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Abstract

Denna uppsats handlar om hur det lärande samtalet förändras och tar sig nya former och vägar 
i samband med att pedagogers verktyg och arbetssätt ändras. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur professor Tomas Kroksmarks forskningsstudie 1-1 projektet, där varje elev 
från år 4 och berörda pedagoger får tillgång till varsin dator, påverkar det lärande samtalet 
med utgångspunkt i respondenternas syn. Detta gjordes utifrån forskningsfrågorna som ställts, 
vilka lett till att skapa förståelse om hur 1-1 projektet påverkat lärarrollen, hur 1-1 projektet 
påverkat elevernas lärstilar, hur 1-1 projektet påverkat det lärande samtalet samt hur 1-1 
projektet påverkat lärandet. För kunna ta del av pedagogernas syn genomfördes intervjuer 
med sex verksamma pedagoger på de två Vittraskolor belägna i Stockholm, som är delaktiga i 
projektet. 

Några av de övergripande resultaten i studien är att respondenterna upplever att 1-1 projektet 
stimulerat till en mer varierande och verklighetsförankrad undervisning och lärande. Detta 
genom enkelheten att använda sig av, dela och synliggöra information och dokument som 
hämtas via internet och undervisningsplattformar. I sin tur har den ökade tillgängligheten samt 
elevernas intresse för datorn inverkat positivt på lärandet, dialogen och det lärande samtalets 
utveckling. Det lärande samtalet har även stimulerats av den gemensam referens ram och 
struktur införandet av datorn skapat samt genom att fler kommunikationskanaler upprättats.

Nyckelord: Lärande samtal, nätbaserat lärande, pedagogik.
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1 INLEDNING

Intresse för det i uppsatsen behandlade området ”lärandet” började i och med att jag var 
verksam som seglingsinstruktör i slutet av tonåren. Positiva erfarenheter i samband med detta 
ledde till att jag kom att börja arbeta som vikarie i en förskola vilket i sin tur ledde till att jag 
sökte och genomförde en treårig friluftslärarutbildning. Utbildningen gjorde att jag fick ett 
vikariat som ”ansvarspedagog” på en friskola, en Vittraskola, där jag nu har en fast tjänst. 
Eftersom reglerna för lärarbehörighet har ändrats tog jag beslutet att än en gång sätta mig i 
skolbänken, vilket denna uppsats är slutprodukten av. 

Under studietiden finns det en fråga ständigt återkommit. Den handlar om vad som utgör en 
så kallad bra lärare och hur jag som blivande lärare skall kunna tillägna mig kunskaper och 
egenskaper, vilka sägs utgöra grunderna i ett gott lärarskap. Utifrån denna fråga har även 
intresset kring undervisningens utformning och dialogens inverkan på lärandet väckts. 
Uppsatsen kan på ett plan därför sägas vara frambringad inom den kontext som behandlar och 
diskuterar begrepp som t.ex. det goda lärarskapet.

En stor del av arbetet som lärare går ut på att kommunicera med elever, kollegor, föräldrar 
och andra berörda. Det har gjort att jag blivit mer och mer intresserad av det som under 
studietiden vanligtvis diskuterats i termer av det lärande samtalet. Det lärande samtalet 
framstår på många sätt som ett komplext begrepp. Samtidigt som det kan ses som det alla 
lärare vill uppnå för att kunna genomföra högt ställda ambitioner, så är det ett begrepp som är 
svåruppnåeligt i en vardag kännetecknad av stress, turbulens och tidspress. Begreppet blir på 
det sättet både en stressfaktor samtidigt som det är ett eftersträvansvärt mål. 

Under VFU:n har stor vikt lagts vid att observera hur handledarna agerat. Jag har haft tur som 
på de tre olika VFU-platser fått handledare med många års erfarenhet, kunskap och stor 
drivkraft. Som ”trots” sin ålder och kompetens har fortsatt att vidareutveckla sig själva och 
sitt ämne och som velat delge sina tankar och synpunkter genom samtal. Dessa samtal, som 
varit enormt lärande, ledde till frågan om handledarna kände att de fick tid för att föra lärande 
samtal med (ämnes-) kollegor. Det var vad jag tänkt skriva examensarbetet om tills min 
skolchef kom att ändra spåret genom att informera om ett projekt kallat 1-1 projektet, som 
precis skulle starta upp på två Vittraskolor i Stockholm. Vittra är en friskoleorganisation med 
drygt 30 för- och grundskolor som ägs av AcadeMedia.

Fem Vittraskolor deltar i professor Tomas Kroksmark forskningsstudie, 1-1 projektet (se 
bilaga). Projektet innebär att alla elever från år fyra och högre samt att alla pedagoger som 
undervisar dessa elever, ges tillgång till en egen dator. Genom införandet av personliga 
datorer hoppas man i projektet kunna studera vad som händer med lärande och undervisning 
när användningen av digital teknik ökar. Friskolekoncernen Vittras syfte med deltagandet 
formuleras delvis på ett annat sätt. De önskar med satsningen att framförallt ”maximera 
kvalitet i pedagogiska möten – tiden för lärande och undervisningstillfällen, tydliggöra 
elevers utveckling genom ökad transpararens och interaktivitet mellan elever, föräldrar och 
omvärld” (www.vittra.se1). Skolchefen där jag är anställd frågade om det inte skulle vara 
intressant att skriva examensarbetet i samband med denna studie. Då ämnet ligger i tiden och 
är relevant för undervisningens utveckling tyckte jag det skulle vara spännande att bli mer 
insatt i studien och dess progress.
 

1 http://www.vittra.se/Adm/Ovrigt/OmVittra/Endatorperelev.aspx
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Jag läser lärarutbildning på distans, där mycket av lärandet sker via undervisningsplattformen 
Blackboard, samt att en stor del av dagens kommunikation, både formell och informell, sker 
via digitala medier, väcktes ett intresse. Därtill har skolan, i stort, inte följt med i den digitala 
utveckling och det krav samhället numer ställer på individen att kunna hantera och nyttja 
dessa verktyg, i samma takt. I förslaget till den nya läroplanen för grundskolan synliggörs att 
det ingår i skolans uppdrag att förbereda eleverna inför framtiden. Där uttrycks att skolan ska 
verka för att ge eleverna kunskaper så att de ”ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,  
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Förslag till läroplan för 
grundskolan, s. 52). Även i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande3 ingår digital 
kompetens som en av de åtta delar, som anses nödvändiga för bland annat personlig 
utveckling och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhället. Kännedomen om denna 
information i samband med personlig erfarenhet av nätbaserat lärande fördjupade 
nyfikenheten gentemot 1-1 projektet. Efter samtal med Vittras pedagogiska ledningsteam 
inom Vittras ledningsgrupp, kom vi överens om att examensarbetet skulle skrivas som ett 
sidospår till studien med fokus på det lärande samtalet, och på vilket sätt det förändras i och 
med 1-1 projektet. Inriktningen av fokus gentemot det lärande samtalet kommer från början ur 
frågor jag burit med mig under min studietid. Frågor som handlat om vad som utgör en god 
pedagog. Till denna fråga knöts tankar och reflektioner som väckts under utbildningen genom 
personliga erfarenheter av nätbaserat lärande samt att lärandet överlag, till stor del sker genom 
kommunikation via samtal och texter. Utifrån mina tankar och erfarenheter väcktes frågan om 
pedagogerna på berörda skolor upplevde några förändringar i det lärande samtalet, genom att 
de och eleverna fick tillgång till varsin dator. Varför valet föll på att se på 1-1 projektets 
påverkan ur pedagogernas synvinkel hade att göra med att jag förmodade de kunde ge en mer 
insiktsfull syn än eleverna. En annan infallsvinkel var att då jag själv arbetat som pedagog var 
intresserad av att höra hur pedagogerna reflekterade kring lärande och dess utveckling.

Två av Vittraskolorna som är delaktiga i studien ligger i Stockholmsområdet och båda 
skolorna ställde sig positiva till förfrågan om att delta i min studie. Kontakt knöts därför med 
de två pedagoger som anförtrotts ansvar för 1-1 projektet på vardera skolan. Dessa två gav 
mig bakgrundsfakta om forskningsstudien och arbetsgången på respektive enhet. De har även 
hjälpt till med att välja ut pedagoger inför intervjuerna. Då de tre övriga skolorna som är med 
i 1-1 projektet ligger utanför Stockholm, avgränsades examensarbetet till att gälla de två 
skolorna som är belägna i mitt närområde.

När kontakten var etablerad påbörjades eftersökning av användbar litteratur. Via databasen 
SwePub och Google scholar hittades intressanta rapporter och avhandlingar. De sökord som 
användes för att söka litteratur relevant för studien var: samtal; dialog; kommunikation; 
lärande; lärande samtal; lärande dialog; pedagogiska samtal; pedagogisk handledning; 
nätbaserat lärande; nätbaserad dialog; dialogiska skolan. Genom att söka mig vidare i 
källorna kunde fler relevanta rapporter och avhandlingar användas för att beskriva det i 
uppsatsen undersökta problemområdet.

Då intresset för ämnet ökade under litteraturgenomgången, hade jag önskat fortsätta fördjupa 
mig mer inom ämnet, detta begränsades nu på grund av arbetes storlek och tidsaspekten. 
Snabbt insåg jag även att begreppet lärande samtal är komplext, då det rymmer definitionerna 
av lärande och samtal samt begreppet i sin helhet. Efter ett tag ställde jag mig frågan om inte 
frågeställningen borde röra lärande dialog istället, då många är de forskare som utgår från 

2 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Bilaga_3_Laroplan_grundskolan.pdf
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
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begreppet dialog (se bl. a Bakhtin 1981, Dysthe 2003, Fisher 2009, Nystrand 1997 och 
Wilhelmson 1998). 

Detta till trots har jag valt att behåll frågeställningen angående lärande samtal gentemot 
pedagogerna som intervjuats. Dels för att respondenterna förhoppningsvis ser på begreppet 
som ett verktyg till att stimulera och öka lärandet via kommunikation, som jag. Dels för att 
inte lägga tid på hur respondenterna tolkar begreppet dialog under intervjun. Pedagogernas 
syn på lärande samtal bottnar även i vilken inlärningsteori de är influerade av. De tre mest 
tongivande inlärningsteorierna som har verkan på pedagogernas tolkningar utifrån kontexten 
är behaviorism, kognitivism samt sociokulturellt perspektiv. Några grundläggande teser om 
hur dessa inlärningsteorier inverkar på pedagogernas förförståelsen och tolkning av lärande, 
beskrivs närmare i bakgrunden.

Arbetets disposition är fördelad i inledning, bakgrund, syfte och frågeställning, metod, resultat 
och analys samt en avslutande diskussion. I bakgrunden, vars styckeindelning är inspirerat av 
Dysthe, genomgås några centrala teorier, teoretiker och begrepp som anses relevanta till 
frågeställningen. Under metoddelen genomgås val av metod, metod för datainsamling samt på 
vilka grunder urval och utformning av intervjufrågor skett. Vidare berörs på vilka baser 
genomförandet och bearbetningen av data skett samt studien tillförlitlighet och etiska 
överväganden. Resultatet är uppdelat i fem delar. Dessa behandlar hur 1-1 projektet påverkat 
pedagogerna och eleverna; det lärande samtalet och lärandet samt en sammanfattande analys. 
I diskussionen knyts litteraturen i bakgrunden samman med resultatet. Resultatdiskussionen 
följs därefter av en metoddiskussion.  
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2 BAKGRUND

I bakgrunden lyfts tre vanligt förekommande teoretiska perspektiv kring inlärning som de 
flesta pedagoger stött på, antingen under sin grundutbildning eller vid någon fortbildning. Det 
är därför perspektiv som både explicit och implicit inverkar på hur pedagoger ”tänker” och 
reflekterar kring inlärning. I avsnittet som därpå följer, lyfts ett antal teoretiska begrepp, vilka 
vanligtvis används när elevers lärprocesser diskuteras och ges innehåll. Efter dessa delar 
närmar vi oss studiens kärna, nämligen hur 1-1 projektet förändrar synen på lärandet, enligt 
ett antal intervjuade pedagoger. För att få en bild av hur de i studien intervjuade pedagogerna 
resonerar kring lärande och lärande samtal behövs diskussionerna om de teoretiska 
perspektiven och de teoretiska begreppen som en fond, eller klangbotten. Detta för att förstå 
på vilka grunder respondenterna uttrycker sig som de gör i resultatet.

2.1 Teoriperspektiv
När man ser till inlärningsteori utgår man oftast ifrån de pedagogiska psykologierna vars 
tongivande teorier är behaviorism, kognitivism samt sociokulturella perspektiv. Dessa teorier 
ser på lärande ur olika aspekter där ”behaviorismen betonar lärande som förändring av 
elevens yttre, iakttagbara beteende, kognitivismen understryker lärande som elevens inre 
processer och sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social praktik” (Dysthe 
2003, s. 33). 

Behavioristisk kunskaps- och inlärningsteori
Behavioristisk teori är en inriktning inom psykologin som inspirerades av Watson och som 
grundar sig på forskning av sambandet mellan stimulus och reaktion. Gällande individens 
tankar, känslor och språk ansåg inte Watson det vara relevant till forskningen, då de inlärdes 
och bevarades genom betingade reflexer. Behaviorismen har trots det haft stor betydelse för 
inlärningspsykologisk forskning efter Pavlovs forskning om betingade reflexer och Skinners 
forskning om operant betingning (Bra böckers lexikon 1980). 
 
Skinner skriver: ”Genom att göra varje steg så kort som möjligt kan förstärkningen ske 
maximalt ofta medan de negativa konsekvenserna av att göra fel reduceras till ett minimum” 
(Skinner 1954, s. 9).

Citatet ger en inledning till vad som kännetecknar en behavioristisk undervisning i och med 
att eleverna inte anses kunna ta till sig en större mängd fakta samtidigt. Inlärningen sker i små 
begränsade steg som är frikopplade från sitt sammanhang, där kunskap och reflektionsgrad 
ökar hierarkiskt. För att komma vidare till nästa steg testas eleven kontinuerligt tills den 
uppnått full behärskning inom det explicita målet. Motivationen sker genom yttre stimulus, 
såsom positiv förstärkning i form av belöning och straff (Shepard 2000).

Konstruktivistisk teori
Konstruktivismen är en kognitiv inlärningsteori som är inspirerad av Piaget. Dess lärosyn står 
i kontrast till behaviorismen genom att eleven själv är aktiv i sitt lärande samt att den förstår 
generella begrepp, metoder och strategier som de kan använda sig av för att lösa problem. 
Först får eleverna en tillfällig helhetsförståelse som de därefter bygger vidare på genom att 
pröva sig fram. Detta sker när eleverna får reflektera och tolka information samt knyta an 
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tidigare kunskap med ny (Dysthe 2003). På så sätt utvecklas mentala modeller när 
sammansatta informations- och kommunikationssystem integreras. Dessa modeller står sedan 
som stöd vid utvecklandet av ny kunskap och vid problemlösning, särskilt vid datorbaserad 
inlärning (Bjessmo & Karlsson 2008).

Piagets idéer har även påverkat hur undervisningen i naturvetenskapliga ämnen förändrats 
genom att påpeka att lärande i större utsträckning sker via intressanta ämnesmässiga problem 
än via korvstoppning. En annan vinning den kognitiva teorin skapat är begreppet 
metakognition, som bygger på ”förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse 
och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst” (Dysthe 2003, s. 37). Exempel på 
konstruktivistisk teori kan man se i dagens skola genom införandet av loggböcker, 
utvärderingar och tid för reflektion (Bjessmo & Karlsson 2008).

Inom den kognitiva teorin ser man på motivationen som stimuli vilken kommer inifrån 
individen. Teorin står för att barn har en naturlig nyfikenhet samt att ovissheten av något de 
inte förstår motiverar dem att lära sig något nytt.

Sociokulturellt perspektiv
Det socialkulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs skrifter vilka efter hans död 
fördes vidare av de ryska pedagogerna Luria och Lenotiev. Perspektivet har även sitt ursprung 
från USA där den företräddes av de så kallade pragmatisterna, vilkas främste företrädare var 
Dewey, men även Mead. Till våra samtida författare hör Lave och Wenger som genom sin 
teori om lärande som deltagande i praxisgemenskap tillhör en nutida betydelsefull inriktning 
inom perspektivet (Malmberg 2006).

Inom det sociokulturella perspektivet, som bygger på en konstruktivistisk syn, är interaktion 
och samarbete avgörande för lärandet. Den sociala kontext man ingår i påverkar i stor grad 
hur meningsfullt lärande och kunskap betraktas. Därför är det viktigt att delta i och skapa 
sociala miljöer där lärande äger rum, då det är avgörande för vad som lärs och hur det lärs. 
Hundeide och Aukrust anser även att läroprocessen gynnas av att lära sig delta i olika 
gruppers diskurser och praxis då inkulturationen är lika viktig som direkt undervisning 
(Dysthe 2003). 

Stor tyngd läggs på språkets läropotential inom den sociokulturella teorin. Vår förmåga att 
lära och utvecklas begränsas utan kommunikativa processer, då språk och kommunikation är 
grundvillkoret för lärande och tänkande. ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och 
individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan fungera som en länk mellan kultur,  
interaktion och individens tänkande” (Säljö 2000, s. 87). Angeläget är dock att inte språket 
brukas som Reddys (1979) överföringsmetafor, då det separerar språk och tanke samt ser 
kunskap som något som kan överföras från en individ till en annan. Det sociokulturella 
perspektivet ser till skillnad från överföringsmetaforen på kunskap som något ”som pågår i  
och genom deltagande aktiviteter” (Malmberg 2006, s. 34). 
 

2.2 Lärande
”Det är i relationen mellan det bekanta och det obekanta som kunskap kommer till.” 
(Gustavsson 2002, s. 49)

Citatet ovan visar på att kunskap inte är statiskt utan att kunskap utvecklas när vi hamnar i 
situationer som är nya för oss. Situationer där vår tidigare erfarenhet och förståelse inte räcker 
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till. Genom att ta in information och sätta dessa fragment i relation till sammanhanget och 
tidigare erfarenheter byggs ny kunskap. Wells (2001) beskriver denna process i ”The spiral of 
knowing” som utgående från en personlig erfarenhet vilken vidgas genom att ny erfarenhet, 
information samt kunskapsbildning och förståelse skapas. På så sätt utvecklar individen 
förhöjd förståelse genom att aktivt integrera tidigare erfarenheter med ny information och i 
samverkan med andra. Wells påpekar att kunskap är situationsbaserat och att personlig 
förståelse är slutmålet. Bjessmo & Karlsson (2008) skriver att Wells framhåller att spiralen 
även går att använda mot Vygotskijs indelning i det yttre och det inre språket, då 
förutsättningen för att lärande och utveckling kan ske är genom aktiv samverkan med andra.

Wilhelmson (1998) poängterar att lärandet är individuellt och att det är individen som lär men 
i interaktion med andra. Utifrån kontexten individen ingår i kan dock lärandet vara 
begränsande/negativt eller utvecklande. Att ingå in en miljö som utvecklar lärandet innebär att 
vara delaktigt i ett kollektiv där de olika individerna delger varandra sina kunskaper och 
erfarenheter. På så sätt konstrueras ny kunskap som individen inte kunnat tillgodo se sig  på 
egen hand.  

Dysthe (2003) skriver att Vygotskij menar att lärande medför utveckling. Det innebär att 
dessa båda processer är sammanvävda från födseln samt att lärande behövs för att en rad 
utvecklingsprocesser ska ske. Därför är det viktigt att stimulera eleverna med undervisning 
som siktar framåt. Att undervisningen sker med vägledning från vuxna och i samarbete med 
andra elever som tillför nya tankar och kunskaper. Denna lucka mellan vad eleverna klarar på 
egen hand och vad de kan uppnå med andra (närmaste utvecklingszonen), beskriver Bråten 
(1998), ger förutsättning för lärande. Undervisningen bör därmed inte läggas på den nivå 
eleven redan uppnått, då det kan hämma den psykologiska utvecklingen.  

Piagets tankar och idéer om att lärande är en aktiv process som sker genom engagemang i 
ämnesmässiga problem har betytt mycket för utvecklingen av undervisningen, och speciellt 
inom naturvetenskapen. Kritik har dock riktas mot att kognitivismen är för elevcentrerad och 
att den lägger för stor och ensidig vikt på lärandets mentala sida (Dysthe 2003). 

Dewey och Mead anser att lärandet är situerat och en process som pågår hela livet utifrån från 
den sociala gemenskapen individen ingår i. Mest känd är Dewey som myntade uttrycket 
learning by doing. Med påståendet han menar att ”det är relationen mellan kunskap och 
handling och vilket etiskt värde aktiviteten har som är det primära” (ibid, s.121).

Lärandet är inte statisk utan sker när vi försöker skapa mening och förståelse genom aktivt 
deltagande i ett socialt sammanhang. Det är en process som sker över tid i samband med att 
samhället och vår egen världsbild utvecklas (Gustavsson 2004).

2.3 Dialog och samtal  
Fisher (2009) skiljer på samtal/konversation och dialog. Konversationen kännetecknas av 
berättandet, jag säger något och motparten berättar något tillbaka, och är ett viktigt sätt att 
dela personliga erfarenheter på. I en dialog försöker deltagarna att nå en allmän 
förståelse/samförstånd, men inte nödvändigtvis genom enighet. De bygger vidare på 
varandras idéer och försöker koppla ihop dem till sammanhängande tankebanor och 
undersökningar. Det är även genom dialog som barn bland annat utvecklar medvetenhet, 
empati och begreppsmässiga verktyg för tänkande. 
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Säljö menar att all kommunikation är dialogisk, att meningen och kunskapsbildning skapas 
genom interaktionen och samspelet mellan den som skriver, talar och läser (Säljö 2000; se 
även Dysthe 2003). Utan språket begränsas möjligheterna att delta i det sociala samspelet och 
därmed möjligheten att lära, då mening och kunskap aldrig kan överföras (Strömqvist & 
Brusling 2007).
  
Inom undervisningen karakteriseras det dialogiska samtalet av flerstämmighet. I det 
flerstämmiga klassrummet anses elevernas tankar, idéer och reflektioner vara en värdefull del 
som hjälper till med att föra undervisningssamtalet vidare. Att använda sig av vad Nystrand 
och Gamoran kallar uppföljning och positiv bedömning, där läraren värdesätter elevernas svar 
och följer upp dem, medverkar till flerstämmighet (Dysthe 1996). Detta kan jämföras mot 
lärarinitiering, där det är läraren som ställer frågor och eleverna svarar. Det leder till att 
eleverna svarar kortfattat och att svaren inte följs upp i särdeles stor utsträckning av läraren 
(Nystrand 1997). 

Lärprocessen underlättas även om kommunikationen i gruppen bygger på aktivt lyssnade. 
Aktivt lyssnande hjälper till att förebygga missförstånd och dubbla budskap genom att 
uppmuntra till förståelsefördjupande frågor. Det medverkar dessutom till att flera kanaler 
används i samtalet vilket skapar större insikt och djup i kommunikationen och därmed även 
lärandet (Scherp 2003).

Vygotskij betonar att språket är det viktigaste medierande redskapet för människan 
(mediering, eller förmedling, är all sorts stöd eller hjälp som behövs i läroprocessen) och 
grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske. Tänkandet utvecklas till vad 
Vygotskij kallar en inre dialog, utifrån vilka yttre intryck och kommunikationsformer 
individen mött och reflekterat kring. På så sätt är tänkandet en del av språket, vilka inte går att 
särskilja från varandra, och en förutsättning för kommunikation och lärande (Vygotskij 1986; 
se även Dysthe 2003).

Bakhtin menar att en äkta dialog bygger på självständiga tankar och oenigheter mellan 
tankesätt och idéer, vilken gynnas av en miljö som stödjer utveckling och kompetens framför 
harmoni och anpassning. Han anser att dialogen utvecklar individualiteten när en individ får 
ta till sig en annan individs ord, utveckla dem och göra om dem till sina och sätta in dem i nya 
sammanhang och dialoger med en ny röst. Speciellt den skriftliga utvecklingen och 
kompetensen spelar stor roll för Bakhtin, då han bedömer att den är en viktig bärare av 
”kulturellt, historiskt och institutionellt betingade värden, former och mönster för insikt och 
språklig medverkan.” (Dysthe 2003, s. 87).

2.4 Reflektion
Reflektionens funktion är att skapa mening, att upptäcka och se sambanden mellan våra 
handlingar och dess följder, ett experimenterande och en prövning av teorier. Vår förmåga att 
reflektera har följaktligen betydelse för vår förmåga att förändra våra egna föreställningar. Vi 
kan göra det genom att argumentera för vår ståndpunkt men samtidigt vara öppen för andras. 
Att kritiskt granska våra egna och andras åsikter samt tänka igenom vårt handlande innan vi 
agerar. Detta innebär ett aktivt engagemang där man själv är medskapare genom att pröva en 
mängd olika tolkningar med öppenhet samt med en acceptans för perspektivskifte. Denna 
reflektionsprocess, mellan tanke och handling, anser Dewey vara som väsentligast när man är 
nybörjare. Samverkan mellan data och idéer, som enligt Dewey utgör grunden för all reflektiv 
verksamhet, drivs då framåt av att få idén bekräftad, modifierad eller förkastad utifrån 
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observationer och slutsatser. Vygotskij drar paralleller mellan vår förmåga att reflektera och 
tala med oss själva, genom att tänkandet utvecklas i samband med att vi fördjupar och 
förändrar våra kunskaper och uppfattningar i nya kontext (se bl. a Strömqvist & Brusling 
2007; Wilhelmson 1998).

En annan viktig aspekt är att skapa ett klimat där reflektioner uppmuntras. Där vi genom 
språket får chans och hjälp med att problematisera, strukturera och utforska vårt inre vilket 
även gagnar reflexivt lärande som innebär problemlösning. Dokumentation och återkoppling 
av deltagarnas reflektioner har på samma sätt stor betydelse för att eleverna ska bli mer 
medvetna och kunna utveckla sitt eget reflekterande (se bl. a Bjessmo & Karlsson 2008; 
Dysthe 2003).

2.5 Dialog och lärande på nätet 
Studier som gjorts visar på att nätbaserat lärande utvecklar språket och kommunikationen och 
synliggör den pågående lärprocessen för både lärare och elever samt, genom att texterna 
bevaras skapa intertextuella reflektioner (se bl. a Bjessmo & Karlsson 2008; Dysthe 2003; 
Malmberg 2006; Säljö 2002).

I nätbaserat lärande där eleverna oftast är oberoende av tid och rum stöds den asynkrona 
dialogen. Genom att egna och andras arbeten finns lagrade på webben kan eleverna med 
lätthet följa sin egen och andras tankar och yttranden samt bearbeta, förtydliga och 
vidareutveckla sina texter ytterligare. På så sätt tränas eleverna i att formulera sig 
fackspråksmässigt vilket genererar ett större djup i diskussionen samt färre missförstånd. 
Möjligheten att följa och använda sig av varandras inlägg i asynkrona samtal skapar en 
djupare reflektionsnivå som öppnar för kollektiv kunskapsbildning (Malmberg 2006).

Antalet deltagare i den nätbaserade gruppen är dock avgörande för hur stor potentialen till 
återkoppling blir. Om gruppen består av för få eller för många deltagare kan 
kommunikationsflödet bli för begränsat eller för stort och komplext. Antal individer i gruppen 
är därför av stor betydelse för att både det individuella och det gemensamma lärandet skall 
stärkas (Säljö 2002). 

Bjessmo & Karlsson (2008) tar i sin avhandling upp vikten av att både läraren och eleven kan 
hantera den tekniska kompetensen i datorn för att det pedagogiska arbetet ska bli både 
betydelsefullt och framgångsrikt. De tar likaså upp lärarens/kollegiets ansvar för att den 
nätbaserade dialogen och lärandet skall främjas. Tydlighet gällande tankerespekt inom 
gruppen är en sådan aspekt, där vikt läggs vid att eleverna ska lyssna på varandra, förutsätta 
att alla har något att bidra med samt visa lika stort engagemang och intresse för allas frågor. 
En annan aspekt är att skapa gemensamma nämnare och ömsesidig förståelse genom tydliga 
målsättningar, precisera möjligheter och begränsningar samt värdet av att använda en 
lärplattform i undervisningen med tillhörande digitala resurser.

Utöver vad som redan tagits upp stimuleras fler elever av den datorbaserade undervisningen. 
Man har sett att tysta och blyga elever samt elever med inlärningsproblem utvecklas i större 
utsträckning samt att elever tar nya kontakter när kompetenser och erfarenheter tydligare 
synliggörs (Bjessmo & Karlsson 2008). Detta leder till att elevernas sociala kompetenser 
utvecklas vilket även berör processer i demokrati och värdegrund då nätbaserade möten blir 
mer jämlika eftersom status, etnicitet och kön blir mindre tydligt; (Malmberg 2006).
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Nackdelar som beskrivs i litteraturen är att ny teknik tar tid att lära samt att det behövs tid och 
förebilder för att integrera den nya tekniken i undervisningen på ett meningsfullt sätt. Risken 
är annars att datorn blir ett komplement till undervisningen och inte ingår som en del i den. 
Eleverna måste även bli medvetna om sin roll och sitt ansvar för gruppens lärprocess. Att de 
lär sig ha en dialogisk hållning där dialogen är en kollektiv process som utvecklas gemensamt. 
Och att de inte fastnar i vad de anser är sant eller falskt istället för att klargöra sina yttranden. 
Detta kan överskridas genom att arbeta både i diskussionsforum med chatt och fysiska möten. 
Även svårigheter för att uttrycka sig i text samt oron över att bli missförstådd då man inte kan 
använda sig av icke-verbalt kroppsspråk kan sätta barriärer för den nätbaserade 
kunskapsutvecklingen (ibid). 

2.6 Forskningsstudie 1-1 projekt Vittra
Ursprunget till samarbetet med Tomas Kroksmark, som är professor vid högskolan för lärande 
och kommunikation i Jönköping, grundar sig i att Vittra insåg att de underskattat teknikens 
potential att stimulera lärprocessen. Detta ledde till den satsning som startade i augusti 2010 
på fem Vittra skolor, ”1-till-1” (1 dator per 1 elev), genom att utöka resurserna av digitala 
hjälpmedel som ett led i att utveckla och omforma undervisning och lärande.

Professor Kroksmarks syfte med 1-1 projekt Vittra (allmänt förkortat till ”1-1 projektet”) är 
att bilda kunskap om hur digitaliserat lärande förändrar kvaliteterna i lärandet med 
utgångspunkt ur två huvudfokus. Det ena, lärandebegreppet, syftar till att studera och bilda 
kunskap om eleverna lär sig på andra sätt än tidigare genom att använda sig av digitala 
hjälpmedel, i detta fall varsin Apple MacBook. Det andra, undervisningsbegreppet, syftar till 
att se om och hur lärarna som en följd 1-1 projektet förändrar sitt sätt att definiera, förstå och 
handla i undervisningssituationen. 

I forskningsstudiens projektplanen beskriver Kroksmark att det digitaliserade lärandet 
kompletterar det analoga genom att ge upphov till en annan typ av kommunikation, 
interaktion, tillgänglighet samt globalisering. Det genererar i att undervisningen och lärandet 
inte behöver bli kopplat till att ske på en bestämd plats under en viss tid utan öppnar för nya 
möjligheter. Även inspelnings- och lagringsmöjligheterna som den digitala tekniken erbjuder 
underlättar dokumentationen samt ökar synliggörandet i läroprocessen på ett annat sätt.

Projektet som kommer att avslutas den 6 juni 2011 ska leda till att minst två artiklar för det 
internationella skol- och forskarsamhället skrivs. En förhoppning hade varit att få ta del av 
den delrapport som ska stå klar senast den 31 december för att jämföra forskningsprojektets 
delresultat med resultatet av denna uppsats, men tyvärr kunde inte det uppnås.

Valet av litteratur i bakgrunden syftar till att ge bild av hur man idag ser på lärande och hur 
dialogen stärker lärandet samt i vilka teorier dessa grundar sig ur. Då projektet utgår från 
digitaliserat lärande återkopplas även till vad forskning framkommit till angående detta.
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

3.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera hur det lärande samtalet förändras och ges 
annorlunda uttryck, utifrån verksamma pedagoger på två Vittra skolor, i och med 1-1 
projektet då verktyg och arbetssätt ändras. Uppsatsen kan i och med detta ses som dels en mer 
traditionell uppsats, men samtidigt kan det ses som en delutvärdering i ett större projekt som 
handlar om att bilda kunskap om digitaliserat lärande på fem olika Vittra skolor. Genom att 
det dels är en uppsats som studerar hur lärande samtal förändras och dels kan ses som en 
utvärderingsstudie söks svar genom intervjuer med pedagoger knutna till 1-1 projektet.

3.2 Frågeställningar
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:

• Hur menar de intervjuade pedagogerna att 1-1 projektet påverkat på deras lärarroll?

• Hur menar de intervjuade pedagogerna att 1-1 projektet påverkat elevernas lärstilar?

• Hur menar de intervjuade pedagogerna att 1-1 projektet påverkat på det lärande 
samtalet?

• Hur menar de intervjuade pedagogerna att 1-1 projektet påverkat på lärandet?

Respondenterna utgörs av sex stycken verksamma pedagoger vid två av Vittraskolorna som 
ingår i 1-1 projektets forskningsstudie.
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4 METOD

Valet av metodlitteratur och metod grundar sig i uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta 
för att ge ett så tillfredställande och ärligt resultatet som möjligt. 

4.1 Val av metod
Valet av en kvalitativ intervjumetod som bygger på en halvstrukturerad intervju föll sig 
naturlig då samtliga respondenter befann sig i ett nytt skede i och med 1-1 projektet som 
startades upp på skolorna i samband med höstterminen. 

Den kvalitativa forskningen bygger på att söka förståelse om hur människor uppfattar sin 
livsvärld, ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem” (Kvale 1997, s. 9). Intervjun fokuserar på djupet där kunskap och förståelse skapas 
genom dialogiskt samspel mellan aktörerna utifrån ett gemensamt intresseområde (ibid). 

Ryen (2004) visar på ett antal kännetecken som den kvalitativ forskning gemensamt står för. 
Dessa är att kvalitativ data inte består av siffror, utan i form av bilder och ord. Vidare 
prefereras naturlig data ”genom observationer och ostrukturerade intervjuer” (ibid, s. 16). 
Kvalitativ data önskar även leda till att skapa mening framför handling, vilket diskuterades i 
stycket ovan. Det sista gemensamma kännetecknet Ryen tar upp är att kvalitativ forskning vill 
leda till att en hypotes genereras induktivt hellre än att vara hypotesprövande. 

I motsats till den kvalitativa forskningen står den mer vetenskapliga och strukturerade 
kvantitativa forskningen som bygger på statistisk data, objektiv fakta, siffror, jämförelser och 
mätningar (Cohen, Manion & Morrison 2007). Kvale jämför den kvantitativa metoden med en 
”kemisk analys avsedd att bestämma mängden av ämnet beståndsdelar” (Kvale 1997, s. 68). 
Vilket verktyg som är bäst lämpat eller om båda verktygen används omväxlande, beror på 
vilken forskningsfråga som ställs. 

4.2 Metod för datainsamling
Kvale (1997) anser att fördelen med kvalitativa intervjuer är dess öppenhet eftersom det inom 
den kvalitativa forskningen inte finns någon standardteknik eller regler för 
intervjuundersökning. Visst förekommer det likväl rekommendationer som – Hur stort 
intervjuunderlag behövs? Hur ska intervjuerna genomföras? Vilken analysmetod?” – men inte 
standardiserade vägar.

Inför intervjun bör intervjuaren bygga upp en harmonisk miljö så respondenten känner sig 
trygg inför situation och vågar öppna sig i samtalet. Själva forskningsintervjun kännetecknas 
av ett samtal som förs kring ett ämne vilka båda parter har intresse i. Samtalet bygger på en 
dialogisk relation där kunskap och förståelse utvecklas. Det dialogiska samspelet skiljer sig 
från terapeutiska samtalet, genom att inte gå in på det personliga och känslomässiga djupet, 
samt från konversationen där aktörerna artigt utbyter åsikter. Även valet av intervjumetod 
spelar in. I den aktuella intervjun användes halvstrukturerade intervjufrågor som 
karakteriseras av att omfatta olika teman och förslag till frågor, men med möjligheten att 
förändra frågeformuleringarna och ordningsföljden under själva intervjun. Metoden är 
lämplig när intervjuaren delvis är medveten om vad hon söker (ibid).
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Den halvstrukturerade intervjun kan jämföras mot strukturerade och ostrukturerade intervjuer, 
där strukturerade frågor används när intervjuaren vet vad han/hon är ute söker och utformar 
frågor som ger svar på detta. När intervjuaren inte riktigt vet vad han/hon söker är 
ostrukturerade frågor mer användbara, vilket genererar att stor tillförsikt läggs vid 
respondentens svar (Cohen, Manion & Morrison 2007).

4.3 Urval och bortfall
Val av respondenter gjordes för att få ett kvalitativt urval. Med detta menar Trost (1989) att 
variationen i gruppen bör vara spridd så att variablerna blir betydelsefulla i förhållande till 
undersökningens problemställning (Trots 1989; se även Ryen 2004). Urvalet till denna 
intervju gjordes mot två variabler, undervisningsämne samt elevernas ålder. 

Åtta pedagoger, fyra på varje skola, valdes ut av den som var ansvarig för 1-1 projektet på 
vardera skolan utifrån de två variablerna. Det ena önskemålet var att intervjun skulle 
genomföras på en matematiklärare, en no lärare, en svensklärare samt en so lärare på vardera 
skola. Det andra önskemålet var en jämn spridning av årskurser pedagogerna undervisade i. 

Två intervjuer blev inställda på grund av sjukdom men då resultatet av övriga sex intervjuer 
(en ma/no, en ma, en no, en sv/so, en sv samt en so pedagog) var tillfredställande, anses 
bortfallet inte ha någon negativ inverkan på studien.

4.4 Utformning av intervjufrågor
Examensarbetes syfte är att undersöka hur införandet av 1-1 projektet i undervisningen 
påverkar det lärande samtalet. 

Frågorna till intervjun utformades efter inläsning av intervjumetodik (Cohen, Manion & 
Morrison 2007; Kvale 1997; Ryen 2004) samt genom litteratur som ansågs relevant inom 
ämnet. 

Utformningen av frågorna byggdes på att ge så uppriktiga och klargörande svar som möjligt 
för undersökningen.

4.5 Genomförande
Innan intervjun började informerades respondenten om studiens bakgrund, uppkomst samt 
syfte. Även praktiska detaljer så som användning av dokumentationsverktyg, konfidentiellitet 
och eventuella frågor respondenterna vill ställa innan intervjun började, togs upp. Kvale 
(1997) benämner denna process före intervjun för orientering. Han poängterar hur viktiga de 
första minuterna i en intervju är, då det är under dessa minuter som respondenten skapar sig i 
en negativ eller positiv uppfattning om intervjuaren. Därmed gäller det för intervjuaren att 
skapa en personlig kontakt och en god atmosfär samt se till att respondenten förstår att 
intervjuaren är genuint intresserad av att lyssna till vad han/hon berättar (ibid).

Några veckor före intervjuerna besöktes skolorna för att träffa och knyta kontakt med de 
ansvarig för projektet. Genom dessa samtal blev jag mer insatt i forskningsstudien och hur 
långt skolorna hade kommit. Projektledaren fick även en förståelse för syftet med intervjun 
samt mina önskemål om respondenter. Mellan dessa föreberedande samtal och intervjuerna 
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valde projektledarna ut de pedagoger som skulle intervjuas och jag informerades. 
Respondenterna blev däremot inte introducerade i intervjuns syfte innan själva 
intervjutillfället, vilket var en medveten handling för att ge en spontan dialog istället för väl 
planerade svar.

Samtliga intervjuer pågick i en timma inklusive orientering och en avslutande uppföljning. 
Intervjuerna dokumenterades genom handskrivna anteckningar vid samtliga tillfällen.

Intervjuerna skedde under dagtid då verksamheten på skolorna var i full gång. På den ena 
skolan fick vi tillgång till ett vilorum i anslutning till pedagogrummet där vi kunde sitta ostört 
i en avslappnad miljö. På den andra skolan skedde en intervjun i matsalen vilket fungerade 
bra trots att några elever övade på en teater. Den andra intervjun startades upp i matsalen men 
då eleverna som övat skulle spela upp teatern fick vi byta rum. Hittade en lugn vrå i 
pedagogrummet där intervjun fortsatte. Avbrottet upp levdes inte som ett störande moment i 
intervjun.

Efter respektive intervju fanns ett antal minuter att reflektera kring samtalet och komplettera 
anteckningarna, samt att förbereda nästa intervju. 

4.6 Bearbetning av data
Anteckningarna transkriberades till datautskrift direkt efter vardera intervjuomgång. Vid 
transkriberingen av anteckningarna influerades jag av Kvales (1997) ord om att utskriften är 
en översättning från ett språk till ett annat. Det innebär att försöka återskapa det levande 
samtalet till skriftform, förmedla meningen i berättelsen, samtidigt som en korrekt och 
sanningsenlig bild av respondenten och dess svar ges. 

Efter inläsning och genomgång av materialet ansågs informationen tillräcklig för studien och 
fanns inget behov av kompletterande intervjuer. Ryen (2004) beskriver denna 
bearbetningsprocess som att man tar ett steg tillbaka för att betrakta, reflektera och analysera. 
Processen följdes därefter av bearbetning av insamlade materialet för att skapa en struktur 
som gjorde det lättare att reflektera över mönstren i informationen. 

4.7 Studiens tillförlitlighet
Syftet med att inte introducera respondenterna i intervjuinnehållet innan intervjutillfället var 
för att få så spontana och sanningsenliga svar som möjligt. Genom att respondenterna inte i 
förväg kunde förbereda sig var förhoppningen att intervjusvaren skulle bli mer ärliga då 
kroppsspråk, tonläge i samband med respondenternas berättade kunde registreras. Nackdelen 
är att respondenterna inte i förväg kunnat reflektera kring frågeställningen och därmed inte ge 
lika djupa och i förväg genomtänkta svar.

För att minimera feltolkningar och öka pålitligheten i respondenternas svar användes en 
metod för uppföljning, genom att sätta in respondents uttalande i en följdfråga, speciellt om 
svaret var diffust. Vikt lades även vid att under själva intervjun hålla respondenterna inom 
avgränsat område relevant till frågeställningen, för att tillstå tillförlitligheten. Utifrån 
innehållet i samtalet med respondenterna, bedöms intervjuerna trovärdiga. Läsaren får ha i 
åtanke att resultatet bygger på respondenternas personliga tankar, åsikter och upplevelser 
kring undersökningstemat på deras skola/åldersgrupp. 
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4.8 Etiska övervägande
För att hålla god forskningsetik har arbetet skett i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
regler. De fyra huvudkraven som stödjer det grundläggande individskyddskravet - 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet – har Vetenskapsrådet satt upp i 
syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare 
(Vetenskapsrådet 2002). 

För att få möjlighet att intervjua pedagogerna på respektive skola togs en inledande kontakt 
med skolchefen för vardera skola. Vid denna kontakt informerades om studiens syfte och 
önskvärt tillvägagångssätt. Efter denna inledande kontakt förmedlade respektive skolchef 
kontakten vidare till personen som var ansvarig för 1-1 projektet på vardera skolan. Dessa 
personer hjälpte i sin tur med att tillfråga pedagogerna.

I enlighet med konfidentialitetskravet utelämnas uppgifter som skulle kunna innebära att 
respondenterna eller en skola kan identifieras.
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5 RESULTAT OCH ANALYS

I kommande del redovisas resultatet av genomförda intervjuer. Utifrån pedagogernas 
intervjusvar har fyra underrubriker gjorts. Dessa indelningar berör de intervjuade 
pedagogernas tankar och syn på 1-1 projektet med utgångspunkt på hur forskningsstudien 
påverkat dem själva, eleverna, det lärande samtalet samt lärandet. För att öka läsbarheten har 
texterna från intervjuerna redigerats, vilket nämndes i metoddelen. Könsneutrala fiktiva namn 
används för att trygga individskyddskravet.

5.1 Projektets påverkan på pedagogerna
Samtliga pedagoger i studien ser positivt på att de och deras skolor blivit uttagen att delta i 
forskningsstudien, 1-1 projektet, som vid tidpunkten för intervjuerna bara pågått i ett par 
månader.

Jag förstår inte hur vi gjorde förra året, alla borde ha det så här. Men det är tufft för 
eleverna att inte göra fel saker som att spela spel och surfa. En del elever arbetar 
dock bättre medan andra arbetar sämre (Sam)

Citatet belyser att projektet fört med sig både positiva och negativa aspekter. Speciellt 
situationen kring elevernas spelande är något som berör en stor del av pedagogerna. Även från 
föräldrarna har oron angående elevernas spelande uttryckts till pedagogerna. Ett flertal av 
pedagogerna tror dock att detta är en fas som tillhör nyhetens behag och som med tiden 
kommer att ge med sig. Men situationen kring spelandet har även lett till att vissa pedagoger 
börjat fundera hur de skulle kunna vända det till något positivt. Detta, att tänka i nya banor, 
har dessutom inneburit att vissa pedagogerna funderat kring sin yrkesroll och dess innebörd. 

I och med datorn ändras lärarrollen från specialist till handledare, vilket 
överensstämmer med hur regeringen tänker (Alex).

I och med att alla elever och pedagoger konstant har tillgång till datorn och internet kan de 
tillsammans, eller hjälpa eleverna att själva, leta efter fakta som eftersöks. Att ha tillgång till 
all den information som så lättåtkomligt går att komma åt via datorn gör att pedagogerna nu i 
större utsträckning än tidigare känner att skolan är en del samhället. En annans konsekvens av 
att gå från specialist till handledare är att ett flertal av pedagogerna upplever att de får mer tid 
till andra delar som tidigare varit svårt att ge kvalitativ tid till. 

Pedagogerna blir mer handledare då fakta är så lättillgängligt. Det gör att det blir mer 
tid för samtal, analys och diskussioner och mindre faktagivande då eleverna kan söka 
reda på fakta själva. Man kan inte förbereda sig lika mycket innan för samtalen men 
det är roligare. Däremot är efterarbetet lika stort. Eleverna kommer med fler frågor 
och det är lättare att vara med i samtalet (Tintin).

Att arbetet blivit mer stimulerande och att datorn skapat ett engagemang och drivkraft bland 
pedagogerna går inte att ta miste på. För många av pedagogerna innebär projektet att de 
behöver lära sig mycket nytt, som att hantera en Mac. Flera pedagoger här därmed fått inträda 
elevrollen på nytt, då förkunskaperna varit varierande. Ansvariga för 1-1 projektet på skolorna 
har ingått i en grupp med övriga ansvarig på de andra skolorna, där kunskaper och 
erfarenheter utbytts samt ny information delgetts som de tagit med sig tillbaka till arbetslagen. 
Det är dock mycket som tar tid innan undervisningsplattformar utformats och testats före dem 
kan användas. Denna fråga om tid har uppkommit i flera av intervjuerna.
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Det skulle finnas mer tid till att bygga plattformar mm. Man hinner inte med! (Sam). 

Det är så stressande att hinna sätta sig in i allt, det går så fort! Hinna lära sig själv, för 
att lära eleverna och föräldrarna (Alex).

Tekniken påverkar vad eleverna klarar av att göra. Vi pedagoger måste kunna så 
mycket mer för att kunna förklara för eleverna på ett lätt och kortfattat sätt. Det tar 
tid men är roligt (Tintin). 

Det går ju fort att göra en power point men att få den kvalitativ. Allt tar tid! (Pim)

Vid tidpunkten för intervjun var båda skolorna inne i ett skedde där uppbyggandet av 
plattformarna fortfarande pågick. De flesta pedagogerna hade lärt sig och kunde använda sig 
av SchoolSoft4. Ett program som de kände underlättade dokumentationen, gav skoldagen 
tydligare struktur och synliggjord för eleverna vad de skulle göra. Föräldrarna får större insikt 
då de kan läsa om vad sitt/sina barn arbetar med samt pedagogernas kommentarer till 
barnet/barnen. I och med att föräldrarna blir mer insatta i skolarbetet upplevs det av 
pedagogerna att eleverna ansträngt sig i högre mån.

SchoolSoft är ett bra strukturverktyg som ger översikt (Toni).

Datorn är ett underbart hjälpmedel och det är bara jag som sätter gränserna. Den ger 
även mer struktur för både elever och pedagoger. Senast igår tog en elev upp på IUP 
samtalet att det är mer ”ordning och reda” nu vilket är ett plus (Sam)

Nästa steg är att införa Google apps5, en undervisningsplattform med både publika och interna 
sidor. På frågan om vad denna plattform kommer innebära blev svaret

Kommunikationen kommer att förbättras, öka och bli enklare i Google apps och då 
kommer undervisningen omdefinieras, nu är vi på väg. (Toni).

Avslutar resultat delen av projektets inverkan på pedagogerna med nedanstående citat.

1-1 projektet ger feedback tillbaka på vad vi gör! (Pim)

5.2 Projektets påverkan på eleverna
Överlag anser respondenterna att projektet har en positiv inverkan på eleverna. Som nämnts 
tidigare upplever flera pedagoger att spelandet är ett problem, vilket de dock hade förväntat 
sig. Spelandet innebär att vissa elever som tidigare haft svårt att koncentrerar sig, nu har ännu 
svårare att fokusera på ”rätt” saker då det finns mer som kan distrahera. En positiv aspekt 
vilket spelandet verkar ha en del i, är att pedagogerna upp lever ett större lugn i verksamheten 
nu, något som gagnar alla elever. 

Jag är förvånad över att datorn har gett större arbetsro. Det hade jag inte förväntat 
mig (Kim).

4 SchoolSoft är ett elevadministrativt system med bland annat elev-, vårdnadshavar- och personalregister samt en 
mängd olika rapportfunktioner (http://www.schoolsoft.se). 

5 Ett samarbets- och kommunikationsverktyg som är tillgängligt från alla datorer 
(http://www.google.com/a/help/intl/sv/edu/index.html).
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Det är en lugnar miljö, eleverna som förr sprang omkring och störde andra, stör 
mindre nu, men de stör fortfarande sig själva då de sitter och spelar spel (Toni).

En bieffekt är att elever med koncentrationssvårigheter sitter mer still eftersom de 
spelar spel. Man kan då göra så att de jobbar en stund mot att de får spela en stund 
(Tintin).

Datorn gynnar även dessa elever då miljön blivit lugnare och fler elever arbetar mer 
självständigt än tidigare. Det har lett till att pedagogerna får mer tid åt att hjälpa de elever som 
är i behov av extra stöd. Datorn som verktyg underlättar även att skapa struktur i vardagen 
genom att eleverna alltid bär den med sig.

Datorn har gynnat de som saknar struktur, de som inte kommer ihåg att ta med sig 
Vittra boken, penna, papper, böcker och pärmen (Toni).

 Datorn är alltid med och eftersom den är personlig är den ovärderlig (Toni).

Datorn har dock inte bara gynnat de elever som behöver extra stöd i vardagen utan även 
målgruppen som rymmer tysta, tillbakadragna och skötsamma elever som inte gör sig hörda 
lika mycket då de klarar eller vill klara sig själva. Dessa elever upplever samtliga pedagoger 
fått större plats både i klassrummet och socialt, i och med projektet. 

För att eleverna ska få ta hem datorn måste de uppnå ett förutbestämt mål som vi 
pedagoger satt upp i vårat arbetslag och som innan eleverna tar hem datorn stämt av 
med föräldrarna.  Det är för att eleverna ska förstå värdet av datorn och lära sig ta 
ansvar. Flera av de elever som fått ta hem datorn är de blyga duktiga eleverna som 
inte tar plats och kör sitt race. När de sedan visar upp sitt arbete i skolan, som de 
gjort hemma, synliggörs de i gruppen och tar plats. Så datorn utvecklar den sociala 
kompetensen (Alex).

I och med projektet har elevernas kontaktnät växt. Band har knutits mellan elever på ett sätt 
som pedagogerna inte förutspått. En pedagog beskriver det som att de nu kan ”tussa ihop” 
elever som normalt inte pratar med varandra, t.ex. om en elev besitter en kompetens en annan 
elev söker, på ett helt annat sätt än tidigare. 

Eleverna känner sig duktiga när de blir tillfrågade om hjälp. På så sätt synliggörs 
eleverna och kontaktnätet blir större (Tintin).

Pedagogerna ser överlag att hjälpsamheten bland eleverna är större idag än tidigare. De frågar 
varandra i större utsträckning och rekommenderar kamraterna att ta kontakt med elever som 
de vet besitter den kompetens som efterfrågas. Genom att eleverna kan hjälpa och stödja 
varandra, innebär det även att de själva växer som person och tar mer plats. Den ökade 
öppenheten bland eleverna i samband med deras intresse för datorn och dess funktioner har 
även påverkat responsen vid presentationer positivt. 

Eleverna är stolta över sina presentationer och vill visa upp vad de gjort. Tidigare har 
inte gruppen visat sin uppskattning till dem som presenterat, vilket de nu gör. De ger 
nu beröm, busvisslar och applåderar och ställer följdfrågor när de undrar hur man 
gjort vissa saker (Kim).  

Då eleverna finner det roligare och intressantare att arbete med datorn som verktyg, stimulerar 
det läroprocessen. De kommer självmant och frågar pedagogerna vid oklarheter oftare än 
tidigare och en del pedagoger upplever även att eleverna ställer rakare frågor nu, som – Hur 
gör jag? Var finns…? Kim förklarade det med att 
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Eleverna har blivit lurade, då de inte känner det som skolarbete när de jobbar via 
datorn.

Föräldrarna har dock uttryckt en rädsla för att eleverna skulle bli mer asociala i och med att 
alla har en egen dator. Det är dock inget problem som pedagogerna upplevt, snarare tvärtom. 
Pedagogerna har sett en vinning genom att elevernas kontaktnät byggts ut via sociala nätverk 
som Facebook. 

Eleverna har ett stort socialt liv på internet. En elev som går i 4:an och som inte har 
så många kompisar är däremot vän med jättemånga av senioreleverna på Facebook 
där de chattar med varandra (Sam).

Att känna tillhörighet och ingå i ett socialt nätverk är betydelsefullt för självkänslan och 
självförtroendet, något som påverkar elevens utveckling positivt.  

5.3 Projektets påverkan på det lärande samtalet
Att kommunikationskanalerna ökat med projekt är tydligt. Pedagoger – elever, elever – 
elever, pedagoger – pedagoger samt pedagoger – elever - föräldrar kommunicerar förutom 
muntligt numera även via mejl, SchoolSoft, Dropbox6, messenger/chatt samt via Facebook. 
När Google apps kommer igång kommer också det att fungera som kommunikationsverktyg. 
Bloggandet är ytterligare en kommunikationskanal. I och med att datorn alltid är med har den 
blivit en naturlig artefakt att diskutera kring och via, något som pedagogerna upplever ökat 
dialogen mellan eleverna.

Vi pratade om att eleverna sitter närmare varandra nu än tidigare då de vill visa och 
se varandras skärmar. Så de är mer fysiska med varandra och det stimulerar även 
kommunikationen (Sam).

Att även den muntliga dialogen ökat framhåller flera av pedagogerna i intervjuerna. Detta tror 
de beror på att datorn som verktyg skapar situationer där dialog uppstår i samband med frågor 
och fundering kring teknik och användning. Tekniken har lett till att både elever och 
pedagoger måste lära sig och anamma ny terminologi. Genom terminologin har samtalet, 
liksom målet, blivit tydligare då det bildar en gemensam plattform att utgå ifrån.

Lärande samtal är en gemensam grund till att skapa ett gemensamt ordförråd (Sam).

En annan förutsättning för att skapa lärande samtal som pedagogerna tar upp, är att lära känna 
eleverna bättre. Genom att göra sig synliga och tillgängliga via sociala nätverk som Facebook 
får de större insikt i eleverna tankar, liv och förehavande. Omvänt har det gett eleverna fler 
vägar att komma i kontakt med pedagogerna även när de befinner sig utanför skolan.

Jag tror att det stärker det lärande samtalet att inte sitta på samma ställe. Det blir så 
konstruerat när vi bestämmer. Fler kommer till tals, speciellt de som inte brukar 
(Pim).

Elevernas bloggar är ytterligare en väg ett par pedagogerna tar upp till att lära känna eleverna 
bättre på men de anser även att det är en väg för eleverna att knyta kontakt med varandra.

Tysta elever kommer fram via sina bloggar. De växer och vågar ta plats när det finns 
en anledning att prata. Genom bloggen synliggörs eleven som person för den övriga 
eleverna, vilket gör att eleven lyfts (Pim).   

6 Dropbox är ett program som synkroniserar dina filer online och mellan dina datorer 
(https://www.dropbox.com).
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Genom program som Dropbox stärks det lärande samtalet då eleverna kan dela och ta del av 
varandras dokument i samband med grupparbeten. En pedagog berättade att de i sitt arbetslag 
delat in eleverna i basgrupper utifrån kompetens och personlighet för att skapa så bra grupper 
som möjligt, vilket lett till att eleverna samtalar med elever de inte gjort förut. 

Fler personer samarbetar med varandra som inte skulle ha gjort det tidigare, när de 
har datorn som gemensamt verktyg (Kim).

När Google apps kommit igång blir det en plattform där grupperna kan ta del av varandras 
arbeten i ett större forum. Det kommer även att finns möjlighet att ge varandra feedback där, 
vilket gynnar elever som känner sig obekväma att uttrycka sig i större grupper samt skapar 
ytterligare ett forum för lärande samtal. 

Utöver att stärka dialogen och det lärande samtalet fungerar datorn som ett hjälpmedel att 
överbrygga kommunikationssvårigheter. Nedanstående citat visar på två exempel som 
nämnda pedagoger funnit datorn dem behjälpliga med.

Jag föreslog för en elev som inte vågar prata på engelska lektionen om vad den skulle 
tycka om att chatta istället och för att på så sätt komma över sin barriär. Chatten blir 
ett steg i rätt riktning för att så småningom våga prata på lektionerna (Sam).

Den socioekonomiska kulturen i området påverkar elevernas språk. Här hjälper 
datorn till med att utveckla språket genom att eleverna kan använda sig av film och 
skriva egna texter/musik (Alex). 

I den reguljära undervisningen upplever pedagogerna att datorn är ett bra samtalsunderlag att 
utgå från genom att både de och eleverna direkt kan visa och förstärka dialogen med ljud, 
bild, text och film. Arbetssättet öppnar upp och stimulerar till annan typ av samtal än tidigare, 
där pedagogerna fungerar mer som handledare. De upplever även att de får mer respons 
tillbaka från eleverna under diskussionerna samt att eleverna överlag är mer delaktiga än 
tidigare. Ämnen som uppkommit i och med att eleverna numera använder datorn dagligen är 
samtal kring hur man beter sig på nätet samt diskussioner angående källkritik. 

Jag använder bland annat You Tube och försöker visa det jag pratar om. Vi pratar 
mycket om hur man hanterar information, att använda sig av flera källor och söka sig 
till grundkällan, inte kopiera från uppsatser på Mimers brunn (Toni).

Via Facebook har pedagogerna fått en insyn i hur eleverna samtalar med varandra. Att de 
genom skriftspråket vågar vara mer öppna och kärleksfulla mot varandra men även tilltala och 
omnämna varandra på ett ganska så hårt sätt. Vissa diskussioner har pedagogerna tagit med 
sig tillbaka till eleverna och fört en dialog kring. En pedagog beskriver det som att vi 
pedagoger och eleverna inte har samma syn på nätet. En annan pedagog beskriver det som att 
de och eleverna har två helt olika språk och uttryckssätt, vilket innebär att de inte alltid förstår 
varandra. Som motsatts till hur eleverna för samtal över Facebook är flera pedagoger överens 
om att eleverna i och med projekt kommunicerar på ett mer professionellt sätt i sina arbeten. 
Anledningen till detta tror de beror på att eleverna läser och skriver mer idag än tidigare vilket 
påverkar språkutvecklingen positivt. 
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5.4 Projektets påverkan på lärandet
En positiv effekt som samtliga pedagoger anser att projektet medverkat till, är att den ökade 
tillgången till datorer gett större variation i undervisningen. De är dessutom enade om att 
datorerna fångar och stimulerar eleverna i lärprocessen i större utveckling än förut. Fler av 
dem uttrycker även att datorn inverkar positivt på elevernas allmänbildning.

Möjligheterna vidgas med datorn och eleverna blir mer nyfikna vilket gör dem mer 
allmänbildade. De kan gå vidare och blir inte begränsade då de kan ta reda på egen 
information genom att t ex söka på Google. Däremot måste vi lära dem hur de söker 
och att det första som kommer upp inte alltid är det bästa (Toni).

Att eleverna lär sig att använda och sortera i sökmotorer samt bli källkritiska är en stor del av 
lärandet som pedagogerna lägger vikt på. En annan del som de intervjuade pedagogerna lagt 
vikt vid är att lära eleverna att skriva om texter som baserar sig på fakta från internet eller 
böcker med egna ord, så att de själva förstår vad innehållet handlar om. Genom att visa 
eleverna hur de kan använda sig av andra medier, så som film och musik, i sina presentationer 
önskar pedagogerna ge eleverna fler vägar till kunskap och förståelse för innehållet än att bara 
använda sig av skriftspråket.

Det är lättare att vidga begreppet text, då även bild och musik ingår, vilket gör det 
mycket roligare. Redovisandet blir inte heller lika pressat då man kan spela upp en 
film man gjort (Tintin). 

Med datorn anser pedagogerna att det är enklare att fånga elevernas intresse och för många 
elever underlättas lärandet av att de kan använda datorn som verktyg. Speciellt för elever med 
särskilda behov är datorn en tillgång. Då samtliga elever har tillgång till en sin egen dator blir 
det inte lika synligt att vissa elever är i behov av speciella program. Det blir då naturligt för 
dessa elever att använda sig av och utnyttja hjälpmedlen i datorn. Hjälpmedlen ger eleverna 
mer trygghet vilket både underlättar och utvecklar deras lärande.

Istället för att kämpa med att forma bokstäver som tar en evighet är det bättre och 
roligare för eleverna att skriva på datorn då allas bokstäver ser likadana ut (Pim).

Det är dock inte bara elever med särskilda behov som vinner på att använda datorn som 
verktyg. Toni upplever att elever som tidigare varit rädda för att misslyckas och/eller inte 
anser sina arbeten duger vågar mer nu med datorn som stöd. Ett par pedagoger förklarar det 
med att elevernas kreativitet ökar när de får ta del av varandras presentationer och när de ser 
vad andra gjort anser de sig själva kunna göra likadant. Film är ett sådant medium som när 
eleverna producerar egna, fängslar och stärker både sitt eget och varandras lärande och 
intresse. En pedagog håller dock inte med. Pedagogen trodde att kreativiteten bland eleverna 
skulle öka och att redovisningarna skulle ske på mer varierande och stimulerande sätt.

Vad det gäller införlivandet av datorn i undervisningen ansåg lärarna i matematik det var 
svårare än övriga pedagoger. Att hitta webbsidor med mattespel som övar färdighetsträningen, 
”nötandet”, var inte så svårt. Däremot upplevde de svårigheter med att hitta 
problemlösningsuppgifter, gärna gruppuppgifter för att stimulera muntlig matematik och som 
knyter an till elevernas vardag. En pedagog hade hittat filmer på You Tube och UR som 
denne visat för eleverna. Intressant var dock att pedagogerna, oberoende av varandra, 
funderade på att låta eleverna söka information på internet för att förklara olika matematiska 
begrepp som de kunde redovisa t ex med film.

Det praktiska ger mer, så att eleverna förstår vad de gör (Alex).
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No pedagogen, som ser naturvetenskapen som ett ämne där kunskapen förändras genom tiden, 
ansåg att det fanns hur mycket lärande som helst att ta del av på internet. Bara att lära 
eleverna hur man söker nya ord ingår i ”lära sig lära” och repetitionsuppgifter blev mer 
stimulerande genom att använda kreativa program.

Med datorn kan jag koppla ihop No med samhället och det är lättare att hitta 
ingångar till verkligheten genom tidningsartiklar och ”bildgoogla”. När vi börjar ett 
nytt område ”bildgooglar” vi först för att eleverna ska se vad det är vi ska prata om. 
Därefter googlar vi på området/begreppet så de kan läsa om området/begreppet och 
se hur det länkas ihop med olika företag och i samhället (Sam).

Svenska och so pedagogerna ansåg att lärandet i deras ämnen förstärkts naturligt i och med 
projektet. Genom att eleverna läser, skriver och diskuterar mer leder det till att 
språkutveckling stimuleras indirekt.

Vi har tidigare arbetat mycket med att eleverna ska skriva en kladd som de sedan fått 
både muntlig och skriftlig respons på. Ofta blev det inte rätt i alla fall när de 
renskrivit. Nu är det lättare att få till texterna, då eleverna inte alltid behöver skriva 
om, utan att man kan flytta stycken i dokumentet. Det gör att eleverna inte låser sig 
och kan fortsätta att jobba med texten (Tintin).

Eleverna uppfattar inte heller att de skriver mer nu än när de skrev för hand. Vinningen ligger 
i att eleverna känner sig mer nöjda då utformningen av texten blir bättre när de skriver på 
datorn.

Även so ämnena kommer in som ett naturligt inslag i undervisningen då undervisningen är 
mer verklighetsbaserad. Något så enkelhet som att gå in på nyheterna och visa nyhetsklipp 
underlättar och synliggör lärandet. Det är dock inte bara enkelheten i att göra so ämnen mer 
tillgängliga, som ökar lärandet. Eleverna får även ökad kunskap i att lära sig processa och 
bearbeta information samt lära sig att analysera och tänka kritiskt. 

Gemensamt för de flesta av respondenterna är att de vill öka elevernas vilja att dela med sig 
av sina alster, så att de blir lästa och därmed skrivna för fler än pedagogen.

Eleverna skriver fortfarande sina arbeten för pedagogerna. Eleverna vill inte 
synliggöra sina arbeten. Det ger mer meningsfullhet om riktiga läsare finns, arbetet 
får en tyngd och blir betydelsefullt (Sam).

5.5 Sammanfattande analys
Resultatet av hur projektet påverkat på pedagogerna är att samtliga respondenter upplever 1-1 
projektet som både stimulerande och positivt. Nackdelen är att många elever spelar spel på 
datorn, vilket pedagogerna nu börjat fundera på hur de skulle kunna använda sig positivt av i 
undervisningen. 
Genom införandet av datorn i undervisningen, har pedagogrollen än mer utvecklats mot en 
handledande roll. Detta i och med att eleverna i större mån kan och får söka faktakunskap på 
egen hand, dock med stöd av pedagogerna. Pedagogerna upplever att det har lett till att de får 
mer tid till kvalitativa samtal med eleverna samtidigt som eleverna tar mer egna initiativ.
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Gällande stressen med att hinna lära sig själv, elever och föräldrar samtidigt som 
uppbyggandet av undervisningsplattformar fortfarande pågår verkar vägas upp av fördelarna 
när verktygen väl fungerar.

Projektets påverkan på eleverna har resulterat i att elever med koncentrationssvårigheter blivit 
distraherade av att spela spel. Detta har inneburit ett lugnare klimat vilket påverkat 
inomhusmiljön positiv. En bättre miljö i samband med att eleverna arbetar mer självständigt 
har gjort att pedagogerna upplever att de har mer tid att hjälpa elever i behov av extra stöd. 
Dessutom har tysta och blyga elever synliggjorts i och med att deras arbeten och kompetenser 
har framhävts på ett annat sätt än tidigare. Även viljan att hjälpa varandra bland eleverna har 
ökat, något som bygger upp deras självförtroenden. 

Genom att fler elever syns, hjälpsamheten ökat och nya gruppkonstellationer gjorts/bildats har 
elevernas sociala kontaktnät utökats. Eleverna upplevs dessutom vara mer intresserade och 
delaktiga i undervisningen än förut. Något som positivt bidrar till ökat lärande. 

Användandet av datorn och verktyg som School soft har gett eleverna en tydligare struktur i 
vardagen. En struktur som underlättar för eleverna då de tydligare ser hur dagen ser ut, vilka 
uppgifter de har mm. Då datorn är en ovärderlig och personlig artefakt som eleverna är rädda 
om, är den inte något de glömmer. Problem som man tidigare haft med glömd penna, sudd, 
Vittra bok o dy uppkommer därmed inte i samma grad.

Resultatet av projektets påverkan på det lärande samtalet är att genom datorn har fler 
kommunikationskanaler upprättats vilket leder till en ökad dialog och en högre nivå av 
lärande samtal. Detta genom att datorn som verktyg skapar en naturlig stimulans av både 
vardagssamtal och lärande samtal. Det lärande samtalet gynnas även av att ett gemensamt 
ordförråd och arbetet som sker via undervisningsplattformarna. 

Nya kontaktvägarna mellan elever och pedagoger som fungerar även utanför skolan, t ex 
Facebook, har utvecklats som ökar kommunikationen och pedagogerna lära känna eleverna 
bättre. Detta ger också en bättre grund för lärande samtal. Datorn fungerar som ett bra 
samtalsunderlag att utgå från och används dessutom för att förtydliga och stärka dialogen 
genom att konkretisera vad via t ex ljud, blid och film. stabilare

Projektets påverkan på undervisningen är att datorn fångat och stimulerat elevernas intresse 
på ett mycket positivt sätt. Undervisningen upplevs även vara mer varierad och 
verklighetsbaserad vilket höjer elevernas allmänbildning. Genom att eleverna kontinuerligt 
har tillgång till internet och en stor mängd information blir de mer källkritiska samt bearbetar 
information och fakta bättre. 

Alla intervjuade pedagoger anser att elevernas förmåga att läsa och skriva har påverkats 
positivt som ett resultat av projektet, något som svenskpedagogerna speciellt påpekat. So och 
no pedagogerna upplever att deras ämnen främjats av ett mer verklighetsförankrat lärande. 
Däremot har det varit svårare för matematikpedagogerna att hitta stimulerande material, som 
problemlösning, via internet. Genom att installera hjälpmedel direkt i elevernas datorer kan 
man nu lättare anpassa undervisningen till den enskilda elevens behov. Fler elever får nu stöd 
i sin egen lärprocess genom att fler medium används i undervisningen samt elevernas egen 
inverkan på varandra genom t ex ökad kreativitet.
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6 DISKUSSION

I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån litteraturen som presenteras i 
bakgrunden. Syftet med studien var att undersöka hur det lärande samtalet förändrats och 
getts annorlunda uttryck i och med 1-1 projektet. I resultatet belystes även 1-1 projektets 
påverkan på eleverna och respondenterna samt undervisningen och lärandet. För att 
sammankoppla syfte med frågeställningar har resultatdiskussionen delats in i två delar, 1-1 
projektets påverkan på pedagogernas undervisning och lärande samtal samt 1-1 projektets 
påverkan på elevernas lärande och dialog. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.

6.1 1-1 projektets påverkan på pedagogernas undervisning och 
lärande samtal.

Vygotskij menade att ”Undervisning leder utvecklingen framåt; god pedagogik är därför 
alltid orienterad mot individens framtida utveckling.” (Bråten 1998, s. 25). Denna tanke 
stämmer väl in på Vittras syfte med 1-1 projektet om att utveckla och omforma 
undervisningen så att den möter de förmågor och kompetenser eleverna behöver utveckla. 
Genom satsningen att öka tillgången till datorer upplever pedagogerna att de kan bedriva en 
mer verklighetsförankrad och varierande undervisning. En undervisning som möter eleverna 
på fler kanaler, då pedagogerna genom datorn enklare kan använda sig av och konkretisera 
med ljud, bild, film och text. Bjessmo & Karlsson (2008) beskriver det med att den digitala 
inlärningsmiljön stimulerar till god undervisning genom att multimedia ökar tillgång till en rik 
repertoar av förmedlingsmetoder samt representationer av kunskap. Något som formas av ett 
utökat möte mellan individens yttre och inre modeller i relation med bilder av omvärlden.

Det sociokulturella perspektivet visar tydligt på att det finns ett samband mellan viljan av att 
lära och upplevd meningsfullhet. Det innebär att lärarna bör bygga upp ett 
undervisningsklimat där elevgruppen anser att kunskap och lärande skapar mening och anses 
viktigt (Dysthe 2003). I resultatet beskriver pedagogerna att de via datorn fått fler elever 
intresserade av undervisningen, att datorn stimulerar elevernas nyfikenhet och delaktighet, på 
ett annat sätt än tidigare. Något som de även upplever inverka positivt på elevernas lärprocess 
och allmänbildning. Gustavsson (2004) beskriver hur lärprocessen formas så som att, 
lärprocessen utgår från det subjektiva och att det är i mötet mellan våra tidigare erfarenheter 
och ny kunskap som utveckling sker. 

Genom att datorn är ett verktyg och en funktion som tilltalar och berör eleverna, upplever 
pedagogerna att de kan vinkla utgångspunkten i undervisningen, så att den i större 
utsträckning öppnar upp till utveckling samt det lärande samtalt. Enkelheten av att inlemma 
nyhetsuppslag, artiklar, bilder, filmer m.m. som pedagogerna tar upp, gav vad de ansåg ett 
djup i det lärande samtalet då de överskådligare kan sammanlänka lärandet med samhället. 
Något som i sin tur utvecklar det som Wilhelmson (1998) kallar ett kollektivt lärande, där 
läraren arbetar för att skapa goda förutsättningar för den lärande gruppen. Ett lärande som 
bygger på att gemensamt och offentligt problematisera och reflektera kring erfarenheter, sätta 
in sina egna upplevelser i nya perspektiv utifrån andras lärdomar och kunskaper samt genom 
dialogen skapa en gemensam uppfattning. Även Dysthe (2003) poängterar vikten av att få 
sätta ord på sin ämnesförståelse tillsammans med andra, få möjlighet att lyfta frågor och 
reflektera kring andras reaktioner och tankar som avgörande för lärandet och därmed även 
undervisningen. 
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En annan del som pedagogerna upplever stärker och underlättar undervisningen, lärandet och 
dialogen är de undervisningsplattformar som de numer använder sig av. Genom SchoolSoft 
underlättas kontakten med elever och synliggör för föräldrarna hur veckan ser ut då elevens 
schema ligger där. Pedagogerna kan även på ett tydligt sätt förmedla sig med eleverna genom 
att bifoga uppgifter, länka till sidor och genom skrift delge alla elever information som berör 
dem samtidigt. Dessutom fungerar SchoolSoft som ett verktyg för att synliggöra lärandet 
genom att pedagogerna kan dokumentera och reflektera kring elevens utveckling och 
progression där. Även möjligheten för eleverna och föräldrarna att kommentera tillbaka till 
pedagogen stärker det lärande samtalet. Via forum som Dropbox och Google apps stimuleras 
lärandet och det lärande samtalet tillbaka till undervisningen, genom att pedagogerna på ett 
tydligare sätt kan ta del av och referera tillbaka till elevens läroprocess. Bjessmo & Karlsson 
(2008) benämner just denna resurs som den digitala tekniken ger. Genom att med 
informationsteknikens hjälp att dokumentera, förtydliga och synliggöra läroprocessen som 
sker över tid. 

Att användandet av datorn har påverkat pedagogernas lärarroll till att idag fungera mer som 
handledare än specialister, verka samtliga pedagoger uppleva som ett steg i rätt riktning. Det 
har lett till att pedagogerna upplever att de har mer tid att naturligt föra lärande samtal med 
eleverna i vardagen, då fler elever arbetar mer självständigt. Diskussioner angående hur man 
söker fakta, källkritik, vett och etikett på internet men även kring samtal som spontant 
kommer upp i olika sammanhang. Detta leder till vad Scherp (2003) kallar reflekterande 
förhållningssätt och är utifrån hans synvinkel en viktig funktion för lärande samtal, då 
skapandet av ett positivt klimat uppmuntrar till utbyten av erfarenheter och reflektioner 
mellan deltagarna.

Nackdelarna som pedagogerna påpekade var tidsbristen som uppstod i samband med att de 
inte var tillräckligt insatt i alla verktyg som datorn erbjöd samt att uppbyggandet av 
plattformar tagit tid. Det verkar dock som att pedagogerna upplevde detta som en process i 
samband nystartsskedet. 

6.2 1-1 projektets påverkan på elevernas lärande och dialog.
När pedagogerna beskriver hur projektet påverkat eleverna tar samtliga upp att elevernas 
sociala nätverk och kommunikation gynnats. När respondenterna talar om hur elevernas 
kommunikation påverkats ser de det utifrån två håll, dels i samband med lärandet och dels i 
samband med dialogen. En annan del är lugnet, vilket ett antal pedagoger upplever, som lagt 
sig bland eleverna.

Datorn är ett verktyg som eleverna uppskattar så till den grad att de att de inte reflekterar på 
att det sker ett lärande när de använder sig av den. Med datorn som underlag stimuleras 
eleverna till att läsa, skriva, diskutera och att uttryck sig via fler medier på ett annat sätt än 
tidigare, något som även påverkat positivt på elevernas språkutveckling. Dysthe (2003) 
beskriver att det är genom samspel och deltagande som lärandet sker. Där språket och 
kommunikationen anses vara ett för lärprocessen grundläggande ämne. Så kanske kan 
pedagogerna vinkla elevernas spelande, som de finner vara ett störande moment, till att bli en 
del i lärandet om spelandet bygger på sampel, deltagande och en kommunikativ grund. 

Att datorbaserat lärande stimulerar eleverna att tänka logiskt och använda sin kreativitet göra 
att fler sinnen utnyttjas under lärprocessen. Bjessmo & Karlsson (2008) skriver i sin 
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avhandling att datortekniken utvecklar elevernas tänkande och lärande genom tillgången att 
söka information på internet på ett annat sätt, än när de hämtar sin kunskap ur böcker. Det är 
något som Bjessmo & Karlsson även såg stimulerade och motiverade lärandet bland de elever 
som är svaga eller i behov av särskilt stöd, är blyga eller tillbakadragna eller är mindre 
motiverade i sitt lärande. I resultatet framkom det att respondenterna noterat detta då de ansåg 
att fler elever synliggjordes via användningen av datorn. Både eftersom fler elever lyfts fram 
men även genom att fler elever får använda sig av och visa sina starka sidor och kompetenser. 
Genom att ta tillvara på elevernas kunskap och be dem hjälpa varandra fann respondenterna 
att hjälpsamheten bland eleverna ökat, vilket även lett till att elevernas sociala kontaktnät 
växt. 

Elevernas kontaktnät har även stimulerats genom att användningen av datorn lett till nya 
gruppkonstellationer där verktyget fungerat som en brygga mellan individerna. Det är dock 
inte bara kontaktnätet som stärkts via grupparbeten utan även det lärande samtalet. Då 
eleverna fått tillgång till verktyg som Dropbox där de kan dela dokument under arbetets gång, 
stimulerar plattformen både läroprocessen och dialogen. Genom att eleverna inte blir 
beroende av tid och rum då de har varsin dator, utan kan arbeta när det bäst passar dem 
möjliggörs lärandet via den asynkrona dialogen. Malmberg (2006) visar i sin avhandling på 
att den asynkrona dialogen fungerar som ett externt minne då eleverna på ett enkelt sätt kan 
gå tillbaka till sitt och varandras dokument. De har då lättare för att föra diskussioner kring 
varandras texter samt bearbeta och förtydliga sin egen text utifrån dialogerna som förts. Då 
kommunikationen lagras synliggörs processen som skett under arbetets gång och öppnar 
därmed även upp för kunskapsbildning. Dysthe (2003) skriver att det är angeläget att lärarna 
förklarar för eleverna hur viktig flerstämmigheten är för deras och gruppens lärprocess. Det 
innebär att eleverna bör lära sig att reflektera runt och sätta ord på in sina tankar kring andras 
arbeten. På så sätt klargör eleven sina åsikter och perspektiv både för sig själv och för övriga i 
gruppen som generar i att ny förståelse och kunskap kan bildas.

Wilhelmson (1998) uttrycker att elevernas lärande är beroende av hur gruppen agerar och om 
samtalsmiljön de befinner sig i öppnar upp för ett lärande eller begränsar. Detta skulle jag 
vilja dra paralleller till efter vad respondenterna berättade om elevernas presentationer. De 
flesta av pedagogerna framförde att kreativiteten bland elevernas sätta att presentera sina 
arbeten på stimulerats i och med möjligheten att använda sig av film, musik, bilder m.m. 
Denna idérikedom inverkade positivt på åskådarna då även de inspirerades till att lära sig 
använda nya uttryckssätt. Även elevernas respons till varandra vid presentationerna 
påverkades positivt av att eleverna mer öppet visade sitt intresse. Något som gav sig i uttryck 
genom applåder men även ledde till ett lärande samtal över hur presentationerna gjorts. På så 
sätt inspirerade eleverna varandra till att lära sig och använda sig av ny kunskap.

6.3 Metoddiskussion
Valet av att använda en halvstrukturerad intervjumetod svarade väl mot uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Respondenterna gavs då frihet att själva sätta ord på sina tankar och 
reflektioner utifrån 1-1 projektet. Det gav intervjuaren utrymme att låta respondenternas 
berättande leda in på berörda ämnen och frågor i den ordning som föll sig naturligt för 
respondenterna själva. Även möjligheten att ställa passande följdfrågor för att förtydliga 
respondenternas svar och undvika missförstånd gavs inom utrymmet som halvstrukturerade 
frågor ger. Vid intervjuerna kunde dessutom respondenternas kroppsspråk och betoning 
noteras vilket inte hade synliggjort vid enkätsvar. Innan samtalet informerades respondenterna 
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om att även intervjuaren arbetar inom friskolekoncernen. Detta hjälpte till att skapa en dialog 
som byggde på ömsesidig förståelse av arbetssätt och begrepp som används.  

Under intervjun förde intervjuaren anteckningar för hand, som efter varje samtal lästes 
igenom och förtydligades. Varför valet föll på att föra anteckningar för hand har att göra med 
att intervjuaren inte hade tillgång till någon bandspelare eller annan teknik för ljudupptagning. 
När anteckningar förs för hand finns en större risk för feltolkningar än vid ljudupptagning. 
Transkriberingen av intervjuerna utfördes på grund av detta direkt efter vardera 
intervjuomgången för att minimera felkällan.
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BILAGOR

Bilaga 1
Forskningsstudie
Projektplan
1-1-projekt Vittra
Professor Tomas Kroksmark
_________________________________________________________________________________

Didaktik – lära att lära
Forskning om det mänskliga lärandet har en mycket lång tradition i den västerländska 
idéhistorien. Från Antiken och fram till vår egen tids postmoderna vändning har det som 
numera kallas traditionellt eller reproduktivt lärande studerats ingående. Det innebär att 
vi nu vet hur lärande går till i skolsituationer där lärandets kvalitet i huvudsak bygger på 
antaganden om att kunskap är objektiv, sann, mätbar och återupprepbar. I dessa 
antaganden ligger också att lärare har kunskapsöverläge och att eleverna förväntas 
erövra och acceptera den kunskap som skolan väljer att presentera via läroplaner och 
kursplaner.

Under slutet av 1900-talet och framför allt under 2000-talets första decennium har den 
här föreställningsbilden utmanats av vad som kallas digitalisering av lärande. Genom att 
den typen av terminologi införts i forskningen om lärande blir det också möjligt att skilja 
mellan analogiserat och digitaliserat lärande, där det förstnämnda kopplas till 
traditionellt lärande och det senare till postmodern teoribildning om lärande.

Digitaliserat lärande dirigeras av två viktiga förutsättningar. Den ena är digitala 
artefakter (datorer, läsplattor, telefoner, etc.) och det andra är den information (webb 
1.0) och den kunskap (webb 2.0) som individer och grupper kan hämta, utveckla och 
kommunicera via Internet. Information och kunskap har på så vis blivit tillgänglig på ett 
annat sätt än tidigare och via bara ett par, tre knapptryckningar öppnas oanade 
möjligheter till kunskapsbildning, förmodligen i kvaliteter som människan inte tidigare 
känt till. Det digitaliserade lärande kompletterar det analoga genom andra typer av 
tillgänglighet, interaktion, kommunikation och globalisering. Parallellt med denna 
förändringsprocess uppträder helt okända och oprövade möjligheter att registrera och 
dokumentera didaktisk praktik i skolan, så som arbetslagsmöten, individuella 
utvecklingssamtal, handledningssamtal, lektioner, bedömnings och betygsdiskussioner 
etc. genom de inspelnings- och lagringsmöjligheter som digital teknik erbjuder. Det är 
också möjligt att delta i undervisning och lärande on-line, i ett klassrum, i en skola i en 
annan del av kommunen eller på en annan kontinent på jordklotet. Lärare kan 
samundervisa och elever kan samlära i globala miljöer, de kan skaffa virtuella
diskussionspartners och klasskamrater. Möjligheterna är oanade.

I det här planerade projektet står den mobila datorn i centrum. Projektskolorna ska 
arbeta med s.k. 1-1, vilket innebär att eleverna och lärarna ska ha full tillgång till varsin 
Apple MacBook. 

Den här typen av digitala förutsättningar leder fram till att frågan om hur kvaliteter i 
lärandet förändras. Syftet med denna forskningsstudie är därför att bilda kunskap om  
digitaliserat lärande i 5 skilda Vittraskolor. Ett huvudfokus ligger på lärandebegreppet  
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som innebär att studera och bilda kunskap om digitalisering innebär att elever i skolan 
lär sig på andra sätt än tidigare; d.v.s. analysera, beskriva och omsätta kunskap om 
digitala lärandekvaliteter i skolan där målet med studien är att definiera kvalitativt olika 
strategier, taktiska mönster, sätt att organisera verkligheten, bestämma 
kunskapsbegreppet och allmänna och specifika attityder/förhållningssätt till digitaliserat 
lärande. Ett annat huvudfokus ligger på att undervisningsbegreppet som innebär att 
studera om och hur lärarna förändrar sitt sätt att definiera, förstå och handla i 
undervisningssituationen som en konsekvens av 1-1-projektet.

Applikationsområdet i första hand allmänt, i andra hand innehållsområden som ligger 
inom EU:s 8 nyckelkompetenser (kunskap, färdighet, attityder) för lärande i skolan men 
också i perspektivet livslångt lärande (se rapporten Banbrytande resultat 2010–14. Vittra 
AB, Anders Hvarfner).

Teori och metod – genomförande av studien
Studiens teoretiska grundläggning ligger inom erfarenhetsfilosofin, som bygger på 
antagandet att orsaken till att vi uppfattar och förstår världen och verkligheten på skilda 
sätt. Det är en konsekvens av att vi alla har olika erfarenheter som människor. Vi har 
olika ålder, olika uppväxter, vi är män och kvinnor, olika språk och dialekter, skilda 
ekonomiska förutsättningar och olika familjetraditioner o.s.v. Dessa olikheter kan skolan 
inte göra någonting annat åt än att försöka förstå dem, uppfatta dem som en 
utgångspunkt och en resurs för lärande och undervisning. Då studiens syfte är att bilda  
kunskap om digitaliserat lärande i skolan måste detta ske via den lärandes perspektiv – 
d.v.s genom elevernas och lärarnas subjektiva uppfattningar av digitaliserat lärande; vad 
det är; vad det innebär; hur det går till; hur det förändrar organisering av kunskaper och 
attityder till lärande.

Det metodiskt bästa sättet att möta dessa antaganden är via samtal och dialog. I detta 
specifika sammanhang kommer den vetenskapliga intervjun (Kroksmark 1987/2009) att 
användas för att samla in data. Metoden benämns fenomenografisk intervju och är en 
s.k. öppen metod där frågorna är ställda så att den intervjuade ska kunna välja innehåll, 
dess avgränsning och abstraktionsnivå. Målet är att den enskildes egna erfarenheter ska 
ges bästa tänkbara möjligheter att träda fram. Intervjuerna dokumenteras via Mp3 
spelare och transkriberas sedan så att själva analysen utgår från såväl tal som text. 
Resultatet presenteras i beskrivningskategorier där skillnader och likheter mellan 
eleverna och mellan lärare och mellan eleverna och lärarna beskrivs i kvalitativt olika 
kategorier av uppfattningar. Två typer av datainsamling kommer att göras. Den första 
utgörs i fokusgruppsamtal, där intervjun genomförs i grupper av 6-8 personer från varje 
av de i projektet ingående skolorna. Den andra är individuella intervjuer som ska 
komplettera fokusgruppsamtalen. Om det visar sig att intervjuerna inte ger den 
helhetsbild som studien eftersträvar kan det bli aktuellt att filma lektioner eller 
lektionssekvenser.

Insamlingen av data påbörjas i juni månad 2010 vid några utvalda skolor. Resulterande 
datainsamling sker under hösten 2010 och under våren 2011 vid samtliga skolor. En 
delrapport ska stå klar senast den 31 december 2010. Ytterligare rapporter presenteras 
under våren 2011. Minst två artiklar ska skrivas för det internationella skol- och 
forskarsamhället. 

Projektet avslutas den 6 juni 2011.
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Huvudansvarig för forskningsprojektet är professor Tomas Kroksmark
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Bilaga 2

Intervjufrågor

• Hur upplever du 1-1 projektet? 
• Vad har du för förväntningar på projektet?
• Har projektet gett några bieffekter du inte räknat med?  
• På vilket sätt har du inlemmat datorn i undervisningen?
• Har du funderat på hur du kan lyfta fram lärandet genom nätkommunikation?
• Kan 1-1 projektet stärka det lärande samtalet? På vilket sätt?
• Finns det någon målgrupp/elever som gynnas av projektet? 

32


	1 INLEDNING
	2 BAKGRUND
	2.1 Teoriperspektiv
	Behavioristisk kunskaps- och inlärningsteori
	Konstruktivistisk teori
	Sociokulturellt perspektiv

	2.2 Lärande
	2.3 Dialog och samtal  
	2.4 Reflektion
	2.5 Dialog och lärande på nätet 
	2.6 Forskningsstudie 1-1 projekt Vittra

	3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
	3.1 Syfte
	3.2 Frågeställningar	

	4 METOD
	4.1 Val av metod
	4.2 Metod för datainsamling
	4.3 Urval och bortfall
	4.4 Utformning av intervjufrågor
	4.5 Genomförande
	4.6 Bearbetning av data
	4.7 Studiens tillförlitlighet
	4.8 Etiska övervägande

	5 RESULTAT OCH ANALYS
	5.1 Projektets påverkan på pedagogerna
	5.2 Projektets påverkan på eleverna
	5.3 Projektets påverkan på det lärande samtalet
	5.4 Projektets påverkan på lärandet
	5.5 Sammanfattande analys

	6 DISKUSSION
	6.1 1-1 projektets påverkan på pedagogernas undervisning och lärande samtal.
	6.2 1-1 projektets påverkan på elevernas lärande och dialog.
	6.3 Metoddiskussion

	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga 1
	Didaktik – lära att lära

	Bilaga 2
	Intervjufrågor



