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Abstract  
The purpose of this study is to present teachers’ and students’ usage of information and 
communication technology (ICT) as an educational asset in a local school. One crucial 
influence on the study is the national document “Sustainable teacher education” because it 
contains poor assessment of the current teacher education program. The new curriculum 
(SOU 2008:109) suggests that ICT should permeate the teacher education programs and help 
improve the quality of teaching and learning so that the students may cope with and avoid the 
dangers of the Internet (ibid., s.196). In my double role of practicing teacher and student I 
initiated an action research project based on socio-cultural learning and general activity theory 
at my school. I carried out the study with teachers and students in grades 5 and 7. I deployed a 
contextualized action research methodology including blogs as a tool for student motivation, 
teaching and learning. Teachers and students manage the virtual meeting place differently. 
Another result is that a lot of cooperation and guidance is needed before teachers and students 
manage the virtual meeting place. Bridging the gap between the generations in the use of ICT 
in schools is possible, but new ways of thinking and working require cooperation. Action 
research is a suitable method for promoting learning activity at school. School boards should 
develop clear and concise strategies for development - through action research. 

  

Keywords: Action research, learning activity, teaching, learning, ICT, school 



iii 
 

iii 

 

Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management  
 
Arbetets art: Kandidatarbete i pedagogik 15 hp  
 
Titel: IKT som redskap för lärande - aktionsforskning i ett pilotprojekt 
 
Författare: Abigail Hellström  
 
Handledare: Thomas Hansson  
 
 
Sammanfattning  
Syftet med studien är att lärare och elever ska se informations- och kommunikationsteknologi 
(IKT) som en tillgång trots de uppenbara skillnaderna mellan generationernas IT-användning. 
Bakgrunden till min undersökning är utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 
2008:109). Utredningen innehåller en utvärdering av den nuvarande lärarutbildningen från 
reformen 2001 samt förslag på förändringar som ska leda till en ny och hållbar 
lärarutbildning. Ett av förslagen är att IT ska genomsyra den nya lärarutbildningen för att man 
på så sätt ska förbättra kvalitén i undervisningen och för att lärarna ska kunna handleda 
eleverna så att de förstår riskerna och farorna på Internet (SOU 2008:109 s.196). Jag har 
därför initierat ett projekt på min egen skola och använder aktionsforskning som metod utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande och verksamhetsteori. Jag har genomfört studien 
tillsammans med lärare och elever i årskurs fem och sju. Vi har introducerat Internet och 
bloggar som ett redskap i lärarnas och elevernas skolarbete. Resultatet visade att lärare och 
elever ser och använder den virtuella mötesplatsen på olika sätt. Mycket samarbete och 
vägledning behövs för att lärare och elever ska kunna behärska den virtuella mötesplatsen i 
utbildningssammanhang. Att överbrygga gapet mellan generationernas IKT använding på 
skolan är ett praktiskt genomförbart projekt där parterna bör prioritera samarbete och ett nytt 
sätt att tänka. Aktionsforskning är en passande metod som bör prägla verksamheten. Skolans 
ledning kan utveckla tydliga och välgenomtänkta strategier för skolutveckling – med hjälp av 
aktionsforskning. 

Nyckelord: Aktionsforskning, lärprocess, undervisning, lärande, IKT, skola 
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1 Inledning 
Även om det är känt att människans omgivning är en potentiell lärandearena så förknippar vi 
skolan med lärande. Det beror på att lärarna driver verksamheten i en organiserad lärandeform 
(Illeris, 2007, s. 255ff). Traditionens tryck kan göra det svårt för lärarna att tänka sig 
innovativa sätt att förändra och utveckla läraryrket på grund av den skolkulturen och de 
rutiner som präglar verksamheten. Att traditionerna styr verksamheten beror på att skolan är 
en institution, dvs. strukturen och reglerna är formellt reglerade av lagen. IT (informations 
teknologi) i grundskolan är en viktig komponent som har fått väldigt lite utrymme i 
undervisningen. Det har varit ett ”vid-sidan-om-ämne”, avskilt från övriga ämnen, möjligen 
på grund av tradition, okunskap och rädsla för det främmande. Många lärare har därför svårt 
att se IT som ett redskap för utbildning och lärande. Tillsammans gör dessa faktorer att gapet 
mellan teknik och pedagogik förblir öppet.  

Jag skulle vilja säga att vi vuxna är skyldiga att lära oss att använda informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) för att förstå och hjälpa våra barn att använda IKT i olika 
sammanhang. Nutidens barn är födda in i informations- och kommunikationssamhället där 
olika verktyg och virtuella mötesplatser är vardagsmat. Av den anledningen är det viktigt att 
vi som vuxna känner till att IKT finns. Det blir även viktigt att vi förstår hur elever använder 
IKT. I unga nätkulturer och på virtuella mötesplatser uppfostrar jämnåriga varandra. De ger 
råd utan vuxnas inblandning och handledning (Löfberg, 2008). För att begripa 2000-talet och 
elevernas sätt att tänka och kommunicera så behövs vuxna som engagerar sig. De unga 
nätkulturerna kan vi endast förstå genom praktik, genom handlande, genom empiri, genom att 
förstå ungdomarnas kultur. Föräldrar och lärare visar, handleder och fostrar ungdomarna om 
hur man förhåller sig i världen; genom att ge sin syn på vad som är rätt och fel. Den virtuella 
världen finns också - den är en verklighet - och eleverna behöver vägledning om hur de ska 
förhålla sig i den virtuella världen när de kommunicerar och söker information. IKT är ett 
värdefullt redskap som vi måste bemästra det för att sedan påverka, förstå och involvera oss i 
nutidens unga nätkulturer. 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 IT, IKT och Cloud Computing 

Inledningsvis använde jag begreppet IT som står för informationsteknik - och det är just vad 
vuxna människor använder IT för - att hämta och sprida information. IKT är ett nyare begrepp 
som betyder informations- och kommunikationsteknik. Med begreppet vill man betona just 
kommunikationen och unga nätkulturers användande av dessa verktyg (Säljö & Linderoth, 
2002). Elever idag och ungdomar i allmänhet använder IKT för att umgås och skapa en 
levande kommunikation mellan jämlikar, istället för att använda tekniken endast för hämtning 
och spridning av information, vilket de förstås också gör. Cloud Computing (svenska: Molnet) 
är ett nytt begrepp som står för IT-service som levereras av kommunikationsservice via 
Internet oberoende av plats och rum (Smith, 2009).  Den tiden är förbi när verksamheter var 
beroende av program som någon ska installera och uppdatera eller apparater och servar som 
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bökar. Man kan istället beställa och ”köra” alla tjänster via Internet vid behov (Hunter, 2009). 
Det har pågått en het debatt de senaste åren kring denna IT-service då många IT-försäljare av 
hård- och mjukvara känner sig hotade på marknaden. Cloud Computing expanderar i 
företagsvärlden och det för med sig stora ekonomiska besparingar i tid, logistik och 
arbetskraft. Säljö & Linderoth (2002) menar att tillverkarna av datorer, programvara och allt 
som har med tekniken att göra dragit in stora slantar och varit beroende av skolans inköp av 
”moderniteter” som passar till just den traditionsbundna verksamheten beroende av plats, tid 
och rum. Mängder av program och tekniska hjälpmedel ingår i undervisningen där skolan har 
fått köpa licenser, program och apparaturer som sedan alltför snabbt blivit omoderna. Men 
dagens elever är ett levande bevis på vad man kallar för ”Cloud-Users”. De loggar in på 
mängder av tjänster och communities via Internet. Cloud Computing och den unga 
generationen har ett mycket bredare perspektiv på kommunikation än vuxna. Vi som är lärare 
bör lära oss att bemöta deras kunskaper och färdigheter för att behålla dem som 
”kunskapsbrukare och kunskapskunder”. Cloud Computing kan man relatera till Nardis 
(2007) begrepp ”Placeless Organizations”. Det är exempelvis virtuella mötesplatser som har 
samma egenskaper som de socialt fysiska mötesplatserna. Till skillnad från dessa är 
”Placeless Organizations” oberoende av att läraren bedriver undervisning på en materiellt 
fysisk plats. Säljö (2000, s. 238ff) förklarar att skolans verksamhet och kultur av 
textbundenhet och monologaktiga undervisningsform fungerande när boken var en bristvara. 
Då hade skolor och universitet nästintill ensamrätt till all tillgänglig information. Det innebar 
att memorering av monologer var det ända sättet att lära på. Nu är det nya tider i och med den 
explosionsartade utvecklingen av IT-redskap. Säljö (ibid.) menar att den digitala utvecklingen 
fört med sig en helt annan begreppsbildning och kognitiva mönster. Förändringarna leder till 
en ny typ av lärande som handlar om att omsätta personlig kunskap om intellektuella redskap 
i handling i sociala miljöer. Detta är en av de utmaningar som ligger framför skolan. 

2.2 EU:s nyckelkompetenser och SOU 2008:109 

EU:s officiella tidning publicerade (2006) Europaparlamentets och rådets rekommendationer 
om nyckelkompetenser för livslångtlärande. Texten nämner några ”nya grundläggande 
färdigheterna som skall erhållas genom livslångt lärande” utifrån åtta nyckelkompetenser 
(EUT, L 394, 30.12.2006). Ett syfte med EU:s referensramar kring nyckelkompetenserna är 
att ”kartlägga och fastställa de nyckelkompetenser som är nödvändiga för personlig 
utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i ett 
kunskapsbaserat samhälle” (EUT, 30.12.2006, s. 13). En av de åtta nyckelkompetenserna är 
digital kompetens. Varje medborgare ska ha goda kunskaper kring de möjligheter och risker 
som medföljer IT-användningen. Att få förståelse för de risker som finns genom att inta ett 
källkritiskt förhållningssätt är också ett viktigt område, exempelvis för att lära sig hantera IT 
utifrån en sund förståelse av integritet kring informationsspridning och kommunikation via 
communities m.m.  

Statens offentliga utredning En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) innehåller en analys 
och utvärdering av den nuvarande och kritiserade lärarutbildningen från reformen 2001. 
Utredningen anger förslag på förändringar som ska leda till en ny hållbar lärarutbildning. 
Utredaren har analyserat kompetensbehovet för blivande lärare ur tre perspektiv: Det 
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övergripande perspektivet ska genomsyra samtliga lärarutbildningar, den generella 
kompetensen som syftar till den utbildningsvetenskapliga kärnan (vetenskapsteori & -filosofi, 
utvärdering, omdömen m.m.). Den specifika kompetensen syftar till att ge specifika kunskaper 
och färdigheter för att arbeta med olika åldersgrupper. Inom det övergripande 
kompetensbehovet, som är tänkt att genomsyra hela lärarutbildningen och oavsett ålders- och 
ämnesinriktning, finns IT (informationsteknik) som utbildningsresurs (SOU 2008:109 s. 
191ff). Anledningen till att IT bör genomsyra lärarutbildningen är att myndigheterna vill 
förbättra undervisningens kvalitet och handleda eleverna så att de förstår nätets risker och 
faror. Därtill kommer behovet av att höja och medvetliggöra den digitala kompetensen (SOU 
2008:109 s. 196).  Utredningen föreslår att det bör finnas tre dimensioner i lärarens sätt att se 
på IT; IT som verktyg och informationskälla, IT:s möjligheter till fördjupning och förnyelse 
och IT i en social dimension. Av denna anledning så bör IT genomsyra hela lärarutbildningen 
oberoende av inriktning, ålder eller ämnen (SOU 2008:109 s. 371).  

2.3 Handlingsplaner eller planer utan handlingar? 

Man kan också läsa Skolverkets redovisning av ett regeringsuppdrag där man bedömer 
verksamheternas och huvudmannens utvecklingsbehov avseende IT-användning i förskola, 
skola och vuxenutbildning (U2008/8180/S). IT-användningen är väldigt låg bland lärare. Det 
beror på avsaknaden av rätt utrustning och låg datortäthet på skolorna vilket kan skapa en 
dålig attityd till IT. Något annat man nämner som orsak till det låga intresset är avsaknaden av 
strategier för IT-användning (Dnr 84-2008:3780, s. 20-21). Vidare hänvisar redovisningen till 
styrdokumenten och förklarar att samtidigt som den låga användningen av IT råder på 
skolorna så finns det mål i Lpo94 om att eleverna ska kunna använda IT som verktyg för 
lärande och kunskapssökande. Detta är ett tydligt mål för att eleven ska kunna hänga med i 
samhällsutvecklingen. För att bemöta detta krav så har man skapat IT som ett separat ämne på 
grundskolan och i gymnasieskolan. Den 1 juli 2001 reviderade myndigheterna kursplanerna. 
Man efterfrågar en integrerad form av IT i all undervisning. Men faktum är att lärare 
fortfarande i hög grad undviker IT som ett aktivt redskap i undervisningen trots mängder av 
nationella utredningar och satsningar.  

Chefredaktören för den pedagogiska tidskriften Datorn i utbildningen, Peter Becker (2000) 
återkommer till behovet av forskartänkande och en reflekterande inställning till utvärdering av 
de IT-satsningar som myndigheterna gör i svensk skola. Även i Storbritannien är 
användningen av IKT minimal. Wheeler, Waite & Bromfield (2002) bekräftar slutsatsen. 
Sime’s & Priestly’s (2003) genomförde en annan studie där man undersökte lärarstudenternas 
syn på användning av IKT i undervisningen under praktikperioden. Resultatet visade att 
verksamma lärare har ett intresse av IKT och de är väldigt öppna för fenomenet, men de 
använder IKT ytterst sällan som pedagogiska redskap. Lärarna använde film, ljud och OH-
apparater, samt skriv och redigeringsprogram och e-post. Lärarnas attityd avspeglade även 
elevernas syn och användning av IKT i skolsammanhang. Författarnas (ibid. 2003) slutsats 
var att poängtera vikten av en ny lärstrategi där lärarstudenter bör anamma IKT i sin 
utbildning för att kunna bli lärare för den nya generationen. Kervin & Mantei (2009) har 
undersökt IKT som redskap för kreativ skrivande, och moderna IKT-medier visade sig vara 
exceptionella redskap för kreativitet. Men läraren måste planera, vara aktiv och deltagande för 
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att barn ska behärska IKT-redskapet i sitt skrivande (Kervin, 2009, s. 31). I en svensk studie 
undersöker Svedberg (2009) elevers färdigheter i IT-baserad källkritik i årskurs nio. Endast 
två av 21 elever uppnår kraven för årskurs nio i källkritik. Studien var tänkt att visa hur 
eleverna på egen hand kan uppnå förståelseinriktat lärande genom ett källkritiskt 
förhållningssätt. Dock uppnådde eleverna knappt detta. Svedberg menar att eleverna behöver 
handledning och diskussioner kring temat innan de startade sitt kunskapsinhämtande. Vidare 
menar Svedberg (2009, s. 22) att källkritik är ett ämne som lärarna måste introducera så tidigt 
som möjligt i grundskolan. Skolan behöver lärare som har kunskap i ämnet och omsätter 
kunskapen i handling. Utifrån dessa studier kan man undra varför det så svårt för skolans 
verksamhet att se de möjligheter som finns i IKT som ett pedagogiskt redskap, s.k. digitalt 
läromedel. Pär Larsson (www.skolverket.se, Leda med IT, 2009-09-14) ger svar på frågan 
genom att förklara att skolledare oftast är väldigt snabba med att initiera och driva 
utvecklingsarbeten men att de sällan involverar lärarna. Larsson säger att lärare känner att 
förändringsarbetet kommer ”uppifrån” och att lärare sällan får höra ”varför” utveckling och 
förändring behövs. Av den anledningen riskerar olika satsningar och handlingsplaner att förbli 
planer utan handlingar. 

3 Problem, syfte och frågeställningar 
Utifrån den givna bakgrunden så har myndigheternas utredningar, offentliga skrivelser och 
propositioner angivit målen för skolans verksamhet för att stärka den digitala kompetensen. 
Skolledare tillsammans med lärare har därmed givits friheten att finna vägen, metoden eller 
arbetssättet för att utveckla verksamhetens digitala kompetens och därmed också förstå den 
unga nätkulturen. Problemet är att skolledare och lärare har haft svårt att finna effektiva 
praktiska metoder för att introducera IKT som redskap i utbildningssammanhang. 

Det praktiska syftet med denna studie är därför att introducera IKT som ett pedagogiskt 
redskap i undervisningen och att skapa utbildningssammanhang där lärare och elever är aktiva 
i sina roller. Denna studie är avgränsad till min egen arbetsplats på en enparallellig friskola 
där jag nu är rektor, men tidigare verksam som högstadielärare i moderna språk och 
mellanstadielärare i IT, svenska och SO/NO. För denna studie har jag startat ett lokalt IKT-
projekt som jag benämnt ”Pluggprojektet”. De årskurser som deltagit är årskurs fem i de 
naturorienterade ämnen och årskurs sju i religionskunskap. Det specifika syftet med studien är 
att utveckla skolverksamheten genom att ge mig själv och medverkande lärare en möjlighet 
att utveckla lärarrollen, få eleverna att mer aktivt involvera sig i sitt eget lärande och att införa 
IKT som ett gemensamt pedagogiskt verktyg. Det vetenskapliga syftet är att synliggöra 
lärarnas och elevernas reaktioner på ”Pluggprojektet” som har en aktionsforskningskaraktär. 
Jag ställer följande frågor utifrån undersökningens/initiativets praktiska och vetenskapliga 
syften: 

• Kan elever och lärare se IT som ett gemensamt pedagogisk redskap? 

• Vilka utmaningar möter den som vill använda IT som ett pedagogsikt redskap?  

• Vad styr lärarnas och elevernas reaktioner? 
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det finns tre nyckelbegrepp vars betydelse är viktig för att läsaren ska förstå det 
sociokulturella perspektiv som jag anlägger på studien. Begreppen artefakter, mediering och 
appropriering har en lång gemensam historia. Idag kopplar man dem till digitala läromedel.  

Artefakter är ett grundläggande begrepp för de redskap/resurser som människan behöver för 
att agera och förstå världen. Vi skapar och utvecklar olika artefakter för att klara av att hantera 
våra begräsningar. Artefakter utgör en förlängning av vår kropp och vårt intellekt. Vi utformar 
artefakter kollektivt och under lång tid för ett särskilt syfte. Wartofsky (1979) skiljer på tre 
typer av artefakter. Primära artefakter hjälper oss att bearbeta vår omvärld. Det är enkla 
vardagsredskap såsom pennor, bestick, kastruller, datorer och bilar. Dessa är en förlängning 
av våra fysiska kroppar men står i en specifik relation till den praktik där vi använder dem. 
Sekundära artefakter är mentala representationer som återskapar våra insikter och kunskaper. 
Dessa artefakter är modeller, beskrivningar, instruktioner, diagram, recept, ritningar, 
handböcker, m.m. Tertiära artefakter har en intellektuell, abstrakt och mentalt krävande 
karaktär. Säljö (2005) menar att det innebär att kunna framställa, förstå och analysera världen, 
t.ex. virtuella världar i datorn, i spel och modeller, vetenskapliga resonemang och 
vetenskapliga teorier. Om man skulle relatera artefakterna till skolans verksamhet så är 
pennor eller skolbänkar primära artefakter. Böcker och kartor är sekundära artefakter, och de 
mentala processer som leder till utveckling av pedagogiska metoder är tertiära artefakter.  

Mediering är ett begrepp för att karaktärisera samspelet mellan människan och artefakterna. 
Då talar man om mediering genom artefakter, eller så kan man tala om en medierande 
artefakt. I ett klassrum finns det kartor eller böcker som läraren använder i undervisningen. 
Artefakterna i sig avslöjar aldrig på egen hand sin egen funktion. Det är läraren som ser, läser 
och avgör vad som är relevant och intressant i undervisningssituationen. Det är genom 
samspel eller mediering med kartorna och böckerna som läraren kan bedriva undervisning. 

Appropriering handlar om en personlig förmåga att ”behärska” artefakter. Lärande och 
utveckling står i en specifik relation till appropriering och behärskande av kulturella redskap. 
Vi lär oss att behärska omvärlden med hjälp av komplexa redskap så som datorer och virtuella 
världar.  

Det sociokulturella perspektivet tar utgångspunkt i Lev Vygotskijs (1896-1934) forskning om 
betydelsen av människans användning av kulturella redskap som kompensation till hennes 
kognitiva och fysiska begränsningar. Säljö (2005) förklarar ur ett sociokulturellt perspektiv att 
om vi vill förstå hur människan lär måste vi relatera individens kunskaper och färdigheter till 
hennes omgivning och till de resurser och utmaningar som finns där. Människan är en lärande 
varelser som skapar, använder och utvecklar hjälpmedel för att kompensera hennes kognitiva 
och fysiska tillkortakommanden. Lärarens roll utifrån detta perspektiv är att observera, 
reflektera planera och agera utifrån elevens ”närmaste utvecklingszon” som benämns ZPD. 
Denna ”zon” i elevens utveckling ligger strax ”framför” det som är främmande och nytt för 
eleven (Bråten, 1998, s. 24; Lindqvist, 1999, s. 259ff; Säljö, 2002, s. 118f), t ex nya 
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plattformar på nätet eller nya lärarapplikationer på gamla plattformar. Säljö (2005, s. 229ff) 
ger ett exempel på hur man blir förtrogen med kulturella redskap dvs. approprierar redskap 
genom att t.ex. elever tar del av kollektiva erfarenheter som finns inbäddade i de medierande 
artefakter. Det är fyra faser som förklarar appropierings- och koordinationsprocessen mellan 
individer och kulturella redskap. I skolsammanhang ser det ut så här: 

Fas 1. Eleven lär genom en första kontakt med ett kulturellt redskap som individen hör, ser 
eller testar som ett fysiskt redskap, till exempel när eleven kommer i kontakt med en bärbar 
dator. 

Fas 2. Nu följer en intensiv användning av redskapet. Eleven lär sig använda redskapets 
olika funktioner och försöker koppla samman användningen med tidigare erfarenheter. Eleven 
använder datorn i klassrummet, bär med sig den tills sin plats och arbetar dagligen i datorn så 
som han eller hon tidigare gjort med pennor, skolböcker och häften. Eleven upptäcker datorns 
funktioner och de möjligheter som finns i datoranvändningen. 

Fas 3. Eleven uppfattar redskapet som en integrerad del av praktiken och approprierar 
redskapet. Ägarskapet och självstyrningen visar sig genom att eleven kan berätta och förklara 
för kamraterna hur redskapet fungerar. Eleven behärskar datorn så väl att han eller hon även 
kan hjälpa andra och förklara hur man kan arbeta med textredigering och söka på Internet. 

Fas 4. Eleven tar redskapet för givet och ser det som en del av vardagen, dvs. användningen 
är naturaliserad, självklar och automatiserad. Eleven blir förtrogen men det medierande 
redskapet och tycker ”det är så man gör”. Genom samtidig internalisering och appropriering 
av redskapet har datorn blivit självklar i klassrumssammanhang, lika naturligt självklar som 
papper och penna, böcker och uppslagsverk. 

Med ett sociokulturellt perspektiv ser man lärande kopplad till olika kontexter och 
verksamheter. Det innebär att man lär sig använda primära, sekundära och/eller tertiära 
artefakter i en specifik situation, med specifika människor i en specifik omgivning. På en 
skola är en elev trygg med artefakter som bänk, lärobok, skrivande. Eleven talar och tänker i 
begrepp som fröken, rast och lunch. Eleven tänker på prestation och acceptans på ett helt 
annat sätt än vad eleven skulle göra i en annan kontext där hon/han har en annan roll, som 
runt middagsbordet med mamma, pappa och syskon. Alltså är man i olika slags (skol)kulturer 
bunden till sociala mönster när det gäller tänkande, känslor och handling. 

4.2 Verksamhetsteori  – ”activity theory” 

Verksamhetsteorin är en i grunden psykologisk riktning knuten till ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Aleksey Leontiev (Säljö, 2000; Kaptelinin & Narid 2006, Engeström, 
2003) utvecklade Vygotskijs grundläggande teorier och experiment under 20-talet. Begreppet 
”verksamhet” är knuten till det engelska begreppet ”activity” och syftar till mänsklig 
verksamhet som är historik utvecklad (Säljö, 2000). Leontievs avsikt var att skapa en struktur 
för att beskriva mänsklig verksamhet som situerad och som delar av sociala handlingar i 
samhället. Betoningen ligger på mänskligt lärande och mänsklig utveckling (Kaptelinin, 2006; 
Säljö 2000). Teorin utgår från att lärande sker i och genom socialt samspel mellan människor 
i olika situationer, verksamheter och/eller sociala praktiker. Lärande är kontextuellt bundet till 
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olika verksamheter utifrån ett historiskt-, fysiskt/materiellt-, socialt- och kulturellt perspektiv. 
Säljö (2000, s. 138) sammanfattar mänsklig verksamhet i nivåer som är ”ömsesidigt beroende 
av varandra”. 

• Verksamhetssystem (som en kollektiv, varaktig verksamhet) 

Verksamheten syftar till att hjälpa människor nå sina motiv i samhället. Ett exempel 
på historiskt utvecklade komplexa verksamheter är sjukvård, skola och försvar. 
Sidoverksamheter som ingår i kärnverksamheter är forskning och undervisning som 
delar den historiska utvecklingen men som också har egna traditioner och kunskaper. 
Skolans verksamhet innehåller många olika ideal och resulterar i att lärarnas 
professionella verksamhet skiljer sig från varandra t.ex. i sättet att undervisa. 

• Handling (målorienterad, individuella aktiviteter) 

Människor utför handlingar eller deltar i aktiviteter på ett medvetet och målinriktat 
sätt. I skolans värld handlar det om undervisning för att ge människor kunskap. 

• Operation (rutinmässiga delkomponenter) 

När vi utför handlingar automatiskt och rutinmässigt utan ansträngning kallar vi dem 
operationer, t.ex. läsa, skriva räkna, osv. Operationer handlar om konkreta och 
spontana handlingar. Om vi utför operationer utanför sitt ”naturliga” sammanhang blir 
de felaktiga. 

Säljö (2005) menar att det som är onödigt eller dåligt i en verksamhet kan vara bra och nyttigt 
i en annan verksamhet. På ett äldreboende är till exempel tunga lyft negativa och dåliga för 
vårdarens rygg. Men för en bodybuildare är tunga lyft bra eftersom målet är att bli så stark 
som möjligt och få stor muskelmassa. Alltså är kunskap och färdigheter situerade till olika 
verksamheter. Kunskap i skolan är oftast situerat i skolans lokaler med hjälp av gamla 
artefakter. Alltså lär sig eleverna att handla och operera på ett visst sätt i skolan, men när de 
sedan ska agera utanför skolan blir det svårt för den enskilde att genom så kallad transfer 
anpassa den kunskapen till andra verksamheter (Engeström, 2000).  

Utifrån ett lärande- och utvecklingsperspektiv skapar, utvecklar, använder och approprierar 
individer artefakter för att hjälpa varandra att uppnå målet med verksamheten allt utifrån egna 
och andras motiv och behov. Kollektiv lärandeverksamhet bidrar till samarbete och utvecklar 
verksamheten eller tvärtom. Kaptelinin, m.fl. (2006) menar att utvecklingen sker med 
nödvändiga artefakter och processen ger utrymme för en ny verksamhet. Utrymmet ligger 
inom befintlig verksamhet och lärare som har den rätta kompetensen som bidrar till 
utvecklingen genom att hjälpa kollegorna med redskapet i huvudverksamheten tillsammans 
med eleverna. Här är begreppet transformation relevant. Genom att den lärande individen 
automatiserar en handling så sker en transformation av den ursprungliga kunskapen. Men 
transformationen kan också ske åt motsatsriktning och då kallar vi det ”av-automatisering”. 
Detta inträffar när en handling blivit en operation som knappast levererar det man tänkt sig. 
Institutionaliseringen av undervisningsrutinerna ligger bakom många misslyckade 
förändringsförsök i skolan. 
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5 Metod 
För denna studie genomförde jag ett IKT-projekt i samspel med mellan- och högstadielärare 
och elever med hjälp av bloggar som jag skapade specifikt för projektet. Bloggarna blev en 
plats för diskussioner om skolarbetet och reflektion över elevernas lärande och 
kunskapssökning. Lärarna fick utvärdera elevernas sätt att hämta kunskap och reflektera över 
sitt lärande i olika undervisningssammanhang. Genom observationer, intervjuer och 
kontinuerliga dagboksanteckningar identifierade jag problem och framsteg som ledde oss i 
rätt riktning - att som vuxna se IT som en tillgång i utbildningssammanhang genom att söka 
förståelse för skolans unga nätkulturer. Tillsammans med lärare och elever inledde vi ett 
lokalt pilotprojekt som jag benämnde ”Pluggprojektet”. 

5.1 Pluggprojektet 

Idén till ett lokalt IKT-projekt växte fram ur mina tidigare erfarenheter av undervisning, 
studier och egen IT-användning. Det här citatet är ett utdrag av mina direkta observationer. 

In i datasalen strömmar 24 glada elever i åldrarna 11-12 år. De ska äntligen få sina 
datakonton! Skolans policy är att införa IT redan i skolår fem (!). Veckorna innan 
har jag planerat mina IT-lektioner, första lektionen var det tänkt att jag skulle gå 
igenom inloggningar, hemkataloger, mapphantering, Internet m.m. När eleverna 
fått sina inloggningsuppgifter så var alla redan i full gång med att ändra 
bakgrundsbild, öppna Google, spara bilder och skapa mappar. De visar varandra 
hur man kan fixa och greja på alla möjliga sätt. De kunde alla möjliga 
kortkommandon och använde knappast musen – Ja, de möblerade om i sina 
virtuella rum. Jag frågade eleverna om de hade hört talas om vad blogg var för 
något, varpå de ropar: ”jaaaaaaa fröken!”. ”Jag har en egen blogg, vill du se?” 
tillade en elev. ”Ja, vad roligt!” säger jag och börjar känna mig en aning osäker på 
min roll som lärare.  Efter att jag har haft min introduktion med diverse info kring 
säkerhet och hur vi ska uppföra oss i datasalen så säger jag ”Jaha… ni kan ju ta upp 
ett Worddokument nu. Vet ni hur man gör?” De lyfte upp blicken och tittade lite 
snett på mig och ja, jag kände mig som en stor förståndig dinosaurie som började få 
grepp om verkligheten.  Min första tanke efter denna erfarenhet var: ”Hänger vi 
med? Vi hänger väl inte med va? Nej – det gör vi nog inte. Det är bara att 
konstatera”.   

Utifrån detta möte med verkligheten, och ny förståelse för den egna undervisningspraktiken, 
inledde jag denna studie med hjälp av aktionsforskning som metod.  

5.2 Aktionsforskning som metod 

Aktion betyder handling. Aktionsforskning är ett arbetssätt och en forskningsmetod som 
hjälper praktiker att handla, att agera och åstadkomma en förändring med hjälp av reflektion, 
planering, handlingar och observationer. Denna ”filosofi” präglar min studie och därför ger 
jag en bakgrund till aktionsforskning. 

Aktionsforskningen har sina rötter hos socialpsykologen Kurt Lewin som under 1930-talets 
Tyskland blev tvungen att fly från nazisterna. Lewins arbete är därför genomsyrat av 
demokratiskt tänkande (Reason & Bradbury, 2006). Lewin ansåg att det inte räckte med att 
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bara förklara saker och ting. För honom var det viktigt att förändra etablerade rutiner och 
involvera andra för att förstå och förändra processerna. Precis som Coghlan & Brannick 
(2003) uttrycker det, så är aktionsforskning en av Kurt Lewins bestående arv.  

So action research is about working towards practical outcomes, and also about 
creating new forms of understanding, since action without reflection and 
understanding is blind, just as theory without action is meaningless (Reason & 
Bradbury, 2006, s. 2).  

Aktionsforskning är idag en accepterad metod för att åstadkomma förändring genom att 
någon agerar och skapar kunskap utifrån praktiska handlingar. Forskaren är delaktig, tar 
initiativ, är drivande och kommer med förslag på hur man kan göra för att uppnå förändring 
tillsammans med aktörerna (Rönnerman, 2004). Alltså blir läraren – som i mitt fall – forskare 
i sitt eget klassrum. Syftet är att åstadkomma en förändring i verksamheten för att få den 
kompetens som krävs för att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen och som samtidigt hjälper 
dem att bli goda medborgare. 

Aktionsforskning är knappast en entydig operativ metod (Rönnerman 2004, 1998; Reason & 
Bradbury, 2006; Coghlan & Brannick, 2003; Lorentz, 2004; Herr & Anderson, 2005). Den 
har fått olika innebörder. Forskare använder metoden inom olika discipliner, 
samhällsområden eller ”sociala system”. Rönnerman (2004) nämner hur man i England och 
USA riktar aktionsforskning mot skolutveckling. Där har det sedan länge funnits ett nära 
samarbete och stöd från universitet där lärare får utveckla sin egen praktik och kritiskt 
granska sin lärarroll under beteckningen ”self-study” och ”practitioner research”.  Det senare 
är en from av handledd skolutveckling i samarbete mellan högskola och skola. 
Aktionsforskning har blivit så välutvecklad i England att det idag finns magisterutbildningar 
inom aktionsforskning och både i England och USA ingår aktionsforskning som en del i 
lärarutbildningsprogrammet. Vidare nämner Rönnerman (2004) hur aktionsforskning i 
Australien, Sydafrika och Sydamerika har fått politisk prägel benämnd som ”participatory 
research” där frigörelse av de kontrollerade undergrupperna är en central fråga. Genom 
demokrati och deltagande i politiska och sociala frågor får deltagarna kunskap om den 
studerade/fokuserade praktiska verksamheten. På så sätt avslöjar man med hjälp av metoden 
och vetenskaplig analys det man vill frigöra sig från (Rönnerman, 2004; Gaventa & Cornwall, 
2001). I Sverige har man istället haft aktionsforskning som en modell för 
kompetensutveckling inom skolan. Här hjälper forskare och handleder lärare eller skolledare 
med olika former av skolutveckling utifrån ett samarbete mellan skola och högskola 
(Rönnerman, 2004; Lorentz, 2004). Karin Rönnerman utvecklar den pedagogiska 
verksamheten genom att hjälpa lärare att förändra sin egen roll och undervisningsverksamhet 
genom att lära dem agera som analytiska aktionsforskare i sin egen praktik. 

Men vad som kännetecknar olika riktningar av aktionsforskning är att det är en demokratisk 
metod som kräver deltagande med fokus på att utveckla praktiskt kunnande. Vid 
aktionsforskning försöker aktörerna också förena reflektion och handlande, teori och praktik i 
samarbete med andra. Syftet är att åstadkomma praktiska lösningar för personlig utveckling 
och samhällsutveckling (Carr & Kemmins, 1986; Herr & Anderson, 2005; Lorentz, 2004; 
Reason & Bradbury, 2006; Rönnerman, 1998; 2004). 
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Aktionsforskning är en forskningsmetod som blivit kritiserad för att forskaren avviker från 
den traditionella betydelsen av ”akademisk forskning”. Forskningen ska vara opåverkad och 
ofärgad av forskarens intentioner, tankar, värderingar och förförståelse. Kritikerna menar att 
”forskaren riskerar att förlora sin förmåga och vilja att beskriva och värdera sin forskning 
objektivt” (Lorentz, 2004). Carr (2006) förklarar hur det negativa inflytandet från 40-talets 
syn på att man kunde öka den samlade kunskapen genom att mäta och beskriva mänskligt 
beteende med siffror orsakade aktionsforskningens nergång. Sedan dess har 
aktionsforskningen fått en ”väckelse” under 70-talet. Men begreppet aktion kom att stå för 
handlingar som syftar till att uppnå ”praktisk skicklighet” istället för att utveckla och förändra 
en praktik och skicklighet för att kunna påverka och förändra samhället i demokratisk riktning 
(Carr, 2006, s. 423f; Kemmis, 2005; Carr & Kemmis, 2005). Aktionsforskning handlar idag 
om att se det stora perspektivet utifrån mindre aktioner  

Lewin (1946) menade ursprungligen att aktionsforskning handlar om att veta om att vi rör oss 
i rätt riktning och att vi gör det med rätt hastighet för att påverka och förändra. Figur 1 visar 
aktionsforskningens cykliska utveckling enligt Kurt Lewin.  

 

Figur 1: Aktionsforskningens cykliska utveckling enligt Kurt Lewin 

Lewin menar att vi kan genomdriva förändringar med hjälp av vissa steg. Planeringen av en 
aktion utgår från egna erfarenheter  för att sedan utföra en aktion  som leder till en 
observation av utfallet  som leder till reflektion och eftertanke. Sedan följer ny planering av 
en ny aktion med hjälp av den erövrade kunskapen under den första omgången. 

5.3 Syntes mellan teori och metod 

Det finns kopplingar mellan ett sociokulturellt perspektiv på lärande, verksamhetsteori och 
aktionsforskning. Utifrån det sociokulturella perspektivet handlar det om samspel mellan 
aktörer och medierande artefakter i sociala praktiker, där även emotioner och känslor äger 
rum (Mesquita, 2007). Säljö (2005) menar att det är genom människors samspel och möten i 
olika kommunikativa situationer som kunskap lever vidare. Det finns alltså situerade 
kunskaper i olika verksamheter på individ och kollektivnivå. Därför är lärarens roll viktig för 
elevens lärande. Lärarrollen går bland annat ut på att lyssna och observera elevens eller 
gruppens behov knutet till ett visst sammanhang. Läraren ska anpassa handledningen till 
elevens behov utifrån ZPD. Kaptelinin m.fl. (2006) förklarar att verksamhetsteorin är ett 

Planera	  

Agera	  

Observera	  

Re/lektera	  
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redskap för att både analysera kontexten och genomföra en forskningsmetod som jag anser 
ligger nära mitt aktionsforskningsprojekt. 

However, in activity theory development is not only an object of study, but also a 
general research methodology. Activity theory sees all practice as the result of 
certain historical developments under certain conditions. (Kaptelinin, Nardi, 
Bonnie, 2006, s.71).  

 
Kaptelinin et al. (ibid.) menar att verksamhetsteorin kräver aktivt deltagande och vägledning 
från en kunnig person för att man ska uppnå förändringar som leder till utveckling i olika 
verksamheter och verksamheter sinsemellan. Metoden som en forskare/praktiker använder för 
att uppnå förändring och utveckling beror på problemets karaktär. Clot (2009, s. 292f) citerar 
Leontiev som menar att verksamheters operationer har olika ursprung och mål, men att 
människans samvaro handlar om hur vi lär oss att agera i olika verksamheter. För att kunna 
göra detta så måste det ske ett utbyte av operationer mellan verksamheter med hjälp av 
aktioner som gör att aktörerna skapar ny kunskap och ser operationerna i ljuset av en ny 
verksamhet – på så sätt äger en kunskapstransformation rum. Om man kopplar detta 
resonemang till aktionsforskning kan man se sambandet mellan verksamhetsteori och 
aktionsforskning. Aktionsforskningen som metod går ut på att åstadkomma förändringar med 
hjälp av aktioner, reflektion och utvärderingar för att på så sätt finna lösningar till de hinder 
som uppstår på vägen till förändring och utveckling. Kurt Lewin hade också ett samhälleligt 
perspektiv på aktionsforskning - ett verksamhetstänkande i sociala praktiker. Hans 
demokratiska ideologi var att förändringar genom aktioner och reflektion skapar en god 
samvaro, vad man idag skulle kalla ”hållbar utveckling”.  

5.4 Forskningsansats 

Denna studie har en hermeneutisk ansats. Det innebär att jag närmar mig forskningen utifrån 
min egen professionella förförståelse av läraryrket och teknologins möjligheter. 
Förförståelsen är en tillgång och ett verktyg för att tolka det talade och skrivna språket för att 
hitta en helhetsförståelse (Patel & Davidson, 2003, s. 29ff). Hermeneutik betyder 
tolkningslära och används för att tolka texter, fenomen, personer och situationer. Man närmar 
sig forskningsobjektet subjektivt. Man ställer forskningsobjektets helhet i relation till delarna 
och pendlar mellan dessa allt eftersom forskningsprocessen genererar ny förståelse och ny 
kunskap. Som forskare kan man också pendla mellan att vara forskningens objekt eller 
subjekt (Patel, ibid.), detta förfarande kännetecknar aktionsforskning, där man som forskare är 
en del av forskningen och forskar även på ”sig själv”. Den hermeneutiska spiralen 
kännetecknas just av samspelet mellan delar och helhet, subjekt och objekt som skapar ny 
förståelse. En aktionsforskare har förväntningar om att ny kunskap ska kunna leda till 
förbättrad praktik genom att studerar specifika fall och enskilda händelser. Med hjälp av den 
hermeneutiska spiralen kan jag som aktionsforskare beskriva, fråga och uppmärksamma 
relationer mellan del och helhet i de olika delverksamheter som ingår i skolans 
huvudverksamhet. Detta för min tolkning framåt och frambringar ny kunskap och förståelse 
för skolans värld. Maltén (1997) förklarar hur aktionsforskare använder en hermeneutisk 
ansats eftersom de utforskar verksamhetens helhet utifrån en förförståelse, för att sedan 
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bepröva förförståelsen genom att studera delar av verksamheten med hjälp av aktioner och 
utvärderingar som i sin tur skapar en ny helhetsuppfattning. 

5.5 Datainsamling 

För att samla in data har jag använt mig av både metod- och datatriangulering. Jag har använt 
mig av intervjuer, observationer och enkäter som datainsamlingsmetod och samlat in data 
genom olika källor så som dagboksanteckningar, observationsanteckningar, 
intervjuanteckningar och blogginlägg (Cohen, Manion & Morrisons, 2008).  

5.5.1 Enkäter 

Innan eleverna påbörjade projektet fick de fylla i en enkät (se bilaga 1) hämtad direkt från 
”Kolla Källan” (www.kollakallan.se). Sedan fick de undervisning i källkritik. Detta gjorde jag 
för att få en överblick på elevernas kunskap inom området. Jag sammanställde enkäterna i en 
tabell som visar antalet rätt svar per elev.  

5.5.2 Observationer 

Genom att studera elevernas och lärarnas beteenden med hjälp av en observationsmall (se 
bilaga 2) har jag fokuserat på det som är relevant för studien vid observationerna (Patel & 
Davidson, 2003, s.90f). Sådant som jag noterade var lärarens sätt att undervisa och elevernas 
deltagande och beteende i olika skeenden av undervisningen. Denna typ av observation gjorde 
jag vid tre tillfällen i varje klass med olika undervisande lärare. Detta skedde innan vi 
initierade projektet med bloggande och andra övningar. Därefter har jag genomfört löpande 
ostrukturerade observationer som en del av hela projektet. Avsikten är att notera hur eleverna 
använder sig av gamla läromedel i kombination med IKT-verktyg. Jag vill också studera 
kommunikationen mellan lärare och elever, elever sinsemellan och lärare sinsemellan.  

5.5.3 Intervjuer 

Jag har genomfört spontana intervjuer under studiens gång för att få kunskap om praktikernas 
sätt att tänka kring IT, kommunikation och skola/undervisning. Jag har även genomfört öppna 
intervjuer med syfte att förstå intervjupersonernas förhållande till olika aktioner och hur de 
värdesätter bestämda fenomen (Lantz, 2007). Intervjuernas har skett i samtalsform under 
lektioner, möten, fikaraster och i lärarrummet allt eftersom skolvardagen fortskred. För en 
sammanställning av intervjuerna har jag genomfört dagboksanteckningar efter varje lektion, 
fika eller möte utifrån specifika frågor som jag ville studera utifrån mina tankar och planer på 
en ny större gemensam eller mindre enskild aktion. En intervjumall fungerade som stöd för att 
hjälpa mig fokusera kring de frågor som jag ville ha svar på (se bilaga 3). 

5.5.4 Dagboksanteckningar 

I dagboken har jag antecknat mina observationer, intervjuer, samtal och idéer. Sedan har jag 
gått tillbaka för att läsa, utvärdera, reflektera, identifiera problem, m.m. (Bilaga 4). 
Rönnerman (2004) menar att dagboksskrivande utgör en värdefull källa till information inom 
den rådande aktionsforskningstraditionen. Dysthe (m.fl. 2002) argumenterar för skrivande 
som lärostrategi. Skrivprocessen synliggör aktörernas tankar, vilket var precis det som hände 
under mitt eget skrivande. 
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5.5.5 Blogginlägg 

Jag har köpt en särskild domän, www.abigail.se, för Pluggprojektetet. Där finns idag bloggar 
till de olika elevgrupperna. Alla elever och lärare fick egna inloggningsuppgifter. På så sätt 
skyddar systemet elevernas och lärarnas integritet och säkerhet. Jag kringgår problemet med 
att exponera eleverna för ofrivillig reklam och möten med främlingar. Avsikten med 
bloggarna var att skapa en mötesplats där eleverna kunde publicera sina arbeten och diskutera 
studierelaterade frågor samt få feedback från lärarna. Bloggens första sida innehöll fakta om 
projektet och vissa ordningsregler, exempelvis är kränkande behandling förbjuden. De första 
inläggen i bloggarna innehöll korta filmer om integritet, källkritik och nätmobbing. Lärare 
och elever fick som första uppgift att kommentera innehållet i inläggen. 

5.6 Bearbetning av data 

De olika datainsamlingsmetoder som jag använt för att aktionsforska har genererat en mängd 
disparata data som jag sedan samlat, analyserat och tolkat till en meningsfull helhet och som 
avspeglar min hermeneutiska forskningsansats (Reason & Bradbury, 2006). Att tolka handlar 
om att integrera och syntetisera kunskap till en helhetsförståelse. För att bearbeta data har jag 
gjort löpande sammanställningar i dagboken och tolkat data med hjälp av teorierna, min 
tolkning och förförståelse. Detta har skapat ny kunskap som sedan bidragit till resultatet 
genom att jag har hittat likheter och olikheter mellan olika data. Och även funnit nya 
överraskande data som frambringat en ny förförståelse. Detta förfarande kännetecknar 
aktionsforskningsmetodens cykliska process och den hermeneutiska spiralen.  

5.7 Urval och bortfall 

Pluggprojektets deltagare är lärare och elever på en friskola från en närförort i Stockholm. 
Både deltagare och skola valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund, 2007). 
Skolan är min egen arbetsplats, därmed har jag en naturlig koppling till klasserna och lärarna 
utifrån min yrkesroll som lärare och skolledare. 

Skolan är en enparallellig skola med ca 240 elever som omfattar skolår F-9. Projektets 
deltagare fanns i årskurserna fem i de naturorienterade ämnen och årskurs sju i 
religionskunskap. Medverkande lärare var sju stycken inklusive mig. Ämneslärarna som 
deltog var de som ställde upp efter att de blivit tillfrågade. Medverkande elever var 41 stycken 
vara av 17 i sjunde klass och 24 i femte klass. Vi delade in varje klass i A- och B grupper. 
Urvalet av vilka som ingick i de olika grupperna utgick från färdiga klassindelningar i syslöjd 
och träslöjd. Tanken var att årskurserna 7-9 skulle delta. Men elevernas val till gymnasium, 
betygsättning och PRAO var på agendan vid tiden då vi genomförde projektet. Det blev därför 
svårt för årskurserna 8-9 att delta. Inget bortfall förekom i de medverkande klasserna. 

5.8 Etik 

Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) krav på god forskning genomsyrar arbetet. Syftet 
är att hålla hög kvalitet och att skydda elevernas integritet. Utifrån detta har jag beaktat 
huvudkraven enligt följande: 
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• Informationskravet: Rektor har godkänt projektet och även tillåtit mig forska på 
arbetstid. Varje medverkande lärare har blivit tillfrågad och frivilligt deltagit i 
undersökningen. 

• Samtyckeskravet: Med anledning till att forskningen omfattar minderåriga så 
har jag inhämtat samtycke av elevernas vårdnadshavare. De har fått ett 
informationsbrev (Bilaga 5) om projektet och lämnat ett skriftligt medgivande. 
Även information om möjligheten att avbryta elevernas medverkande när som 
helst under projektets gång framgick. 

• Konfidentialitetskravet: Barnens, skolans och lärarnas deltagande är 
konfidentiellt. Det innebär att jag som forskare/lärare och skolan vet vilka som 
deltar men att det är ett fåtal som har tillgång till uppgifterna. Som skola har vi 
dessutom tystnadsplikt. 

• Nyttjandekravet: Inga insamlade uppgifter kommer på något sätt att dyka upp 
utanför ”Pluggprojektet” vilket de medverkande är medvetna om. 

5.9  Validitet, reliabilitet och metoddiskussion 

Validitet handlar om att mäta, avgöra eller analysera om forskningen är sann, säker och 
tillförlitlig. Lite enkelt kan man säga att validitet handlar om forskningens giltighet, om den 
innehåller välgrundade påståenden och om man i en studie mäter det som var bestämt att 
mäta. Reliabilitet handlar om hur pålitliga och tillförlitliga data undersökningen innehåller. 
Dvs. med vilken precision man mäter det som man undersöker (Patel & Davidson, 2003). 

Aktionsforskningens kritiker betraktar forskningen som vare sig kvalitativ eller kvantitativ. 
Anledningen till att aktionsforskning förhåller sig annorlunda till validitetsproblematiken än 
annan forskning är att forskaren fokuserar på att förändra och utveckla en viss unik 
verksamhet. Forskaren tar initiativ och utgör istället en del av forskningen och forskar ”på sig 
själv” tillsammans med andra i ett visst verksamhetssammanhang. Därigenom menar man att 
aktionsforskningens resultat är mindre värdefulla än andra mer objektiva resultat (Rönnerman 
2004). Men jag kan bedöma min studie utifrån extern och intern validitet. Extern validitet 
handlar om forskningen kan vara generaliserbar. Man kan således upprepa forskningen och få 
samma utfall. I mitt fall så har jag genomfört mitt aktionsforskningsprojekt på en enskild 
skola i två små klasser med några lärare. Kontexten och sammanhanget har varit olika varje 
dag. Allt beror på bakomliggande variabler så som tid på dygnet, relationerna mellan elever 
från dag till dag, utrustning, väder, belysning, ämne. Det finns alltså en mängd faktorer som 
påverkat och gjort att undersökningen får låg extern validitet och låg reliabilitet. Dock kan jag 
säga att projektet har hög intern validitet där jag som forskare använt mig av metod- och 
datainsamlingstriangulering för att se problemet ur olika synvinklar och få reliabla resultat 
(Cohen, m.fl., 2008; Patel & Davidson, 2003).  

Inom aktionsforskningstraditionen handlar det om att mäta validitet genom att med hjälp av 
ett resultat bringa fram ny kunskap om den egna praktiken. Man använder sedan resultatet för 
att bedöma kvaliteten på de lösningar man hittar på de konkreta problem som man 
undersöker. Folkesson (2005, s. 115ff) berör ämnet validitet inom aktionsforskningen och 
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nämner att forskaren ska bedöma validiteten i relation till den kontext där man genomför 
forskningen. Vidare refererar författaren till Dadds (1995) som menar att det finns fem 
perspektiv för att utvärdera aktionsforskningen: kunskap som forskningen ger; kvaliteten på 
den text som redovisar forskningen; forskningens betydelse för praktiken eller situationen 
avseende påverkan; den betydelse som forskningen har haft för forskarens professionella 
lärande; och kvaliteten i samarbetet som omfattat forskningen.  

Jag har därmed kommunicerat min forskningsmetod. Genom att ge läsaren en bild av 
datainsamlingsmetoden har min studie en intern validitet och reliabilitet. Forskningen ger svar 
på studiens forskningsfrågor och uppnår det syfte som forskningen ämnade uppnå. 

6 Resultat 
Resultatet av aktionsforskningsprojektet framstår i ljuset av det sociokulturella perspektivet 
på lärande och verksamhetsteori. De olika stegen i aktionsforskningen har gjort att jag 
synliggjort artefakters situerade funktion genom den hermeneutiska spiralen. Jag förstår hur 
skolans verksamhetssystem förhåller sig till och frambringar svar på studiens syfte och 
forskningsfrågor. Jag presenterar resultatet utifrån de olika datainsamlingsmetoderna. 

6.1 Enkäter 

Innan vi startade med ”Pluggprojektet” fick alla elever fylla i en enkät för att vi skulle få en 
överblick över elevernas kunskap om källkritik. Tabell 1 visar hur många elever per klass som 
svarade rätt på varje enkätfråga. Efter enkäten så ordnande vi en diskussion kring påståendena 
och ordnade med undervisning i källkritik. 

Enkätfrågor	   Facit	   Klass	  5	  	  
24Elever	  

Klass	  7	  	  
17Elever	  

1. Vem som helst kan sprida information via Internet.	   Sant	   20	   15	  
2. På nätet talar alla sanning.	   Falskt	   17	   17	  
3. Information som finns på nätet är alltid aktuell och uppdaterad.	   Falskt	   7	   7	  
4. Det är förbjudet med reklam på Internet.	   Falskt	   20	   15	  
5. Jag ska alltid fråga den som äger en webbsida om lov innan jag 
kopierar något från sidan.	  

Sant	   2	   4	  

6. På Internet gäller inga lagar.	   Falskt	   12	   13	  
7. Om jag får e-post med reklam eller erbjudanden från någon jag inte 
känner kallas det 'spam'.	  

Sant	   10	   14	  

8. När jag gör skolarbeten ska jag bara hämta material från nätet.	   Falskt	   15	   6	  
9. Om en webbsida har en 'integritetspolicy' är det OK att jag lämnar ut 
mina personuppgifter till dem	  

Falskt	   0	   3	  

10. Att ladda ner musik från Internet är alltid gratis.	   Falskt	   22	   12	  
Tabell 1. Enkätsammanställning 

Mina dagboksanteckningar och elevernas svar (Tabell 1) visar att eleverna hyser stort 
förtroende för att det som finns på nätet är pålitlig information. Endast sju av 17 elever i klass 
sju vet att informationen på nätet bara ibland är uppdaterad och bara sju elever av 24 i klass 
fem inser detta. Att det är förbjudet att kopiera bilder och texter blev många elever väldigt 
förvånade över. Endast fyra elever i klass sju och två i klass fem hade kunskap om detta. 
”VA!!! Är det sant fröken?! Värsta!”, var vissa utrop från elever i klass fem. 
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Om det fanns lagar att följa ute på nätet var eleverna väldigt osäkra på. Även om klass sju fick 
flest rätt så var de väldigt osäkra på vilka lagar som gäller. Resonemanget hos de flesta elever 
var mesta att ”det borde finnas lagar”. Sedan var det många högstadieelever som trodde att 
man ska hämta material från Internet när man gör skolarbeten, eftersom de tror att 
informationen är pålitlig: ”Jag kryssade för sant där för att jag trodde ju att informationen 
var liksom ny hela tiden”. 

För många elever är ordet integritetspolicy nytt. I klass fem var det många som hörde ordet 
spam för första gången. I diskussionen kring nedladdning av musik var nästan alla väl insatta i 
vad som gäller. Dock visade eleverna missnöje med att nedladdning är förbjuden. Eleverna i 
klass sju föreslog Spotify som är en online service för att spela musik via Internet. Ytterligare 
ett exempel, utöver bloggen, på den unga kulturens användande av Cloud Computing 
(Molnet). Enkäten visar att eleverna saknar kunskap i källkritik trots att de flesta anser sig 
vara flitiga användare. 

6.2 Observationer och dagboksanteckningar  

Jag har observerat både lärare och elever i klassrummen för att skaffa kunskap om specifika 
händelser. En observationsmall (Bilaga 2) har hjälpt mig att fokusera på det som var relevant 
för studien vid observationerna (Patel & Davidson, 2003, s. 90f). Sådant jag noterade var 
lärarens sätt att undervisa och elevernas deltagande och beteende i olika skeenden. 
Dagboksanteckningar har varit ett värdefullt verktyg. Jag har noterat observationer, intervjuer, 
samtal och idéer. Sedan har jag läst, utvärderat, reflekterat och identifiera problem. 

De besökta lektionerna i två klasser var olika i sin karaktär. Vissa ämnen var mer teoretiska än 
andra och därför skilde både lärarens undervisning och elevers beteenden åt. Samtliga 
observationer i klass sju innehöll inslag av lärarmonologer och passiva elever. Vad som 
återkom på dessa lektioner var att efter ca fem minuter in på de lektioner där läraren bedrev 
monologisk undervisning så blev ofta pojkarna oroliga och börjar vrida sig på stolarna och 
busa med varandra. En större del av flickorna satt stilla och lyssnade, men de var passiva, 
ritade, satt tysta och frågade inget. 

Eleverna visade intresse först när de kunde koppla lärarnas monolog till sin egen 
världsbild. Annars förblev undervisningsmonologerna ointressanta och eleverna tappade 
fokus. Det blev också intressant och roligt när lärarna berättade om sina egna erfarenheter.  

I mellanstadieklassen var lärarnas lektioner både monologiska och deltagarorienterade. 
Lektionerna var ”stökiga” men de flesta eleverna var engagerade i sitt skolarbete. Dock 
arbetade de mycket på rutin. De sa ofta ”nu blev jag färdig med det här, nu ska jag ta upp 
matteboken, nu har jag räknat färdigt, nu sak jag skriva i min berättelsebok”. Eftersom skolan 
har låg datortäthet så har mellanstadieklasserna väldigt lite datortid till förfogande.  

Under tiden för Pluggprojektetet bedrev högstadielärarna ett eget projekt med årskurserna 7-9. 
De integrerade samhällskunskap, svenska och matematik i temastudier. Tanken var att 
eleverna skulle omsätta sina kunskaper i handling och frångå svårigheterna att överföra 
kunskaper från en verksamhet till en annan. Lärarna gjorde en god insats genom sitt försök att 
åstadkomma förändring i skolvardagen genom att agera tillsammans med eleverna och att 
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skapa kunskap utifrån aktioner genom ett besök på IKEA där eleverna fick en fiktiv budget 
och en planskiss för att möblera en lägenhet med två rum och kök. 

6.3 Intervjuer 

Spontana intervjuer med lärare och elever bildar underlag för mina slutsatser om sättet att 
tänka kring IT, kommunikation och skola/undervisning. För sammanställning av intervjuerna 
har jag genomfört dagboksanteckningar. Lärarna förklarar hur de använder IT som 
pedagogisk redskap, först en högstadielärare och sedan en mellanstadielärare.  

I min undervisning så vill jag gärna visa filmer som är kopplade till 
undervisningstemat. Jag använder OH-apparaten också och även bandspelaren, 
däremot så använder jag inte Internet i undervisningen förutom när jag själv ska 
söka efter information. Mest blir det för egen del att kolla mail.  

Datorn är bra när man vill skicka och hämta information och för att gå in på 
lektion.se. Jag brukar skriva brev till föräldrar och maila. Vi har ju program 
installerade på skolans datorer så som lexia, men det är svårt att kunna använda 
med helklass. 

Elevernas kommentarer kring hur de använder IT visar att de förknippar IT med Internet. Det 
är plats för lek, sociala relationer, fritid och informationssökning. Nedan följer tre citat från 
högstadielever och sedan ett citat från en mellanstadieelev. 

Man kan söka information om kanske något arbete man håller på med. Man kan 
visa bilder för sina kompisar och chatta! Man kan också mejla med dom man 
kanske inte träffar så ofta. Man kan kolla på film och Tv-serier, man kan prata med 
folk som kanske delar samma intressen och vara innte på fans sidor om en kändis 
man gillar lite extra mycket. Internet kan man göra nästan all på!  

Jag brukar gå in på sånna sidor där man får en egen gubbe och går runt… vi 
träffas där efter skola!  

Jag tittar på Youtube och chattar mycket på msn. Jag lyssnar mycket på 
musik…Brorsan har fixat Spotify. Sen använder jag mobilen mycket. Jag messar 
med kompisarna och mamma och pappa. 

Jag spelar mest ett riddarspel som heter BattleKnight… Man har en egen gubbe. 
Man ska arbeta, man måste tjäna pengar på olika sätt för att köpa olika prylar… 
det är liksom en stad från medeltiden. Min kusin har också en gubbe där så vi 
träffas där. 

Elever och lärare ser på olika sätt på våra gemensamma IKT-redskap. Resultatet bekräftar 
verksamheternas situerade handlingar och operationer (Säljö, 2000). Utifrån intervjuerna kan 
jag notera att skillnaden i användningen av IKT-verktyg inte bara ägde rum mellan elever och 
lärare men också mellan äldre (50år) och yngre lärare. När jag frågade hur de använder IT i 
undervisningen fick jag olika svar. Först en kommentar från en av de yngre lärarna och sedan 
en från en av de äldre lärarna. 
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Eleverna får regelbundet söka information på Internet och sammanställa, de har 
möjlighet att mejla sina uppgifter direkt till mig, de kan läsa av sina läxuppgifter 
via nätet, jag visar ibland klipp/sajter från nätet på storbild i klassrummet, de kan 
få i läxa att se/läsa något på nätet… 

Varför behöver vi egentligen lära oss det där, PIM1 kursen var inte så bra och 
dessutom på fel tider… Det har funkat förut utan…det borde göras satsningar på 
skolmaterial och löner…  

Eleverna använder Internet för att kommunicera och umgås, titta på filmer och spela. 

Jag brukar chatta via msn med polarna, kolla lite på youtube… sen om min 
datortid räcker så kollar jag lite på läxor där…. Men för att plugga har jag ju 
boken, det blir mycket spelande faktiskt….  

Asså, jag fattar inte varför vi inte har MSN på skolan… alla gnäller på att vi gapar 
i datasalen, men om vi hade MSN så skulle vi chatta istället. 

Citaten visar skillnaden mellan unga och äldre lärare och elevernas syn på IT i skolan. Trots 
att alla är delaktiga i samma huvudverksamhet så har de alla en egen bild av IT-i skolan.  

Jag frågade en av lärarna vad han tyckte skolledningen skulle kunna göra för att få fler lärare 
att intressera sig för IKT, han svarade: 

Till att börja med förse varje pedagog med en bärbar dator samt ge nödvändig 
utbildning till de som behöver. Sedan måste datortätheten bland eleverna öka 
rejält. Det behövs byggas en virtuell plattform där lärare förutsätts lägga upp sitt 
material/kursplaner/läxor/resultat som eleverna också har tillgång till. Vidare är 
det viktigt att ha projektorer eller Smartboards i varje klassrum. Användningen av 
IT måste dessutom kopplas ihop med kompetens och lön (tyvärr krävs detta om 
man ska få upp utvecklingstakten.)  

Som ett praktiskt resultat av debatten som initierats bland skolans personal så beslutade 
skolledningen att köpa bärbara datorer till lärarna och högstadieeleverna. På så sätt kunde vi 
frigöra stationära datorer till de lägre årskurserna. 

6.4 Blogginlägg 

Bloggarnas första sida innehöll fakta om projektet och vissa ordningsregler. Bloggarnas första 
inlägg som jag själv publicerade innehöll korta filmer om integritet, källkritik och 
nätmobbing. Den första uppgiften för lärare och elever var att kommentera filmerna. Vi förde 
en lång diskussion i klassrummet och bloggen. Klass sju, grupp A, var aktiva bloggare. Här 
följer ett utdrag kring elevernas diskussion, först en flicka och sedan en pojke. 

Internet kan vara farligt på många olika sätt, man kan bli lurad att skriva på saker 
som kan göra att folk hittar sin hemadress, man kan bli uppringd, och man kan bli 
lurad att träffa folk i verkliheten som kanske inte alls visar sig att vara dom som 
man trodde att dom var. Snuskiga killar kan ta ens bilder som man har lagt upp på 

                                                
1 PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens”  
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sin blogg och använda dom till andra saker. Folk kan sno ens bilder. Man kan blii 
mobbad via internet på sin blogg också, folk kan skriva Anonyma kommentarer och 
man kan bli mycket sårad och kanske hotad!!! 

Men hallå internet kan också vara bra! =) Man kan söka information om kanske 
något arbete man håller på med. Man kan visa bilder (liksom vanliga) för sina 
kompisar och chatta! Man kan också mejla med dom kan kanske inte träffar så 
ofta. Man kan kolla på film och Tv-serier, man kan prata med folk som kanske 
delar samma intressen och vara innte på fans sidor om en kändis man gillar lite 
extra mycket. Internet kan man göra nästan all på! 

Av en ren händelse så råkade jag som handledare var mer aktiv i A-gruppen än i B-gruppen. 
Där kunde jag konstatera att min roll som lärare var viktig. När jag och klassens ordinarie 
lärare var närvarnade i grupp A:s blogg och drev på med kommentarer så var eleverna där och 
skrev för fullt. De hjälpte till och besvarade på frågor. De publicerade filmer från Youtube, 
gav länkar till varandra och redde ut missförstånd kring ämnet. I B-gruppen så blev det så att 
varken lärare eller elever vistades i bloggen, förutom när eleverna var tvungna att arbeta på 
bloggen. Resultatet blev också därefter.  

Däremot kunde vi notera att eleverna i grupp A arbetade på kvällarna. De var glada över att 
de kunde få handledning och hjälp under kvällens gång. Skolans verksamhet blev som en 
”Placeless Organization” enligt Nardi (2007). Skolan blev inte längre begränsad till 
skolbyggnaden. Interaktiviteten på bloggen bidrog till att utöka skolans verksamhet till den 
virtuella världen. Nedan följer ett blogginlägg då eleverna arbetar fram mot natten med 
judiska högtider som tema. 

Skapad av elev A:  20 nov, 2009 22:02:44 

FRÅGA!!! 
Jag har en fråga. På vissa texter står det namn på månader från den judiska(?) kalendern. t.ex 25:e Kislev till 3:e Tevet. Hur 

ska jag veta när det är i vår kalender?  
 

/hoppas ni fattade frågan  

Skapad av elev B 20 nov, 2009 22:51:10 

Sök på "judiska kalendern" (google).... så får du fram wikipedia... där finns det en judisk kalender som stämmer. Hittar du?  

Skapad av elev A 20 nov, 2009 23:49:32 

aa jag hittade :) tack så mycket. 

I slutet av temat skulle eleverna i klass sju publicera en rapport om ämnet och reflektera kring 
lärande och IT. 

Jag tycker det här arbetet har varit mycket bra. Som ni sakt har det också gett tid 
för att tänka över vad man lär sig bäst av. Det här datorarbetet har varit bra för 
att man kan hjälpa varandra via bloggen och ta del av varandras länkar. Man 
känner ochkså lite mer press på sig, att jobba och vara aktiv. Jag tycker det var 
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kanske lite bättre än att sitta på lektion, för jag tycker det kan bli lite för mycket av 
att bara sitta och lyssna. 

Jag tycker att det här sättet var okej att jobba på men jag skulle helst jobba på det 
vanliga sättet. Jag fick ut all fakta själv utan hjälp, det var inte så svårt att få ut 
faktan men det var lite jobbigt att ta de viktiga delarna ur texten. 

En annan (framgångsrik) uppgift i klass sju var att eleverna skulle publicera en reflektion om 
vad de lärt sig om judiska högtider. 

Jag kunde nästan ingenting av just Judendomen förut men nu tycker jag att jag har 
lärt mig mycket. Även om de bara var tre olika högtider man skulle läsa om så 
känns det som om man lärt sig väldigt mycket. Jag hade ingen aning om att 
Sabbaten faktiskt sker varenda vecka. Ibland kunde det vara svårt att hitta 
information men det gick bra tillslut. Det som var intressantast att läsa om tror jag 
var den judiska påsken. Hur den skiljer sig från våran kristna påsk. Det har också 
varit intressant att läsa om olika slags judar och vad de använder för olika regler 
vid olika högtider. Jag hoppas att vi använder denna datorfunktion snart igen :P 

Eleverna i klass fem var mer förtrogna med datoranvändningen än många i klass sju. Men de 
var inte alls intresserade av att relatera Internet till skolarbetet. De surfade runt på olika sidor, 
communities, spelsajter, pysselsajter, youtube, googlade och var helt upptagna med sina egna 
projekt. Jag noterade ett mycket större samarbete mellan barnen för att hjälpa varandra att 
hitta roliga webbsajter. Bloggen var som helhet betraktat ett misslyckat projekt i denna klass 
eftersom bara ett fåtal elever var aktiva. Andra elever loggade in bara när vi var tillsammans 
som grupp i datasalen. Många arbetstillfällen uteblev pga. händelser relaterade till skolans 
övriga verksamhet.  

7 Tolkning 
Den här tolkningen har jag genomfört med hjälp av den hermeneutiska spiralen där 
undersökningens data utgjorde delar, och min tolkning av varje del (d.v.s. observation, 
intervju, samtal och blogginlägg) bildade mindre helheter som tillsammans skapat en större 
helhet. Jag har som student, lärare och skolledare kunnat bekräfta genom gemensamma 
aktioner, egna observationer och tidigare forskning att lärare arbetar isolerade ifrån varandra 
och att de är bundna till traditioner. Det har därför varit svårt att få med sig lärarna att 
samarbeta med Pluggprojektet. Därav uteblev en förändring på synen av IT användningen på 
min arbetsplats, men projektet skapade medvetenhet och debatt. Det praktiska syftet med 
denna studie var att främja den digitala kompetensen genom att IT ska ses som ett 
pedagogiskt redskap och en tillgång i utbildningssammanhang där både lärare och elever får 
bli aktiva i sina roller. Anledningen är IT-utvecklingens och IT-användningens genomslag i 
samhället, men också att överbrygga skillnaden mellan generationernas IKT-användning. Den 
första forskningsfrågan som jag ville besvara på var om det är möjligt för elever och lärare i 
den egna verksamheten att se IT som ett gemensamt pedagogisk redskap. Både lärare och 
elever ser den virtuella mötesplatsen ur olika perspektiv. Mycket mer samarbete, handledning 
och rätt verktyg skulle kunna få lärare och elever att förstå den virtuella mötesplatsens 
potential i utbildningssammanhang. När jag läste elevernas inlägg och reflektioner i bloggarna 
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förstod jag att det var komplicerat för dem att hämta kunskap på egen hand. Men efter att de 
fått handledning uppskattade de arbetssättet och samarbetet i bloggarna. Enskilt och i 
samarbete med varandra samt i samtal med lärarna blev vi aktiva i vårt kunskapsinhämtande. 
Integrerade klassrums- och bloggstudier i religion gjorde att vi fick god förståelse för de 
judiska högtiderna. Exemplet visar på ett behov att som lärare öka den digitala kompetensen 
och anpassa undervisningssituationen till elevernas närmaste utvecklingszon (ZPD). Att 
överbrygga gapet mellan de olika generationerna och användningen av IKT på skolan med 
hjälp av aktionsforskning är möjligt. Men framför allt måste ett nytt sätt att tänka och ett nytt 
sätt att arbeta växa fram. Samarbete och praktik är nyckelord för att vi ska kunna operera med 
IKT i skolan. Lärare bör bli så förtrogna med redskapet så att vi ser det som en vardaglig del 
av vår verksamhet (Säljö, 2005, s. 229). Precis som en av mellanstadielärarna uttryckte det. 

Jag tror att om vi använde oss av Internet mer, och hade fler datorer för att slippa 
boka in sig på datasalen med hela klassen, så skulle vi nog överbrygga detta med 
att ungarna busar när vi väl använder datorerna. Det skulle bara vara vanligt… 

Min andra forskningsfråga gällde vilka utmaningar som man får möta vid införande av IT 
som ett pedagogisk redskap. Det har varit krävande att planera och genomföra projektet och 
det har varit svårt att engagera lärare i projektet. Andra utmaningar var elevernas okunskap i 
källkritik som speglade lärarnas och de vuxnas frånvaro i elevernas virtuella värld. Mycket tid 
gick åt att diskutera källkritik. Aktionsforskningsmetoden gav mig möjlighet att tänka, 
planera, agera och utvärdera projektet på ett effektivt sätt som gav mig möjligheter att planera 
nya aktioner för att komma över hindren. Jag har utifrån min egen praktik givit en bild av hur 
man kan agera för att åstadkomma en förändring. Mer tid att engagera lärare och elever i 
”Pluggprojektetet” hade varit att föredra, men utifrån de givna tidsramarna så fungerade 
projektet tillfredsställande.  

Att undersöka vad det är som styr lärarnas och elevernas reaktioner var min tredje och sista 
fråga att besvara. I mina strukturerade observationer noterade jag passivitet från eleverna när 
läraren höll sina monologiska lektioner. Jag såg också hur eleverna visade intresse när läraren 
berättade sådant som eleverna kunde relatera till sin egen världsbild. En elev bekräftade detta 
genom att skriva att det var intressant att lära sig hur den judiska påsken skilde sig från vårt 
påskfirande. Vygotskij (Lindqvist 1999, s. 58ff) skriver att upparbetandet av ett ämne ska 
hänga samman med något som intresserar elever eller som är känt för dem. På så sätt kan 
eleverna relatera olika verksamheter till varandra utifrån en gemensam förförståelse. Det som 
är helt nytt eller mycket gammalt saknar intresse för eleven. Vi märkte också att när vi som 
lärare inte var engagerade i bloggarna så var inte heller eleverna det. Pluggprojektet i klass 
fem är ett bevis på ett misslyckat projekt på grund av att vi som lärare var nästintill 
frånvarande i bloggen. 

Elevernas reaktioner kring en virtuell mötesplats som ett medierande redskap i skolans 
verksamhet var blandade. När vi introducerade Pluggprojektet så var eleverna otroligt 
peppade och nyfikna på ”det nya”. Eleverna blev ibland förvirrade och tafatta när de skulle 
använda sig av IKT som ett redskap i skolan. Detta är ett bevis på att lärande är situerat i 
sociala kontexter med allt som det innebär. Men eleverna kunde snabbt appropriera redskapet 
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i verksamheten, så länge en närvarande lärare fanns med i bilden. Men för att kunna hjälpa 
eleverna att appropriera IKT-verktyget var vi lärare tvungna att observera och utvärdera våra 
handlingar. Resultatet visar på den nära kopplingen mellan verksamhetsteori och 
aktionsforskning. Utifrån ett verksamhetsteorietiskt perspektiv kan man säga att jag i och med 
pluggprojektet har startat en egen (sido)verksamhet i skolans (kärn)verksamhet.  

Den hermeneutiska spiralen är tydlig genom hela detta aktionsforskningsprojekt - tolkningen 
har vuxit fram i en cirkulär rörelse mellan min förförståelse och möten med nya erfarenheter 
och idéer som skapat ny förståelse. Att få tillgång till adekvata IKT-verktyg har varit ett 
önskemål från både lärare och elever sedan tidigare, och som återigen har väckt till liv utifrån 
projektet. Rönnerman (2004) menar att aktionsforskning involverar alla utifrån en ”bottom 
up” process istället för en odemokratisk management-inspirerad ”top down” process. Våra 
försök bekräftar Rönnermans påstående då samarbetet mellan ledning, lärare och elever 
resulterat i en stor IT-satsning. Det som nu återstår, utifrån denna tolkning och förståelse av 
verksamheten, är uppföljning och utvärderingar av de aktioner som vi hittills genomfört för 
att främja den digitala kompetensen och förståelse av den unga nätkulturen. Skolledning, 
lärare och elever arbetar därför vidare på utbyte mellan verksamheter, operationer och 
handlingar. 

8 Diskussion 
I en av skolverkets publikationer om förutsättningarna för god skolutveckling skriver Carlgren 
& Hörnqvist (1999) att läroplaner och kursplaner innehåller ”öppna” mål för att lärare ska 
kunna utforma dem utifrån den lokala verksamhetens behov. Elever, föräldrar och lärare ska 
ha möjlighet att påverka undervisningens innehåll. Alltså får lärarna föräldrarnas förtroende 
att som professionella ta fram bra metoder och lärostrategier för att möta elevernas behov. 
Aktionsforskning är en bra metod som kan hjälpa lärare att se elevernas behov och leda till 
förändring och utveckling i verksamheten. Sådan forskning bör prägla verksamheten, och det 
blir därför en fråga för skolledningen att utveckla tydliga och välgenomtänkta strategier så att 
lärarna och eleverna kan planera, handla, observera och reflektera. Jag tror emellertid att 
många tveksamma lärare tappar fokus kring de allmändidaktiska frågorna: ”varför behövs IT i 
skolan; varför undervisar vi; vilka är eleverna; varför ska vi ”integrera” IT i skolan? Lärare 
och skolledning bör stanna upp vid frågorna och betrakta skolan ur ett helhetsperspektiv, 
inbäddat i ett större sammanhang utanför skolans väggar. 

Det är viktigt att lärare förstår att IKT bara är en av flera möjliga lösningar på skolans 
problem. Men lärare och lärarstudenter bör också förstå den tillgång som finns i IKT som ett 
pedagogiskt redskap genom att bli medvetna om hur de unga kommunicerar med hjälp av 
IKT. Syftet ska vara att nå fram till och förstå den unga generationen. Att endast veta att 
nätkulturer finns är otillräckligt. Jag skulle vilja påstå att man ökar sin kunskap med hjälp av 
teorier men man förstår hur verkligheten fungerar med hjälp av praktik. Och på så sätt bidrar 
man som individ till helheten i olika verksamheter. Förståelse för unga nätkulturer (våra s.k. 
”cloud-users”) och andra IKT-redskap är därför väsentlig i läraryrket. Det gäller att hålla sig 
uppdaterad och engagera sig i elevernas värld för att sedan handleda och hjälpa elever att 
använda sig av IKT-redskap på skolan och under fritiden. Internet och cybervärlden fungerar 
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nästan som vår fysiska värld. Det finns lagar och regler och barnen måste ha någon som 
vägleder, handleder och fostrar. Därför är föräldrar och vi lärare skyldiga att vara engagerade 
och hålla oss uppdaterade i våra barns och elevers sociala nätverk. På så sätt kan vi ge dem 
ramarna och skapa den trygghet de behöver även i cybervärlden. Om vuxna blir engagerade 
och förstår barnens IKT-användning kan vi hjälpa dem till ett sunt förhållningssätt på nätet. 
Därigenom främjas den unga nätkulturen genom att göra barn och ungdomar medvetna om de 
hot och möjligheter som finns i IKT användningen.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning föreslår jag ett fullskaligt skolprojekt för att främja lärares och elevers 
digitala kompetens. Förslaget är att följa den enskilda skolan med alla dess aktörer i processen 
av att appropriera IT som ett pedagogiskt verktyg och skapa medvetenhet om unga 
nätkulturer. Ett annat förslag är att studera hur forskning om sociala system, aktionsforskning 
och verksamhetsteori kan främja lokalt skolsamarbete mellan skolledning, lärare, föräldrar 
och elever.  

9 Avslutande reflektion 

Hittills så har jag presenterat den kunskapen som forskningen givit och dess påverkan i den 
egna praktiken. Men jag vill också delge betydelsen som forskningen haft för mitt eget 
professionella lärande och som är en viktig del i aktionsforskningens validietetsproblematik. 
En viktig lärdom och en rolig erfarenhet av projektet är att jag förstår hur de olika ”delar” som 
ligger inbäddade i våra handlingar påverkar den kollektiva ”helheten” i skolan. Att se 
omvärlden utifrån ett helhetsperspektiv gör att jag vill undersöka yrkesomgivningen med 
större motivation och nyfikenhet än tidigare. Aktionsforskningsupplägget har lärt mig att 
problem är till för att lösas. Problemen kan till och med bli viktiga motivatorer för lärande 
som ”triggar igång” personligt lärande och kollektiv verksamhetsutveckling. Jag har också 
upplevt en baksida av aktionsforskningen. Det har varit svårt att som forskare ”äga” projektet. 
Jag har drivit Pluggprojektet och spelat en väsentlig roll vid arbetet med att motivera lärare 
och elever. Samtidigt har jag hållit en strikt tidsram för att i studiesyfte analysera resultaten. 
Att i rollen som student anpassa mig till skolans verksamhet har inneburit ett pusslande med 
schemat. Ett brett samarbete med aktörer som är villiga att dela på ansvaret är ett villkor inför 
kommande projekt.  

Det är överraskande att se hur skapande och lärande människors kreativitet så snabbt kommer 
till användning när vi lär oss att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Överraskande har 
också varit betydelsen av att ha en närvarande lärare och handledare i skolans verksamhet. 
Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar att lärarollen handlar om att indirekt påverka eleverna 
genom att förändra deras miljö och finnas där som vägvisare. Vi ska agera utifrån en 
medvetenhet om elevens närmaste utvecklingszon och undvika att påverka eleverna genom 
transformation med hjälp av ”morot och piska”. Läraren anpassar miljön för att ge eleven de 
rätta premisserna för lärande och personlig utveckling. Om jag som lärare ska förstå elevernas 
behov utifrån den digitaliserade samhällsutvecklingen och anpassa elevernas miljö till den 
måste jag själv bli digitalt kompetent. Denna insikt fick mig att verkligen tänka på hur jag 
som lärare gör det jag gör. Utifrån detta tankesätt kommer jag fortsättningsvis att utveckla 
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min lärarroll genom att utvärdera mina handlingar. Aktionsforskning i egna praktiker hjälper 
lärare att förstå eleverna och de egna behoven. Sammanfattningsvis så kan jag konstatera 
utifrån denna studie att: 

• Det är möjligt att överbrygga gapet mellan generationernas användning av IKT i 
undervisningen men det krävs samarbete och aktivt användning av IKT som redskap. 
Med hjälp av välgenomtänkta strategier och engagemang från både skolledare och 
lärare så kan vi åstadkomma förändring och utveckling i skolans verksamhet. 

 
• Aktionsforskning handlar om samarbete mellan alla aktörer. Där alla får dela på 

ansvaret. Det är enkelt att som aktiv handledare hjälpa eleverna att appropriera IKT 
som redskap. Men för att kunna göra det så bör lärarna först bli digitalkompetenta.  

 
• Det saknas metoder för att dagens lärare ska bli digitalkompetenta, förstå och handleda 

den unga IKT-generationen. Att använda sig av aktionsforskning för skolutveckling är 
en effektiv metod som involverar alla aktörer och skapar motivation.  

Med hjälp av aktionsforskning kan forskningen leda oss i rätt riktning och med rätt hastighet 
för att vi ska kunna påverka och förändra skolverksamheten. 
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Bilaga 1 

Enkät - Vad vet du om källkritik? 
 

   Sant Falskt Vet ej 

1. Vem som helst kan sprida information via Internet. 
   

2. På nätet talar alla sanning. 
   

3. Information som finns på nätet är alltid aktuell och uppdaterad. 
   

4. Det är förbjudet med reklam på Internet. 
   

5. Jag ska alltid fråga den som äger en webbsida om lov innan jag kopierar något 
från sidan.    

6. På Internet gäller inga lagar. 
   

7. Om jag får e-post med reklam eller erbjudanden från någon jag inte känner 
kallas det 'spam'.    

8. När jag gör skolarbeten ska jag bara hämta material från nätet. 
   

9. Om en webbsida har en 'integritetspolicy' är det OK att jag lämnar ut mina 
personuppgifter till dem.    

10. Att ladda ner musik från Internet är alltid gratis. 
   

   

   
 

 
http://www.medieradet.se/static/kallkritiktest.htm 
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Bilaga 2 

Observationsmall 

 Klass Datum Tid 

ÄMNE, tema, 
artefakter m.m. 

Lärarens sätt 
att undervisa 
på 

Elevernas 
generella beteende 
under lektionens 
gång 

Kommentarer, fördjupande 
beskrivningar 

  Monolog 

 Dialog 

 Frågande 

 
Undersökande 

 Deltagande 

 Annat 

 Passiva  

Aktiva 

 Tappar fokus  

 Visar intresse  

 Stökiga  

 Annat 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

1. Vad brukar du använda IT till utanför skolan?  
 

2. På vilket sätt brukar du använda IT i din undervisning? 
 

3. Upplever du någon skillnad på elevernas IT-användning genom tiderna (ex. 
högstadieklasserna för ca 5 år sedan och högstadieklasserna idag?)  

 
4. Är du nöjd med dina insatser när det gäller IT-användningen i din undervisning? 

Varför?  
 

5. Skolverket har på uppdrag av regeringen undersökt lärarnas IT-användning. 
Undersökningen visade att lärare använder IT otroligt lite och att lärare arbetar väldigt 
isolerade från varandra. Vad kan de bero på tror du?  
 

6. Vad skulle dina skolledare kunna göra för att få fler lärare att använda sig av IT i 
undervisningen på din arbetsplats?  
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Bilaga 4 

Utdrag ur dagboksanteckningar 

Första dag av bloggandet…. 

Elever  

  Grupp #: 

Observation: 

Idag har jag observerat hur de möter deras nya ”virtuella” värld och hur de reagerar på att själva söka allt… 

Reflektion  

Den här gruppen var till en början tröga idag, de ansåg att det faktiskt var jobbigt att söka efter info på egen 
hand. De märkte att de behövde söka allt på egen hand. När vi sitter i datasalen så märker jag att de helst vill sitta 
tillsammans och jobba. Vissa av eleverna har mer datorvana än övriga, dessa arbetar mest för sig själva… 
intressant… vad beror det på? 

Återkommande beteende: De är aktiva och frågar! Men de vill ha färdiga svar från mig! Möjligen på grund av 
att det är vana att få allt serverat? I datasalen sitter vi ju alla tillsammans så det var hela tiden frågor riktade till 
mig… 

 – Vad betyder integritet? (en fråga som fanns med på bloggen efter att de sett filmklippen om Abbe-bloggar) 
Fröken? Vad betyder integritet? Fröken vad betyder…? fröken vad betyder...? 

Jag bollade tillbaka frågan hela tiden. Ja, du börja med att söka upp det! De frågade varandra, men osäkerheten 
gjorde att de var tvungna att söka på nätet… De upptäckte att det tog mycket längre tid att söka efter svaret. NE-
förklaringen var så krånglig för dem att de var tvungna att söka i flera led. till slut startade de en diskussion i 
datasalen och visade varandra länkar, ett superbra samarbete! 

Utvärdering: Ja, skriftlig kommunikation är krävande. Det är krävande att söka efter svar på frågor... de är vana 
att få allt från katedern... Vissa hade svårt att hitta överhuvudtaget. En elev skrev av alla webbadresser på ett 
papper istället för att kopiera adresserna till nya "flikar" eller spara dessa på mina "favoriter" eller som någon 
annan gjorde: klippte och klistrade adresser i ett worddoc. Men snabbt insåg eleven ineffektiviteten och härmade 
sin kompis som kopierade och klistrade adresserna i ett worddoc som eleven sedan sparade och skickade till sig 
själv via mail. Eleverna känner väl till sina olika comunities och spelsajter och allt det som de är vana vid att 
göra ute på nätet... de vet hur de ska spela och träffa kompisar... men att arbeta och se IT som ett redskap för sina 
studier och se det som en kunskapskälla och ett medierande artefakt i verksamheten är inte aktuellt. Visserligen 
är de vana att skriva i olika worddoc. Men det är inte samma sak. Men jag ser att de är på god väg att förstå… 
Verksamhetsteori rakt igenom! 

SÅ härligt att se hur de lär av varandra!!!! Blir helt lyrisk! :-D 

Planering: 

 Nästa aktion! Samtala med gruppen! Hur känner det hittills? Vad går bra och vad går mindre bra? Jag måste 
vara aktiv på bloggen…. Grupp # ”spårar” ur snart… 
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Bilaga 5 

Brev till vårdnadshavare 
Johanneshov den 2 november 2009 

Hej alla vårdnadshavare till elever i klass 5 och 7! 

Jag bedriver ett projekt i samarbete med ##### och ##### som går ut på att införa IT i 
undervisningen. Detta är del av mitt examensarbete vid BTH. 

Klasserna kommer att arbeta i halvklass i datasalen en gång i veckan några veckor framöver. Jag har 
skapat bloggar till de olika grupperna där de kommer att få diskutera studierelaterade frågor, ge varandra 
tips, länkar och bilder. Alla elever kommer att få personliga inloggningsuppgifter. 

Jag kommer att genomföra observationer i klasserna och intervjua eleverna i grupper och i helklass vid 
enstaka tillfällen. All information är konfidentiell. Detta innebär att vi lärare som leder projektet vet vilka 
som deltar men det är bara vi som har tillgång till uppgifterna och inget som kommer att publiceras i den 
färdiga rapporten. Som skola har vi dessutom tystnadsplikt. 

Du kan när som helst under projektets gång meddela om du inte vill att ditt barn ska vara med längre. 

För att ditt barn skall kunna vara med behöver vi ditt medgivande. Fyll i talongen nedan och återlämna till 
mig så snart det går! 

Behöver du mer information är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar, 

Abigail Hellström 

Mobil:######### 

Mail:########## 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:__________________________ 

JA, mitt barn får delta      

 NEJ, mitt barn får inte delta 

Barnets namn:_______________________________________ 

Förälderns namn:_____________________________________ 

Förälderns underskrift:________________________________ 

 

 


