-programmet.   

 

De skolor som undersökningen innefattar är två låg och mellanstadieskolor. De 

har i genomsnitt två till tre datorer per klass och en koncentration av 

datoranvändningen till samhälls- och naturorienterade ämnen samt 

projektarbeten av olika slag under tiden som på schemat heter ”eget arbete”. 

Datorerna är utplacerade till viss del i klassrummen och till viss del i allmänna 

utrymmen såsom bibliotek, grupprum och korridorer. Datorerna används 
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huvudsakligen till informationssökning trots att det finns möjligheter till en hel 

del annat bland annat via skolans nätverk. Jag har följt två klasser på respektive 

skola för att få en bra överblick över verksamheten och studerat barnen i olika 

åldrar för at se eventuella ålderskillnader. 

 

Utbildningspaket för lärare och personal på skolorna och statliga satsningar på 

datoriserandet av skolmiljön har i Linköpings kommun skett i två steg. Det 

första steget när kommunen började införa datorer i skolan under början av 90-

talet. Då fanns en satsning kallad Bit. Den skulle ge samtliga lärare i kommunen 

en förståelse för vad datorerna skulle användas till i skolan och grundfunktioner 

i grundläggande program för exempelvis ordbehandlings-, kalkyl- samt E-

postprogram och operativsystem. De fick även lära sig att hitta information via 

Internet samt hur de skulle gå tillväga för att förändra sin undervisning med 

datorn som hjälpmedel åt elever som hade speciella behov som exempelvis 

rättstavning eller läsning. Då speciella programvaror fanns att tillgå till just 

detta ändamål. Efter den här utbildningen gavs ingen uppföljningsmöjlighet 

utan det skulle skötas lokalt. Datorer infördes och i varje klassrum fanns i snitt 

nu tillgång till en dator. 

 

Det andra steget började 1998 då staten beslutade sig för att satsa på IT-

verksamheten i skolorna och ett beslut togs i riksdagen om att satsa ett antal 

miljarder på de svenska grundskolorna de valde att kalla det för ITis 

(Informationsteknologi i skolan). En stor del av pengarna, rättare sagt över 

hälften gick åt till att ge alla svenska skolor en fast uppkoppling till Internet och 

datorer (1998). Den resterande summan skulle nu fördelas till att ge lärare 

utbildning och möjlighet till att träffas och diskutera möjligheterna kring 

datorverksamheten och hur de på bästa sätt skulle använda sig av de nya 

resurser som de fått del av. Många idéer väcktes om hur tekniken skulle kunna 

utnyttjas och lyckade exempel fick stå som förebilder om hur det skulle kunna 

bli i framtidens skola. Många av dessa var riktade till specialundervisning och för 

barn med speciella behov eller med elever som valt en unik inriktning på sin 

gymnasieutbildning. I Linköping på den verksamhet som jag studerat finns inget 
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sådant utan de skolorna är bara två i den stora gråzonen mellan på ena sidan 

exklusiva privatskolor och den andra med särskolor med ständiga krav på 

förnyelse bland undervisningsverktygen beroende på elevernas särskilda behov.  

 

 

ITis i Linköping har haft pågående utbildningar under de här åren som ITis har 

pågått (1998-2001) och en ständig utvecklingsgrupp med frivilliga lärare som 

arbetat med att se till att nya möjligheter skapats för lärare och elever till ett 

bättre utnyttjande av IT i skolan.  
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Bilaga 2 
 

 
Klassrum i årskurs 2 på Broskolan som var föremål för fältstudierna under mitt 

första fältbesök. 

 

 

 

Kapprum 

Grupprum 

Klassrum  

Skrivare 
placerad 
under 
bänken 

Grann 
klassrum 

Grupprum 

= Dator med TFT 
 

= Dator med vanlig skärm 

= Stol 

Skrivare placerad 
under bänken 
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Klassrum på Dalboskolan som jag besökte under exemplen under besök II. Där 

översvämningsexemplet pågick vid datorn i klassrummet och ammoniakexemplet 

skedde i grupprummet. 

 

 

 
 

Korridor 

Klassrum  

Grupprum 

= Dator med TFT 
 

= Dator med vanlig skärm 

= Stol 

Skrivare 
placerad 
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bänken 
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Klassrum på broskolan där de båda killarna som gjorde länksamlingen befann 

sig. 

 

 

 

Korridor 

Klassrum  

Grupprum 

= Dator med TFT 
 

= Dator med vanlig skärm 

= Stol 

Skrivare 
placerad 
under 
bänken 
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Textilslöjdsalen som tas upp i det fjärde exemplet ser ut på följande sätt. 

 

 

 
 

Klassrum  

= Dator med TFT 
 

= Dator med vanlig skärm 

= Stol 

Skrivare 
placerad 
under 
bänken 

Kapprum  
Provrum  

= Skrivare 
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Bilaga 3 
 

Bortvald videofilmning 
 

 
Det här medvetna valet baserades på att jag ville smälta in i gruppen till viss del 

för att få ut mera av min aktiva tid på fältet. Det var också här jag tog beslutet 

om att inte använda mig av videokamera som annars är ett mycket bra 

hjälpmedel i komplexa situationer som ska förtydligas. Mitt argument för att 

välja bort kameran som hjälpmedel var att situationen inne i klassrummet inte 

alls gynnar den här typen av hjälpmedel. Dels var det en väldigt högljudd miljö i 

ett klassrum med 25 individuellt arbetande elever och eftersom mikrofonen på 

en kamera är aktiv tar den alltid till sig det ljud som den anser vara det 

väsentliga, vilket erfarenheten sa mig inte skulle vara det jag önskade. Eftersom 

eleverna enbart hade tillgång till ett par datorer i klassrummet och ibland fick 

utnyttja grannklassrummet om det var ledigt innebar det att jag i så fall helst 

skulle ha haft tillgång till flera kameror eller varit tvungen att fokusera på att få 

tekniken att fungera istället för att delta. Jag kunde ju heller inte vara med och 

ställa kompletterande frågor på flera ställen för att förstå sammanhanget. Jag 

avstod därför helt från att använda mig av videotekniken.  
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Bilaga 4 
 

 
Den första av de två bilderna visar hur de runda borden ser ut. Datorn står nere 

vid foten av bordet och kablarna löper via bordsbenet upp till tangentbord, mus 

och skärm för att gå vidare upp i taket där de förbinds med övriga datorer och 

utrustning. Skärmarna går även att fälla ner i bordet och tangentbordet går att 

flytta in under bordsskivan för att skapa en plan arbetsyta över hela det runda 

bordet. Storleken på bordet gör att det rymmer cirka sex till åtta elever runt 

om. 
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Bilden nedan visar hur ett klassrum skulle kunna se ut enligt konceptet som jag 

beskrivit. Här ryms cirka 24 elever och de har tillgång till totalt åtta till tio 

datorer, beroende på om datorpoolen i grupprummet utnyttjas eller inte. De 

har sina saker i hurtsarna framför katedern och vid den bakre väggen samt 

tillgång till skirvare i grupprummet samt projektor i taket riktad mot 

whiteboarden i klassrummet. På katedern har läraren plats för sin bärbara 

dator. Tillsammans bildar de den enhet som jag diskuterar i mitt koncept. 
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