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Abstrakt 
 
Under läsåret 2007/2008 deltog 13 lärare från olika skolor i Piteå kommun i ett lokalt 
utvecklingsarbete som pågår under en femårsperiod. Projektets syfte är att förnya lärmiljön, 
lärarens gemensamma lärande och skapa tillgång till modern teknik i det egna arbetet såväl som i 
klassrummet. Detta utvecklingsarbete är också en del av den process som Barn- och 
utbildningsförvaltningen befinner sig i gällande centralisering av IT-miljön. Deltagarna har fått 
pedagogisk handledning kring det praktiska arbetet i klassrummet, samtal och reflektion i 
kollegiesamtalen. Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för de sätt 
lärandets innehåll och form påverkas vid digitaliseringen av klassrummet. I studien fick lärarna 
via e-post lämna in nulägesbeskrivningar vid fyra olika tillfällen där de fick beskriva arbetet med 
att utveckla det digitala klassrummet. Resultatet visar på att lärandets innehåll och form delvis 
har förändrats vid införandet av nya verktyg i klassrummet. Ett viktigt medierat redskap som 
träder fram i studien är bilden. I lärarnas tankar om elevens lärande ser vi flera faktorer som 
sammantaget påverkas av det digitala klassrummet. Framförallt belyser lärarna att elevernas 
motivation och engagemang under lektionerna har ökat, vilket upplevs ge positiv effekt på 
lärandet. Vi noterar också att lärarnas tankar om sitt eget lärande har påverkat deras syn på sin 
lärarroll. Resultatet visar även på ett flertal faktorer som påverkar utvecklandet av den digitala 
lärmiljön. Där framkommer nödvändigheten av att bygga nätverk samt att skapa tid och rum för 
reflektion, individuellt och i grupp. 
 
Sökord: Skolutveckling, IT i skolan, CMiT, lärande, digitaliserad lärmiljö.  
 

Abstract 
During the 2007/2008  Academic Year thirteen teachers from different schools  in the 
municipality of Piteå participated  in a development project running for five years. The aim of the 
project is to renew the learning environment, improve teachers’ common learning and to create 
access to modern technical aids within the classroom. This development work is also a part of a 
process whereby the Child and Youth Administration are involved in the centralisation of the IT 
environment. The participants have been given educational tutoring concerning practical work in 
the classroom, as ell as advice regarding discussions and reflection with their colleagues. The aim 
of this study is to describe how learning content and form is affected in the digital classroom. The  
participants were asked to send in four different occasions, information by e-mail concerning 
their work in terms of developing a digital classroom. The research findings reveal the content to 
which classroom learning changes when new technology is brought into the classroom. One 
important medium is that of the visual image. In the teachers reflections about their student 
learning we see clearly that there are several important factors which they feel are influenced by 
the digital classroom. Above all the teachers emphasise how their pupils’ engagement has 
increased, a factor which includes a positive effect. We have also noted how the teachers’ views 
of their own teaching process, has had a marked influence on their perspectives on their roll as 
teachers. One research also illustrates other factors of importance when analysing the effects of a 
digital learning environment. It is clear that networking and creating time for reflection, both 
individually and in group is important. 
Keywords: school development, IT in school, CMiT, learning, digital learning environment 
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Inledning 
 
Under hösten 2007 kom vi i kontakt med Centrum för media och IT i för- och grundskolan i 
Piteå kommun, CMiT. Inom CMiT pågick ett utvecklingsarbete, LärMIT, där målen är att 
genom media och IT utveckla lärandets innehåll, form och miljö. Vi fann detta 
utvecklingsarbete mycket intressant. Vi har båda ett intresse för skolutvecklingsfrågor och är 
nyfikna på hur den nya tekniken kan bidra till att utveckla undervisningen i skolan.  
 
I Alexandersson et al. (2004) beskrivs IT:s möjlighet att bidra till förändring och reformering 
av undervisningsverksamheten. De menar att det finns förhoppningar om att 
undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas samt att lärandet förbättras med hjälp av 
den digitala tekniken. Ett flertal centralt styrda satsningar har gjorts inom utbildningssystemet. 
Exempel på sådana satsningar utgör Skoldatanätet, KK-stiftelsens satsningar och ITiS för att 
nämna några. Dessa satsningar har bidragit till omfattande spridning av IT som ett 
pedagogiskt verktyg. I en analys av internationell forskning ”Effektivt användande av IT i 
skolan”, Myndigheten för skolutveckling (2007), framgår att det finns två huvudspår som 
främjar effekterna av IT i skolan, varav det ena är tillgången till IT och det andra i vilket 
pedagogiskt sammanhang IT används. Omfattande studier visar att användningen av IT i 
skolan främjar lärandet. Studierna visar dock att endast fokus på tekniken inte är tillräckligt 
utan man måste även koppla teknikanvändningen till en pedagogisk idé. 
 
Vi uppfattar att utvecklingsarbetet inom CMiT i Piteå är ett exempel på när man kopplar 
teknikanvändningen till en pedagogisk idé. 
 

Utvecklingsarbetet 
 
De lärare som deltar i utvecklingsarbetet utgör piloter och har försetts med nya bärbara 
datorer och det klassrum som lärarna nyttjar har försetts med nödvändig teknik dvs. fast 
projektor i taket, DVD/Video/TV-mottagare och ljudutrustning. Utvecklingsarbetet 
genomförs med start läsåret 07/08 under en femårsperiod, vilket också betyder att vår studie 
är en delstudie i det stora projektet.  
 
De deltagande lärarna utgör piloter som utbildas via CmiT och PIM. PIM står för ”praktisk 
IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel 
och hjälp i vardagen. Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag som Skolverket har att 
främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan. Piteå kommuns samtliga 
lärare har fått denna baskurs. Piloternas uppgift är att genomföra pedagogiska projekt i den 
egna undervisningen samt inspirera och sprida sina kunskaper och arbetssätt till övriga lärare 
på den egna skolan. Utbildningen sker dels via fysiska träffar i olika studiegrupper och dels 
genom självstudier över nätet. De fysiska träffarna består dels av pedagogisk handledning 
kring det praktiska arbetet i klassrummet, samtal och reflektion i grupp med handledning - 
kollegiesamtal- samt litteraturseminarier. Dokumentation och utvärdering görs i samarbete 
med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. 
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Bakgrund 
I bakgrunden redogör vi kortfattat för det ökade intresset för digitala redskap samt för digital 
kompetens. 
 

Ett förändrat och ökat intresse för digitala redskap i lärandet 
 
Intresset för att förstå hur inlärningen kan förbättras är stort. Därför har lärandet en viktig 
position i vår kultur som i sin tur är knutet till vår vilja att förbättra våra levnadsvillkor. Gåtan 
om hur människor lär och hur de utvecklar sina intellektuella och manuella färdigheter 
kommer enligt Säljö (2000) aldrig att lösas i den meningen att vi kan förvänta oss ett 
slutgiltigt svar. Ej heller kommer det att skapas en slutgiltig lösning i form av 
undervisningsmetoder eller teknologier som automatiserar dessa processer. Lärandet är en 
osynlig process som är svår att få syn på vilket gör att inlärningen blir svår att granska. Den 
mest kraftfulla informationsteknologi kan inte lösa lärandets problem, men den kan ändra dess 
villkor och i utbildningssammanhang finns det förväntningar på IT, informationsteknologi, 
som en förändringsbärande potential.  
 
Lärande är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte enbart kopplas till 
bestämda arrangemang som skola och undervisning. Att undervisning föregår lärande är en 
bild som har skapats av skolan, men det är viktigt att inse att vardagliga praktiker av 
kommunikativa och fysiska aktiviteter i samhället utgör i sig en pedagogisk miljö. Field i 
(Biesta, 2004) har visat att allt fler människor tillbringar mer och mer av sin tid på olika 
sorters lärande, både innanför och utanför etablerade institutioner. Det finns en snabbt 
växande marknad för icke-formellt lärande som gym, Internetlärande, självinstruerande 
videos, DVDs och CDs etc. och menar att ökningen av lärandet inte enbart har skett i teoretisk 
bemärkelse. Säljö (2000) instämmer och menar att lärande handlar om vad individer och 
kollektiv tar med sig från olika sociala situationer. Kunskaper återskapas och förnyas ständigt 
i samhället, sådana förlopp har varit viktiga delar av samhällets utveckling redan innan vi fick 
formaliserad utbildning.   
Enligt Biesta (2004) är lärande inte ett passivt intag av information, utan kunskap och 
förståelse konstrueras aktivt av den lärande, ofta i samarbete med andra elever. Detta har 
medfört att uppmärksamheten har växlat från lärarens till elevens aktivitet. Säljö (1999) 
instämmer med Biesta och menar att det vi kallar för lärande är en konsekvens av interaktion 
och kommunikation, med andra ord lär vi oss genom att samspela med andra människor. 
Genom att få tillgång till andras erfarenheter, som förmedlas genom olika former av 
kommunikation, blir också utvecklingen av informationsteknologin intressant när vi talar om 
lärande. I föreliggande studie intresserar vi oss för hur lärandet påverkas vid utvecklandet av 
informationsteknologin.   
 
Säljö (2000) menar att det inte bara är vad eller hur mycket vi skall lära oss som förändras 
utan också att de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella 
omständigheter vi lever i. Ett exempel som illustrerar detta är ett samhälle som inte använder 
sig av skrift - en talspråkskultur – där en stor del av tiden för lärande måste ägnas åt att lära 
utantill, att memorera. Kunskaper om var man jagar, fiskar och odlar är exempel på sådant 
som måste bevaras från generation till generation. De gamla svenska landskapslagarna 
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nedtecknades inte förrän på 1200-talet men hade fungerat under några århundraden tidigare. 
De bevarades genom att muntligt återges från en generation till en annan. Den lagkunnige 
vandrade mellan tingen för att lösa tvister och i sitt sällskap hade han unga pojkar som fick 
lyssna på hur det gick till på tingen när lagarna användes för att lösa tvister. Förmodligen 
repeterade man de olika lagarna på sina långa vandringar och så småningom var den unge 
pojken själv lagkunnig. Den mänskliga memoreringsprocessen var det viktigaste sättet att 
säkerställa att lagarna levde vidare. I våra dagar skulle det uppfattas som egendomligt att lära 
sig lagtexter utantill och det är svårt att föreställa sig vad det skulle innebära att idag leva 
under sådana begränsningar. Vi vet att vi kan slå upp i lagboken, boken är en kraftfull resurs 
för att lagra information över tid (Ibid.). På samma sätt menar vi att kunskap kan sökas på 
Internet idag. 
 

Digital kompetens 
 
I propositionen (2004/05:175) den så kallade IT-propositionen framhåller regeringen att 
målen i våra läro- och kursplaner inte återspeglar de kompetenskrav som 
informationssamhället ställer. Regeringen menar att framtida revidering av läro- och 
kursplaner bör beakta dessa kompetenskrav.  
 

Regeringen anser att det är viktigt att den som lämnar utbildningssystemet har 
goda kunskaper i informationshantering, kommunikation och 
informationsgranskning. Detta bidrar till att målen för skolan uppfylls (Prop. 
2004/05:175, s. 107). 
 

Regeringen menar att det är viktigt att skolan och lärandet kan möta de grundläggande 
kunskaperna i informationsteknikens användning i dagens samhälle. Även internationellt ser 
man på dessa kompetenser. 
 
En del av de integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning som godkändes av 
Europeiska rådet i juni 2005 är behovet att ge ungdomar nödvändiga nyckelkompetenser och 
bättre utbildningsnivå. Härigenom rekommenderas att medlemsstaterna utvecklar 
tillhandahållande av nyckelkompetenser som ett referensverktyg för att se till att 
grundläggande utbildning och yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar möjligheter att 
utveckla nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet (2006/962/EG). 
 
I bilagan till ovanstående ”Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk 
referensram” skrivs att globaliseringen ställer Europeiska unionen ständigt inför nya 
utmaningar. Varje enskild medborgare kommer att behöva en rad nyckelkompetenser för att 
på ett flexibelt sätt snabbt kunna anpassa sig till en sammanlänkad värld. 
Det huvudsakliga syftet med referensramen är bland annat att kartlägga och fastställa de 
nyckelkompetenser som är nödvändiga för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social 
sammanhållning och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle. Nyckelkompetens 
definieras här som: 
  

/…/ en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till 
det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer 
behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social 
integration och sysselsättning (Ibid.). 
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Ovanstående referensram omfattar åtta nyckelkompetenser varav en är digital kompetens, där 
definitionen beskrivs enligt följande: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 
dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 
och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 
Internet (Ibid.).  

Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhället fungerar liksom den 
roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet. De färdigheter som behövs är 
förmågan att söka, samla in och bearbeta information samt att använda den på ett kritiskt och 
systematiskt sätt. Vidare bör man kunna skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten 
och samtidigt vara medveten om sambandet mellan dem. Man behöver även ha de färdigheter 
som behövs för att producera information och förmågan att skaffa sig tillgång 
Internetbaserade tjänster. Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk 
attityd när det gäller information och användning av interaktiva medier (Ibid.).   
 
Utvecklingsarbetet på LärMIT i Piteå kommun uppfattar vi är ett exempel på skolans strävan 
efter att utveckla den digitala kompetensen.  
 
 

Syfte 
 
Att ur ett lärarperspektiv ge en förståelse för hur digitaliseringen av klassrummet påverkar 
lärandet. 
 
Syftet försöker vi uppnå genom att söka svar på följande frågor: 
 

- Hur påverkas lärandet hos elever och lärare? 
- Hur påverkas undervisningens innehåll och form? 
- Vilka möjligheter/hinder upplever lärarna vid utvecklandet av det digitala 

klassrummet? 
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Teoretisk referensram 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter som i 
huvudsak behandlar lärandet ur olika perspektiv. Vi har gjort ett nedslag i det sociokulturella 
perspektivet och utvecklar tankarna kring en proximal utvecklingszon. Avsnittet avslutas med 
att kortfattat beskriva artefakter i lärandet. 
 

Läraren i lärandet 
 
I studien utgår vi från ett lärarperspektiv. Beroende på hur lärarna i projektet tänker om 
lärandet, vilken inlärningsteori som medvetet eller omedvetet dominerar, kommer sannolikt 
att påverka lärarnas sätt att organisera den nya tekniken i undervisningen. 
 
Enligt Graviz (1996) utmanar tekniken skolans traditionella mötesplatser för undervisning och 
lärande samt tenderar att omdana elev- och lärarrollen. I huvudsak antar skolan teknikens 
utmaningar genom att utveckla tre typiska skolkulturer där a, (postfigurativt) elever/barn lär 
sig av den äldre b, (cofigurativt) elever/barn och lärare lär av varandra eller som jämlikar c, 
(prefigurativt) vuxna/lärare lär sig av elever/barn. Däremot är de mindre känt hur lärare 
utformar villkoren för tekniken i dessa kulturer. 
 
Kansanen skriver i Alerby, et al. (2000) att läraren inte kan självständigt bestämma innehållet 
i undervisningen, men däremot måste läraren presentera det på ett sådant sätt att inlärningen 
blir optimal. I den pedagogiska relationen i den didaktiska triangeln, dvs. förhållandet mellan 
lärare, innehåll och elev, granskas relationen mellan lärare och elever från den synpunkt som 
kännetecknas för den pedagogiska kontexten. I denna kontext är relationen asymmetrisk, 
läraren är den som är ansvarig för undervisningen, läraren är också den som är sakkunnig och 
erfaren, med andra ord har läraren något som eleven inte har. Läraren har en relation till 
innehållet, denna sakkunnighet kallas också ämneskunskap. ”En betoning av lärarens 
ämneskunskap lyfter fram läraren som specialist på kunskapen” (Alerby, et al., 2000, s. 42). 
Med den didaktiska triangeln kan vi åskådliggöra olika betoningar i interaktionen mellan 
lärare, innehåll och elev och deras ömsesidiga relationer.  
 
Även i projektet ELISA (Elevers lärande i Sandviken) framkommer att läraren har en viktig 
roll i undervisningssituationen, enligt Alexandersson et al. (2004). När läraren är en 
”medkonstruktör” av kunskap dvs. deltar i och bidrar till att vidareutveckla elevernas egna 
kunskapsutveckling blir elevernas lärande något annat än när läraren förhåller sig passiv. 
Madsén i Alexandersson et al. (2004) beskriver vikten av lärarens aktiva deltagande enligt 
följande:  

Den som förstår mer måste vara med och hjälpa eleverna att formulera frågor och 
planera lämpliga arbetsgångar. Dialog – mellan elever och mellan lärare och 
elever – framhålls som en kungsväg till bättre lärande. Utan diskussioner i 
helklass uteblir också mycket av det förståelseinriktade lärande (s. 92).  
 

Enligt Fullan (1991) finns en komplexitet runt förändringar av undervisningen som i 
slutänden handlar om vad lärare gör och tänker. ”Educational change depends on what 
teachers do and think it is as simple and complex as that”(1991, p 117). 
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Teorier om lärandet 
En inlärningsteori är beroende av vilken synvinkel man väljer som utgångspunkt för att 
studera lärande, menar Dysthe (2003). De tre perspektiv hon för fram är behaviorismen, 
kognitiv teori och sociokulturell teori. Enligt behavioristisk teoribildning är kunskap objektiv 
och kvantitativ, den finns utanför individen och kan avgränsas och delas. Lärande ses som en 
förändring av elevens beteende. Lärandet uppfattas som en ackumulation av stimulus/respons 
- kopplingar och ger följande konsekvenser för undervisning och testning: 
 

1. lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras. 
2. inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 
3. överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 
4. man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare. 
5. motivationen är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många små 

steg. 
(Ibid., s.35).  
När vi förenar behavioristisk teoribildning med IT förs våra tankar till de olika dataprogram 
som översvämmar marknaden. I dessa program delas kunskapen in i bitar och eleven erhåller 
direkt respons på rätt eller fel svar. Förenklat uttryckt kan den pedagogiska konsekvensen för 
eleven i detta perspektiv innebära enskilt arbete med den typen av dataprogram. 
 
Kognitiv teori ser lärande som elevens inre processer. Det är en aktiv process där elever tar 
emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de redan vet. Forskare inom denna 
teori sätter fokus på mänskligt tänkande och intellekt. I detta perspektiv strävar människan 
efter att finna mening och sammanhang i tillvaron, inte efter att erhålla belöning. Lärande 
uppstår när det sker en förändring i den kunskap som redan finns (Ibid.).  
 
Att förena IT med denna teori skulle förenklat innebära att förminska den pedagogiska 
insatsen från läraren och låta eleven själv utforska datorn och IT med dess möjligheter. 
 
Sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social praktik och sätter fokus på 
samspelet mellan individer. Kunskap är något som man använder i sitt handlande i vardagen 
och är också en resurs för att lösa problem (Säljö, 2000). I denna teori får IT en mer 
integrerad roll i undervisningen där själva samspelet mellan lärare, elever och artefakter får en 
framträdande roll. 
 
Ovanstående perspektiv är delvis motstridande och har olika sätt att se på motivation. Enligt 
Dysthe (2003) ökas motivationen i den behavioristiska inlärningssynen genom en förstärkning 
av det önskade beteendet. Den studerande belönas alltså på något sätt för sina prestationer, 
vilket enligt behaviorismen höjer motivationen. Kognitivismen är mer inriktade på den inre 
motivationen och menar att barn är naturligt motiverade för att lära sig bara de får hålla på 
med aktiviteter. Enligt det kognitiva synsättet strävar människan efter att organisera och hitta 
balans i sin uppfattning av omvärlden. En känsla av jämvikt kan uppstå när en ny erfarenhet 
relateras till redan befintliga erfarenheter, vilket i sig fungerar som motivation. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv betonas motivation som något som finns inbyggt i samhället och 
som kulturens förväntningar på barn och ungdomar. Det är avgörande hur skolan lyckas skapa 
en god lärmiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Att bli uppskattad i en 
grupp ger motivation för fortsatt lärande och i detta perspektiv blir det viktigt att skapa en 
klasskultur där lärandet värdesätts av alla, menar (Ibid.).  
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Säljö förklarar att i ett kognitivt perspektiv antas läraren eller den vuxne skapa förutsättningar 
för utveckling genom att göra det möjligt för barnet att lära. Den vuxne ska inte aktivt ingripa 
i lärprocesser eftersom barnet inte kan förväntas förstå i egentlig mening.  Detta kan i en 
piagetansk föreställningsvärld förklaras med att barnet ännu inte nått just det 
utvecklingsstadiet. Genom att börja förstå och tala om barns utveckling i piagetanska termer 
har skolans aktörer bidragit ”till en diskurs om barn och utbildning där Piagets bilder blev de 
giltiga” (Ibid., s. 64). Elevaktiva undervisningsmetoder, självstyrande verksamhet och annat 
blev till reguljära inslag i utbildningssammanhang, vilket också medförde att detta blev en 
utveckling till det bättre med en större respekt för barnet. I ett sociokulturellt perspektiv är 
den grundläggande bilden av människans utveckling annorlunda, omvärlden tolkas för oss i 
gemensamma aktiviteter, människan utvecklas i samspel med andra människor. 
Kommunikation och språkanvändning är det centrala, genom att kommunicera blir barnet 
delaktigt i hur människor uppfattar och förklarar företeelser eller annorlunda uttryckt, 
människor lever på kunskaper och insikter som de lånat från andra (Ibid.). Lärande och 
utveckling är ur ett sociokulturellt perspektiv något som sker i människans vardag. Berger & 
Luckmann (2003) förklarar socialkonstruktionism som när lärandets tyngdpunkt ligger på det 
som sker mellan individer, dvs. det intersubjektiva utrymmet. De menar att man lär sig genom 
att delta i aktiviteter och utbyta erfarenheter med andra genom språket, men menar att den 
omgivande miljön har stor betydelse. Den kunskap som konstrueras är beroende av det 
omliggande samhället och dess institutioner i bl a skolan. Inom ramen för skola som 
institution bidrar lärarna till att upprätthålla bilden av skola i det vardagliga arbetet.. 
 
Vidare beskriver Säljö (2000) att den viktigaste upplevelsen av den andra i social interaktion i 
vardagslivet, äger rum då vi står ”ansikte mot ansikte”. Följden blir ett utbyte av 
uttrycksrörelser mellan människor, exempelvis ”Jag ser att han ler, sedan att han reagerar på 
min ogillande uppsyn genom att sluta le…” (s.41). Genom att ständigt kommunicera och 
interagera mellan egna och andra individers tankar hålls kunskapen vid liv. Detta är 
kännetecknande för commonsense-kunskapen, den kunskap jag delar med andra under 
vardagslivets rutiner. Det kan naturligtvis vara så att jag som människa kan feltolka den 
andras känslor och tankar, inte desto mindre är det just vid face-to-face-situationen som den 
andres subjektivitet kommer verkligt nära. Commonsense-kunskapen beskrivs som en process 
där individen successivt formas och inordnas i den rådande kulturen.  
 
Bakhtin i Dysthe (2003) anser att kommunikationen är fundamentet i lärprocessen och hävdar 
att mening skapas i interaktion mellan den som talar och den som lyssnar. Enligt Bakhtin 
ligger en läropotential i det aktiva engagemanget att betrakta något ur den andres perspektiv. 
Liknande tankar har vi funnit hos von Wright (2000) som beskriver hur viktigt det är för 
läraren att kunna inta elevens perspektiv för att kunna utgå från varje barns tänkande. För att 
kunna göra det behöver läraren vara lyssnande och föregripa elevens behov av att tänka, 
genom att bereda rum för det.  Läraren visar vem eleven kan vara och eleven ser lärarens 
intresse. Läraren blir delaktig i elevernas tänkande genom att hela tiden vara deltagande i 
processen att bygga upp elevernas erfarenhetsvärld. Det är lärarens ansvar att skapa rum för 
kommunikationen som bygger upp de enskilda elevernas erfarenhetsvärldar. Läraren är 
varken handledare eller vägvisare utan (Ibid.) menar att läraren måste respektera 
”mellanrummet” som mötesplats utan att ta det i besittning, ”intersubjektiviteten bäddar för 
det oförutsägbara” (Ibid. s.196). I ett relationellt perspektiv innefattar delaktigheten även 
läraren. Det innebär att läraren blir en aktiv deltagare i lärsituationen, inte en passiv deltagare. 
För att bli en deltagare krävs att läraren är beredd att träda ur centrum och i mötet med andra 
vara beredd att själv avslöja vem hon är. I detta perspektiv är undervisningen en 
meningsskapande social situation som innebär att den bidrar till att konstruera och 
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upprätthålla alla deltagares subjektivitet. Det blir därför betydelsefullt vilket tal- och 
handlingsutrymme som finns i undervisningssituationen och undervisningen kan inte 
bestämmas i enlighet med lärarens intentioner. Att utgå från elevernas tänkande kräver att 
läraren tar hänsyn till detta i sin planering och kan därför inte bestämma dess innehåll eller 
mening. Deltagarna bidrar till hur lärsituationen blir, genuina möten är både kreativa och 
obestämda menar (Ibid.).   
 

Lärarens plats i organisationen 
Lindensjö & Lundgren (1986) skriver om 1900-talets pedagogiska förändringar och 
expansionen av utbildningssektorn, hur den hänger samman med nya relationer mellan stat 
och samhälle och förändringar av arbetsliv och arbetsmarknad. Det framträdde en ny form av 
utbildningstänkande enligt vilket utbildning började motiveras med och inriktas på nyttan för 
individer. Denna förändring liknade den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey 
vid en ”kopernikansk tankerevolution, centrum för utbildningssystemets rörelser skulle inte 
längre vara att återskapa det förlorade utan erövra framtiden” (s.32).  
 
Utbildning började uppfattas enligt Lindensjö & Lundgren (1986) å ena sidan som något som 
måste anpassas till samhällsliv, å andra sidan som ett instrument med vars hjälp förändringar 
av samhället kunde göras. Utbildningen tilldelades uppgifter som förutsätter att den både är 
självständig i förhållande till samhället och samtidigt anpassar sig till detta samhälle. Detta 
ledde till en klyvning mellan didaktiska frågor och läroplansinriktade frågor, där läroplaner 
uppfattades som politiska dokument, medan undervisningsfrågor tillfördes professionella 
pedagoger. Dissonansen beskrivs som ”beslutsfattandets spel och genomförandets spel” 
(s.58). I beslutsfattningsspelet – på formuleringsarenan - deltar många aktörer med skilda 
intressen där krav och lösningar sammanfogas till sammanhållna beslut. I genomförandespelet 
– på realiseringsarenan, dvs. i de processer varigenom beslut skall genomföras förekommer 
andra aktörer. Här bestäms spelets regler av lokala förhållanden och de centralt uppställda 
målen kan inte uppfattas erbjuda någon realistisk vägledning för genomförande, vilket medför 
att man på den lokala nivån gör en tolkning som anpassar mål och resurser med redan 
pågående eller planerade verksamheter. Ramfaktorer gör sig även gällande i vår studie i form 
av uppsatta mål för projektet, ekonomi, utrustning, organisation etc. 
 
Återkallanden kan äga rum i olika stadier av beslutsgenomförandet. Ibland sker det under så 
kallad ”guideline writing”, då ämbetsmän gör sin tolkning av fattade beslut eller under ”field 
implementation”, d.v.s. då de för verksamheten i sista hand ansvariga, ”gräsrotsbyråkraterna”, 
i detta fall lärarna ”the street level bureaucrats” utför sin dagliga gärning.  Med minskad 
styrkraft finns en tendens till att makten förflyttas från formuleringsarenan till 
realiseringsarenan. Metoderna för att uppfylla mål och överföra innehållet har med andra ord 
förlagts till dem som har att genomföra tagna beslut, i detta fall alltså ”street-level 
bureaucrats”, lärare. Allt fler forskare pekar på detta led som det avgörande för framgång eller 
misslyckande (Ibid.). 
 
I likhet med Lindensjö & Lundgren (1986) anser Dysthe (2003) att läraren är ledare för 
undervisningssituationen och innehar därmed en maktposition men att skolans institutionella 
ramar påverkar och styr i hög grad vad som är möjligt att utveckla i ett klassrum. Ramarna 
sätter gränser för lärarens möjliga handling och kommunikation i förhållande till eleverna. 
Hundeide i Dysthe (2003) menar att om man vill ha förändringar eller förbättringar måste 
man beakta själva rambetingelserna. ”Om dessa inte låter sig justeras så att de ger en öppning 
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för det nya är det osannolikt att man uppnår några varaktiga eller bärkraftiga förändringar.” 
(s.154). 
 
 
 
 
 
 

 
P1=Lärare, P2, P3, P4, P5=elever 
 
Figur 1. Exempel på rambetingelser. 
 
Det som utspelar sig mellan elever samt mellan lärare och elever påverkas i hög grad av 
förhållande som ligger bortom dem själva t.ex. läroplanen, skolkulturen. Klassens fysiska rum 
och bänkarnas placering påverkar hur klassen organiseras och vilket i sin tur avgör vilken 
deltagarstruktur som följer naturligt av olika organiseringar.  
 
 

Sociokulturell teori 
 
Det sociokulturella perspektivet betraktar lärande som deltagande i social praktik, anser Säljö 
(2000) och perspektivet sätter samspelet mellan individer i fokus för kunskapsutveckling. 
Vygotskyj är en av det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalter och han betonar 
kommunikationens roll vid kunskapsutveckling. Frågan om hur människor lär och utvecklas 
är knuten till frågan om hur vi tänker och agerar. En av utgångspunkterna för ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, mänskligt tänkande och handlande är att man intresserar 
sig för hur människor utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Som biologiska varelser har vi 
begränsningar, jämfört med många andra arter är vi fysiskt sett relativt svaga och långsamma. 
När det gäller det intellektuella är vi inte heller särskilt imponerande, menar (Ibid.). Vi kan till 
exempel inte hålla särskilt mycket information i minnet och om vi rabblar upp tio olika 
företeelser för en person är sannolikheten mycket stor att personen ifråga inte kommer ihåg 
alla.    
Vidare menar Säljö (2000) att det ändå är uppenbart att det har skett förändringar i våra 
intellektuella och fysiska färdigheter och kunskaper. Dessa blir dock synliga först när vi 
betraktar de redskap eller verktyg med vilka vi observerar omvärlden. Vi har skapat en kultur 
som innehåller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden är annorlunda den 
som våra förfäder hade. Skillnaderna blir tydliga när man betänker hur människor har 

2. Rummet, bänkens 
placeringar P1                     P2,P3,P4,P5 

 
4. Deltagarstruktur 

1. Läroplan, 
skolkultur 

3. Klassens 
organisation 
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utvecklat system för att samarbeta med varandra. Vi har lärt oss att organisera mänskliga 
aktiviteter i verksamheter som bygger på komplicerade former av samverkan mellan 
människor, ofta med avancerade tekniska inslag. Om man skall studera den företeelse som 
kallas lärande i ett sociokulturellt perspektiv måste tre olika företeelser uppmärksammas: 

• utveckling och användning av intellektuella redskap 
• utveckling och användning av fysiska verktyg 
• kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete 

 
Alla människor är på något sätt kreativa och Säljö (2000) anser också att reproduktionen hör 
ihop med minnet och påpekar att det är aktiviteten som gör att människan kan skapa något 
nytt. Vår hjärna och våra nerver äger en form av plasticitet som lätt förändrar sin struktur 
under olika slags påverkan och som bevarar förändringen om stimuli upprepas tillräckligt 
ofta.  

I hjärnan försiggår något i stil med det som händer med ett pappersark när vi viker 
det på mitten: På den plats där vikningen skett blir ett spår kvar, ett resultat av 
förändringen, och en benägenhet att återupprepa denna förändring i framtiden. 
Man behöver nu bara blåsa på pappret för att det skall böja sig på just det ställe 
där spåret finns (Vygostkij, 1995, s. 12). 

 
En tanke i Vygotskijs idévärld är att människor ständigt befinner sig under utveckling, de har 
i varje situation möjlighet att ta över och ta till sig, appropriera kunskaper från medmänniskor 
i samspelssituationer. De är ständigt på väg mot att appropriera nya former av redskap med 
stöd av vad de tidigare kan. Ett sätt att uttrycka detta ”sätt att betrakta människors utveckling 
och lärande är att använda begreppet närmaste utvecklingszon (zone of proximal 
development, ZOPED eller ZPD)” (Säljö, 2000, s. 120). Vygotskyj definierade denna 
utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam å ena sidan, och vad 
man kan prestera under den vuxnes ledning å den andra. Med litet handledning i omgivningen 
kan vi ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara av på egen hand. Vi kan förstå vad 
som sägs och görs, men vi kan inte på egen hand klara av att hantera allt utan stöd.  
I vår studie menar vi att det digitala klassrummet kan ses som ett exempel på begreppet 
närmaste utvecklingszon i en pedagogisk praktik. I ett sociokulturellt perspektiv är detta en 
slags modell för hur kunskap och färdighet överförs. Vi exponeras för resonemang och 
handlingar, blir förtrogna med dem och kan kanske till slut genomföra dem från början till 
slut. ”Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för 
stöd och förklaringar från en mer kompetent person” (Ibid., s. 123). 
 
Det vi kallar lärande är en konsekvens av interaktion och kommunikation. Med det menar 
Säljö (2006) att vi lär oss genom samspel med andra människor. Människan skaffar sig 
kunskaper och färdigheter genom insikter och handlingsmönster som byggts upp i den kultur 
och miljö där hon vistas, genom interaktion och samspel med andra inom samma kultur. 
Sättet som människor lär och tar del av kunskaper i olika sammanhang förändras beroende på 
de kulturella omständigheterna. Lärandet är ingen selektiv process, vad och hur mycket 
kunskap som förvärvas påverkas av miljön. Människor lär i alla situationer och det går inte att 
medvetet undvika att lära. Individens sätt att uppfatta världen och sedan agera i den har ett 
samband med de omgivande sociala och kulturella mönstren (Ibid.).  
 
I ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper inte något som individen har i form av något som 
är färdigförpackat i ett förråd, anser Säljö (2000). All den information som finns lagrad i 
böcker som individen har tagit till sig är inte kunskap i sig. Kunskaper är något man använder 
i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, det som hjälper 
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mig att se ett problem som något bekant som jag har tidigare erfarenhet av. Det ska också 
göra det möjligt för individen att hantera problemet och komma vidare. Lärande är inte en 
aktivitet som enbart går ut på att inhämta vad tidigare generationer har skapat för då skulle 
samhället vara statiskt. Kulturell dynamik uppkommer genom att varje gång kunskap eller 
praktiska redskap används, så görs det i nya situationer och det finns en möjlighet att ett nytt 
element kommer in och förändrar kunskapens eller redskapets natur. Många redskap har 
utvecklats för ett syfte men har kommit att användas för helt andra syften. Individer bidrar 
genom sina handlingar till att kontinuerligt återskapa och förnya sociokulturella mönster 
(Ibid.). 
 

Dialogen 
Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap som kan fungera 
som en länk mellan kultur, interaktion och tänkande, anser Säljö (2000). En grundläggande 
fråga blir hur individer tillägnar sig innebörder och betydelser i ord. Vygotskyj skilde mellan 
’sense’ och ’meaning’. ”Med ’sense’ menade han ungefär den lokala innebörd ord och uttryck 
ges i konkreta kommunikativa praktiker. Med ’meaning’ avses den mer publika eller 
officiella, lexikala betydelsen, den som vi finner exempelvis i ordboken” (Ibid., s. 87). Vi 
måste studera hur vi menar i olika kommunikativa sammanhang. Att utvecklas och att lära är 
en fråga om att förvärva intellektuella/diskursiva redskap med vilka nya och okända 
företeelser kan förstås på ett mer nyanserat sätt. Med hjälp av språkets semiotiska potential – 
dess resurser för alternativa beskrivningar – kan vi referera till verkligheten på många olika 
sätt.   
Ordet och handen utgör varandras förutsättningar i den vardagliga verksamheten, där ordet 
genom tal ger oss tillgång till andras tolkningar och vi kan på så sätt koordinera våra 
perspektiv på det vi talar om, jag ser vad du ser i problemet och tvärtom. Säljö (2000) menar 
att olika lösningsförslag kommer fram och blir allmän egendom, vem som helst kan bygga 
vidare på dem. Det uppstår en kontinuitet mellan individer och genom språklig 
kommunikation kan gemensam förståelse upprätthållas. Det är en viktig princip för 
kunskapsbildning att vi kan låna av varandras insikter och förståelse. Vi deltar i 
kommunikation och kan sedan använda dessa själva, det som kallas ”participatory 
appropriation” (Rogoff, 1999; Säljö, 2000). Kommunikation är ett sätt att re-presentera 
världen för oss själva och för andra, ett sätt att göra den tillgänglig för diskussion. 
 
Vygotskijs syn på det dynamiska samspelet mellan språk och tanke är att språket inte tjänar 
som ett uttryck för en färdig tanke utan en tanke som omsätts i ett språk omstruktureras och 
förändras. Det innebär att den egna språkproduktionen är nödvändig för att eleverna ska 
utveckla en djupare förståelse. Enligt (Ibid.) innebär detta att samtalet och skrivandet är 
avgörande redskap för tankeutvecklingen. För att tänkandet ska utvecklas måste läraren ge 
eleverna mycket utrymme att uttrycka sina egna tankar i tal och skrift, utan att omedelbart bli 
kontrollerade och rättade.  
 
Liknande tankar möter vi hos Dysthe (2003) som beskriver sin syn på samspelet mellan språk 
och tanke: 
 

/…/lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 
kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det 
individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är 
mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i 
vid mening (Ibid., s. 31). 
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Språket har en viktig funktion i vår studie eftersom lärarna i studien får handledning under 
projektets gång, vilket gör att dialogen blir ett viktigt redskap för utvecklingen.  
 
Säljö i Dysthe menar att språket är ”bryggan mellan ’yttre’, och observerbara kommunikativa 
aktiviteter, och det ’inre’, det vill säga vårt tänkande och vår föreställningsvärld” (Ibid., s. 
220). Även Bakhtin i Dysthe menar att språket är den medierade länken mellan social 
interaktion och individers tänkande.  Kärnan i den Bakhtinska dialogen är respekten för 
andras ord, viljan att lyssna och förstå den andre och att vilja och kunna använda den andres 
ord samtidigt som man har kvar respekten för de egna orden . Bakhtin i Dysthe (1996) talar 
bland annat om dialogen som grunden för vår existens, att vi endast genom kommunikation 
kan få kunskap om oss själva. Enligt honom kan vi aldrig förstå oss själva som helhet om vi 
inte relaterar oss till andra, och vi kan bara få kännedom om oss själva genom kommunikation 
med andra. Grunden för all kunskapsutveckling är enligt honom olika möten mellan skilda 
perspektiv och ståndpunkter, där dialogen är viktig inte bara för språkutvecklingen utan också 
för tänkandet. Detta ger följder för arbetet i klassrummet där dialogen blir grunden för 
lärandet.   
Dysthe (1996) har gett dialogbegreppet en vidgad innebörd. I begreppet dialog ingår såväl 
muntlig som skriftlig kommunikation. Dialogbegreppet innebär lärarens samspel med hela 
klassen eller enskilda elever, samspel mellan elever, mellan en elevtext och en grupp elever 
eller samspel mellan olika texter. Heteroglossi uppstår i klassrummet ur de sociala och 
kulturella olikheter som finns i olika röster och texter, enligt Bakhtin. Det är detta Dysthe 
kallar flerstämmighet. För att få ett dialogiskt, flerstämmigt klassrum krävs det att läraren 
ställer öppna frågor och att undervisningen bygger lika mycket på elevens egna frågor som på 
lärarens. Det flerstämmiga klassummet är ett klassrum där lärarens röst är en av många röster 
som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning 
av språket står i centrum för inlärningsprocessen. I de flesta klassrum pågår både samtal och 
skrivande men det som gör ett klassrum dialogiskt är hur skrivande och samtal används för att 
främja lärandet. Språket har en central plats vid kunskapsinhämtning, samtal och skrivande är 
nödvändigt för inlärning. Mot bakgrund av detta ger Dysthe praktiska exempel på hur lärare 
söker nya vägar och försöker skapa språkliga inlärningsmiljöer som ger utrymme för 
elevernas röster. Den grundläggande förutsättningen är att läraren vet vad som skiljer 
monologisk undervisning från dialogisk undervisning och anser att undervisningen är 
monologisk när kraften i dialogen inte blir utnyttjad i klassrumssamtal.  
 
Dysthe (1996) kopplar samman Bakhtins teorier med sin egen undersökning och tar upp några 
viktiga aspekter för det dialogiska klassrummet: 
 
• ”Förståelsen är aktiv och social” (s. 228). Lärande växer fram när vi samspelar och utbyter 
tankar med varandra, samtalet är inte bara ett inlärningsredskap utan är helt grundläggande.  

• ”Jag möter mig själv genom andra” (s. 228). Vi lär känna oss själva genom andras ögon och 
röster. Genom elevernas dialog med varandra, och med lärarna, fick de en bild av sig själva 
som tänkare och kunskapsbyggare. 

• ”Skillnader mellan olika röster” (s. 229). Dialogen består av många röster och det är 
skillnaden mellan dessa röster som utgör potentialen för inlärning. 

• ”Konfrontation mellan rösterna” (s. 230). Det är i mötet mellan de olika rösterna i 
klassrummet som eleven kan hitta sin egen röst eller göra ordet till sitt eget. Det räcker inte 
bara med att många röster hörs samtidigt, det måste finnas ett samspel mellan dem. 
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• ”Röster ’utifrån’ och från andra tider” (s.231). Genom att blanda röster från olika textkällor 
och tidsepoker med de levande rösterna från eleverna, skapas flerstämmighet och en rikare 
miljö för inlärning. 

Dysthe menar emellertid att det finns fler villkor för att lärande ska bli till i ett flerstämmigt 
klassrum. Ett av dessa villkor är ett äkta engagemang. Interaktiva inlärningsmetoder tycks 
kunna skapa äkta engagemang eftersom eleverna engageras i diskussioner i de teman som 
pågår i klassrummet. (Ibid.) beskriver tre villkor för ett äkta engagemang där det första 
beskrivs att läraren anser att eleverna har något att bidra med, ett annat är att eleverna ser en 
koppling mellan det de ska lära sig och sina egna erfarenheter. Ett tredje villkor är att eleverna 
har en viss kontroll över målen och metoderna över inlärning. 
 
Det gäller att få eleverna engagerade och intresserade av, inte bara ämnesinnehållet och temat, 
utan även av aktiviteterna. Dysthe drar slutsatsen att elevernas intresse och delaktighet är 
beroende av lärarens kunskap om och erfarenhet av att skapa intresseväckande 
inlärningsaktiviteter. Mot bakgrund av bl.a. Dysthes teorier finner vi det rimligt att anta att 
även det digitaliserade klassrummet kan tänkas komma att kännetecknas av att skapa 
intresseväckande inlärningsaktiviteter. När eleven dras in i klassens samtal anser hon att ett 
äkta engagemang har skapats och förutsättningar för ett flerstämmigt klassrum torde finnas. 

 

Kunskapen är kontextuell 
Säljö (2000) betraktar alla våra handlingar och vår förståelse som delar av kontexter, våra 
handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter. Delar och helheter definierar varandra och 
kontexten är det som väver samman en verksamhet och för den till en identifierbar helhet. All 
kommunikation förutsätter en kontext för att bli begriplig. Vi kan urskilja flera olika typer av 
kontext, vi kan tala om fysisk kontext, kognitiv (eller mental) kontext, kommunikativ kontext 
och historisk kontext. Den fysiska kontexten är den miljö inom vilken en handling utförs. 
Klassrummet innehåller kommunikativa drag som gör det till en speciell miljö för interaktion, 
det är ett av få ställen i samhället där den som vet svaret ändå ställer frågan. Skolan är också 
exempel på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition och där det många 
gånger kan vara svårt att ända på mönster för interaktion, de kommunikativa mönstren befästs 
och uppfattas som de enda möjliga. Lärande är en fråga om att besitta information, ha 
färdigheter och förståelse, kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken 
förståelse som är relevanta i ett visst sammanhang (Ibid.). 
 
Liknande tankar om kontextens betydelse för inlärning finner vi hos Carlgren & Marton 
(2000) som menar att all kunskap vilar på en osynlig grund som sin förutsättning, dvs den 
sociala praktik som kunskapen är en del av hör till kunskapen. Eleverna lär sig att veta (fakta) 
men också indirekt genom att göra det som de gör. Vilket innebär att sammanhanget för 
lärandet blir en del av skolkunskaperna. I de senaste läroplanerna har skapandet av 
sammanhangen för elevers lärande blivit en tydligare del av lärarnas uppdrag (Ibid.).  
 
Carlgren & Marton (2000) menar vidare att samhället förändras i allt snabbare takt och att 
förbereda dagens elever inför morgondagen blir allt svårare. Genom att möta olika situationer 
inom skolan kommer eleverna att ha större förutsättningar att hantera olika situationer utanför 
skolan. Att bli medveten om att saker och ting kan förstås på olika sätt och om att vissa sätt är 
mer effektiva i vissa situationer och för vissa syften, skapar medvetenhet hos eleverna om 
variationer. Genom att skolan erbjuder variation ger det eleverna bättre förutsättningar för att 
möta okända situationer. Förmågor som flexibilitet och kreativitet kan ses som viktiga 
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aspekter för att kunna bemästra situationer man aldrig har mött förut. I vår studie som avser 
belysa hur skolan interagerar den nya tekniken funderar vi på vilka möjligheter som ges för 
flexibilitet och kreativitet vid utvecklandet av det digitala klassrummet. 
 

Artefakter 
Förmågan att tolka, att koppla resonemang i texter till konkreta händelser i en fysisk 
verklighet är komplicerat. Att behärska detta är enligt Säljö (2000) en väsentlig del av vad 
modern utbildning handlar om. Exempel på förändringar i lärprocesser och i sätt att tänka, 
som kan föras tillbaka på förändringar i tekniska och samhälleliga förhållanden, kan 
illustreras med den enkla fickräknaren med flytande decimalkomma. Den kan utföra mängder 
av multiplikationer eller divisioner utan att vi anstränger oss mentalt. Den lärandeprocess som 
bestod i att lösa sida upp och sida ner av övningsuppgifter håller på att bli historia, algoritmen 
passar bättre i maskinen och vår mentala energi kan frigöras till annat. Detta betyder inte att vi 
inte längre behöver lära oss vad räknesätten innebär, tvärtom, desto viktigare är det att vi 
förstår de principer som gäller för hur matematiska operationer fungerar och hur man skall 
tänka vid användandet av dem. Problemet med hur människor lär handlar inte bara om hur vi 
fungerar som individer utan vi måste också ta med i beräkningen hur vår omgivning ser ut, 
vilka resurser som den erbjuder samt vilka krav som ställs. Vi är kulturvarelser och samspelar 
och tänker tillsammans med andra människor. Vi har därutöver ”tillgång till olika slags 
hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biologiska 
förutsättningar sätter upp” (Ibid., s.17).  
 
Lärande i ett sociokulturellt perspektiv kan beskrivas som ”förmågan att se något nytt som ett 
exempel på eller en variant av något redan bekant” (Säljö, 2000, s. 73). Kulturen är dynamisk 
och i olika verksamheter utvecklas ständigt redskap som flyttar gränserna för den 
intellektuella och praktiska förmågan, vilket medför att lärandet hos individer blir en fråga om 
hur man tar till sig redskapen och hur man förmår använda dem. Det sker dessutom en gradvis 
höjning av våra förväntningar på vad människan skall kunna, det som tidigare sågs som 
komplicerat och svårt kommer senare att uppfattas som trivialt och självklart. 
 

Idag betraktar vi behärskningen av multiplikationstabellen som elementär och 
grundläggande. Det är något som barn lär sig relativt tidigt i skolan. Men återigen 
i ett sociokulturellt perspektiv har människors förmåga att lära och att utvecklas 
såväl kollektivt som individuellt ingen bestämd gräns. Vi skapar hela tiden 
redskap med vars hjälp vi kan lösa fysiska och intellektuella problem (Ibid., s. 
73).  

En utgångspunkt för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att intressera sig för hur 
individer och grupper kan tillägna sig och utnyttja fysiska och kognitiva resurser, ”med en 
sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga om hur vi tillägnar 
oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och vår 
omgivning” (Säljö, 2000, s.21). De digitala redskapen i vår studie är viktiga verktyg och vi 
ska försöka skapa förståelse för lärandet påverkas av de digitala resurser som finns i 
klassrummet.  
Strandberg (2006) skriver i likhet med Säljö att lärande är beroende av att det finns tillgång 
till verktyg. Verktyg betyder i ett sociokulturellt perspektiv de intellektuella och praktiska 
resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå omvärlden och för att 
handla. (Ibid.) menar att aktivitet leder till lärande och utveckling och att aktivitet har vissa 
kännetecken, varav tillgång till verktyg och tecken är ett av dessa.  
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Även Vesterlund (2001) beskriver att det sociokulturella perspektivet företrädesvis behandlar 
vilken betydelse omvärlden har för hur vi lär oss och hur vi utvecklas. Själva termen 
sociokulturell kan uppfattas på olika sätt beroende vilket område som ska studeras. Det rör sig 
om hur människor förvärvar erfarenhet och hur redskapen som tillhandhålls brukas och i 
likhet med Strandberg (2006) och Säljö (2000) anser (Ibid.) att redskap har en särskild 
innebörd i det sociokulturella perspektivet. Ett exempel på ett sådant verktyg är datorn. I 
skolan får det enligt Dysthe (2003) konsekvenser vilken kunskaps- och lärosyn läraren har för 
vad man väljer att använda ett nytt redskap till.  
 
När människan började rita, skriva, trycka böcker, sprida kunskap via medier ändrade sig 
också samhället. Likadant kan det bli om de nya artefakterna är tillräckligt kraftfulla, anser 
Säljö (1999). Då kan hela samhället, dess kunskapsbas, sociala relationer och till och med 
människors sätt att tänka och att lösa problem förändras. Ju fler artefakter vi använder oss av i 
vår vardag, desto större blir behovet av och möjligheten till lärande. I föreliggande studie 
intresserar vi oss för digitaliserade artefakters inverkan på lärandet liksom 
samspelssituationen inom ramen för klassrummet. 
 
Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Medierar, som 
kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) antyder att människor inte står i direkt, 
omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden, menar Säljö (2000). Tvärtom innebär 
mediering att människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir 
omvärlden. Men även intellektuella och språkliga verktyg medierar verkligheten för 
människor. Om vi vill förstå lärande som en del av sociala praktiker, miniräknare eller 
datorer, kan man inte studera artefakter och individernas tänkande var för sig. Man måste 
studera hur tänkande utövas med hjälp av artefakter av människor i verkligheten. För vår del 
handlar det om att studera den sociala praktiken i klassrummet.  
 

Bildens betydelse för lärandet 
I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 konstaterar man bland annat att 
dagens datoranvändning omfattar, förutom ordbehandling och kalkyl, också digital hantering 
av rörliga bilder, stillbilder, grafisk design och multimedia. Samspelet mellan bild och IT har 
utvecklats de senaste åren tack vare förbättrade gränssnitt och kraftfullare hårdvara. Även 
Marner i Lind & Norman (2008) betonar bildens betydelse för informationsteknikens snabba 
utveckling: 
 

Det demokratiska samhället där alla bör delta i informationsspridningen är 
otänkbart utan bild. Utan bild skulle datorn inte kunna bli ett så populärt medium 
att den snart finns i varje hem. Vad vore ett datorspel utan bild? När bilden 
framställdes för hand var bilden en begränsad kommunikationsform, men när 
människor samlas framför TV-apparaten eller datorskärmen blir bildmedierna ett 
teckensystem att räkna med (Ibid., s.18). 

 
Alexandersson, Hurtig och Söderlund (2006) beskriver i sin forskarrapport ”Mot vidgade 
vyer” hur informationstekniken erbjuder mer än bara en avancerad skrivmaskin. Tekniken är 
också ett redskap för att skapa bilder och ljud och IT ger möjligheter ”att upptäcka och lära 
sig hur bild och text tillsammans kan bilda en helhet, där bildelement och texten tillsammans 
ger produkten ett meningsinnehåll som går utöver bilden eller texten var för sig” (Ibid., s. 
125). Alexandersson et al. (2006) förklarar att det finns goda exempel på att elever via IT fått 
en helt annan insikt i hur bilder, musik och texter produceras. För att tillvarata IT:s potential i 
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utvecklandet av elevernas arbeten har skolan en viktig uppgift att fylla, genom att bringa 
insikt i bildens betydelse för arbetets framställning. 
 
Veen & Vrakking (2006) anser att dagens traditionella skolsystem fortfarande betonar språket 
i betydelse av det skrivna ordet som det allenarådande kommunikationsverktyget. Och menar 
att det är viktigt att skolan tillåter eleverna att få utveckla sitt tänkande i bilder eftersom de i 
dagens mediesamhälle har tolkat bilder redan från tidig ålder.   
 
Även Säljö (2005) betonar bilden som ett viktigt kommunikationsredskap: 
 

En granskning av medierade redskap i våra dagar vore helt ofullständig om man 
inte också tog med bilden och andra visuella redskap i beräkningen, och deras 
betydelse för lärandet. Inte minst i våra dagar kan man hävda att bilden, genom 
medier och genom informationsteknologin, träder fram som ett än viktigare sätt 
att skapa och kommunicera mening än vad den varit tidigare och kanske till och 
med viktigare än skrift (Ibid., s. 160). 

 
Liknande tankar finner vi hos Danielsson (2006) som hävdar att språket är mer än att samtala 
och skriva och ser den rörliga bildens möjligheter att uttrycka sig. I en amerikansk studie av 
ungas medie- och IT-användning, gjord av Graber (2001), framkommer att individer som 
använder modern informationsteknik kontinuerligt tenderar att bli mer inriktade mot det 
visuella och grafiska jämfört med traditionell text. Förutom att de utvecklar ett visuellt och 
begreppsligt tänkande så använder de sig även av betydligt fler kanaler och källor i sin 
kommunikation. Danielsson (2006) framhåller att medier och framförallt hur den rörliga 
bilden kan ge redskap för att gestalta tankar och kunskap för unga människor. Vi funderar på 
om det kan det vara så att den muntliga kulturen återigen är på väg att stärkas när det gäller att 
kommunicera via mobiltelefoner etc. 
 

IT i Lärandet 
Enligt Maltén (2003) utgår den traditionella undervisningen från kända fakta som läraren 
förmedlar till eleverna, undervisningen är reproduktiv. Eleven förvärvar kunskapen utan att 
behöva ifrågasätta den och utan att själv ha varit delaktig i utformningen. (Ibid.) anser att den 
datoriserade undervisningen sätter den lärandes aktivitet i fokus på ett tydligare sätt än den 
traditionella. Liknande åsikter finner vi hos Säljö (1999) som menar att modern 
informationsteknik inbjuder till en syn på lärande där elevens egen aktivitet är avgörande för 
vad resultatet blir. Lärande går inte enbart ut på att man kan återge information, utan på att 
man förmår raffinera och omvandla information till en personligt skapad syntes och analys.  
 

Lärande får ett betydligt större inslag av skapande av något som har ett värde 
också bortom inlärningsuppgiften i sig. Det är en intressant kommunikativ 
skillnad mellan att svara på ett prov å ena sidan och att skapa ett dokument eller 
en web-presentation som skall läsas av andra och som skall vara ett inlägg i en 
lokal diskussion (Ibid., s 12) 

 
Med hjälp av IT får lärande mer karaktär av produktion än reproduktion; man skriver, 
syntetiserar och analyserar i större utsträckning. Säljö (2000) anser att denna process är en av 
de mer omvälvande aspekterna av teknikens inflytande. 
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Vidare anser Säljö (2000) att virtuella verkligheter är utmärkta resurser för tankeexperiment 
och dialog med omvärlden är i många sammanhang en kraftfull stötta för lärande. Den 
moderna tekniken har gjort informationen global vilket har lett till nya arbetsuppgifter i 
skolan. Eleven och läraren är delaktiga i informationsfloden och skolans uppgift blir att 
reflektera och bearbeta mängden information. Lärande blir att skaffa sig redskap för att 
organisera informationsflödet och lära eleverna välja med ett kritiskt sinne. Möjligheten att få 
direkt information från människor som lever under andra villkor och att få dela erfarenheter 
med dem ger skolarbetet en ny dimension som bidrar till att motverka abstraktionen i böcker 
(Ibid.).  
Den moderna informationstekniken utmanar det klassiska kommunikativa mönstret som vi 
känner i klassrummet. ”Innan vi hade böcker och andra medier var det ett naturligt antagande 
att informationen först måste presenteras för att tänkandet och lärandet skulle komma igång” 
(Säljö, 1999, s 10). Föreställningen om att tekniken ska ta över ansvaret för lärarens jobb har 
avtagit. Mängder av försök har konkluderat att det är svårt att ersätta läraren när det gäller 
förmedling av kunskaper. Teknik är bra för vissa saker och mänsklig kommunikation är bra 
för andra. Trots det förändras lärar- och elevroller vid användning av informationsteknik. 
Säljö (1999) beskriver hur den interaktiva kulturen i ett amerikanskt klassrum påverkades vid 
introduktion av informationsteknik. Studien visade på slående skillnader mellan hur lärare och 
elever interagerade i undervisningssituationer. Den datorbaserade undervisningen utmärktes 
av att lärare och elever samarbetade i större utsträckning i dialogens form. Även det sätt som 
läraren hjälpte till skiljde sig åt. Frågor och problem initierades av eleverna, de fick stöd i 
förhållande till ett problem som de själv hade identifierat. Det var mer legitimt att uttrycka 
sina svårigheter och sättet att tala till varandra mellan lärare och elev präglades av 
kollegialitet. Eleverna hade inte samma förväntningar att få svaren serverade. Det var också 
vanligt att de mer avancerade eleverna hjälpte de kamrater som hade svårigheter. (Ibid.) häv-
dar att flera studier visar att datoranvändningen leder till mer av samarbete.  
 
Förutom att studier (Myndigheten för skolutveckling, rapport 17, 2007) har kunnat visa att 
samarbete mellan elever främjas av datorandvändning, visar även studier att det är viktigt 
vilket förhållningssätt till IT läraren har. Det finns ett samband mellan det sätt som IT 
används på och elevers kunskapsinhämtning. ”Man kan säga att ju mer inbäddad eller 
integrerad en specifik teknik är, desto högre är effekten, vilket är en viktig slutsats när det 
gäller synen på IT i lärandet.” (Ibid., s. 5). När IT blev ett normalt inslag i klassrummet och i 
det pedagogiska arbetet fanns det klara tecken på positiva effekter för lärande och elevers 
prestationer. Fördelar som framhölls var en ökning av elevernas motivation och färdigheter. En ökad 
motivation hos eleverna ledde i sin tur till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under 
lektionerna, vilket främjade lärandet.   
 
Downes i ”Digitala lärresurser- möjligheter och utmaningar för skolan” utmanar skolan och 
menar att personer som arbetar med IT i lärandet befinner sig i en valsituation: 
 

Å ena sidan kan man fortsätta att utveckla tekniker och system som stödjer ett 
traditionellt klassrumsbaserat lärande genom centralstyrda lärplattformar, digitala 
skrivtavlor, digitala lärresurser som liknar traditionella läromedel osv. 
 Å andra sidan finns det möjligheter att utveckla redskap för ett interaktivt lärande 
– ett lärande som finns när man behöver det och där man behöver det, ett lärande 
som är som att delta i ett samtal (s. 52). 
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Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs den metodologiska ansatsen, tillvägagångssättet, 
datainsamlingsmetoden, studiens trovärdighet, etiska överväganden och analysarbetet. Vi 
avslutar metoddelen med att beskriva den hermeneutiska spiralen i analysarbetet. 
 

Det kvalitativa perspektivet 
 
I många forskningsrapporter inom området för IKT och media (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007) har enkäter varit ett vanligt förekommande verktyg för att samla in 
data. Resultaten har angetts med hjälp av kvantitativa mått som framhåller att det finns brister 
när det gäller hur IKT och media utvecklas inom skolan (Ibid.). Enkäter menar man är ett 
mätinstrument med vilket man mäter människors beteenden, åsikter och känslor (Trost, 2001, 
s.11).  
Däremot ger dessa mätningar liten förståelse för utvecklingen av IKT i ett pedagogiskt 
sammanhang. För att nå en fördjupad förståelse för hur lärandets innehåll och form påverkas 
fann vi det lämpligt att utgå från en kvalitativ ansats vid vårt val av metod för att besvara 
forskningsfrågorna. Denna studie har en kvalitativ ansats som kännetecknas av att 

• fokus ligger på processen snarare än på utfallet 
• forskaren strävar efter att förstå det fenomen som studeras med utgångspunkt i 

informantens tankar, handlingar och intentioner 
(Kvale, 1997; Svenning, 2003; Danell, 2006). 
 
I likhet med (Ibid.) beskriver Backman (1998) att det kvalitativa synsättet riktar intresset mot 
individen där frågan ställs hur individen tolkar och formar sin verklighet. De framträdande 
begreppen som märks är innebörd, kontext och process. Med innebörd avses att man 
intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i 
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Kontexten avser att man företrädesvis 
studerar människan i ”real-life”-situationer. Processer, det vill säga skeenden och förlopp är 
karaktäristiska för det kvalitativa perspektivet snarare än produkter eller resultat som återfinns 
i det traditionella paradigmet. I det kvalitativa förhållningssättet är människan, oftast i 
interaktion med andra människor det huvudsakliga instrumentet.  
 
Den kvalitativa ansatsen i vår studie har kännetecknats av att vara abduktiv. Fokus ligger på 
processen snarare än på utfallet där vi har strävat efter att förstå det fenomen som studeras 
med utgångspunkt i lärares tankar, handlingar och intentioner (Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Patton, 2002; Danell, 2006). Med abduktion, menar Egidius, 1995: 
  

Slutledning som skiljer sig från induktion och deduktion på det sättet att den 
antingen bygger på förutsättningar av vilka den ena är sann och den andra 
endast sannolik eller leder fram till nya och oväntade slutsatser som inte kan 
härledas rent logiskt av premisserna (s.7). 

 
I vår kvalitativa studie är det traditionella ”forskningshjulet” inte helt adekvat. Vi har initialt 
inte lagt tyngdpunkten på begreppsliga formuleringar i form av teorier, frågeställningar eller 
hypoteser utan istället börjat med empirin, det vill säga samla in data, för att därefter 
formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Det förstnämnda förfarandet brukar kallas 
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deduktion och det senare för induktion. Enligt Backman (1998) överväger den induktiva 
ansatsen i en kvalitativ studie. I vår studie har vi pendlat mellan en induktiv och en deduktiv 
ansats för att fånga det som framträder vid analysarbetet och i sin tur har det varit vägledande 
för det fortsatta analysarbetet. Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad 
som den traditionella. Den innehåller ett stort mått av flexibilitet och ger därmed stort 
utrymme för variationer. Flera olika moment kan försiggå samtidigt vilket gör att de kan vara 
svåra att separera från varandra. 
 
 

Tillvägagångssättet 
 
Vi har granskat lärarnas beskrivningar om effekter hos elevens lärande och deras eget lärande 
vid olika tidpunkter.  
 
De deltagande lärarna har vid olika tidpunkter fått beskriva arbetet med att utveckla det 
digitala klassrummet i utvecklingsarbetet. I den första beskrivningen, våren 2007, beskrev 
lärarna sina tankar om hur elever, lärare lär samt vilka effekter de förväntade sig av att 
digitalisera klassrummet. Vid det andra tillfället, hösten 2007, fick lärarna beskriva vilka 
aspekter och pedagogiska aktiviteter inom ramen för klassrummets lärmiljö de ville utveckla 
för att stärka elevens lärande. Som stöd för att reflektera över klassrummets lärmiljö använde 
lärarna sig av Vygotskijs teoretiska begrepp som beskriver den proximala utvecklingszonen 
för att uppmärksamma olika aspekter av klassrummet som lärmiljö.  Med utgångspunkt från 
analyser av de två beskrivningarna besökte vi gruppen med ytterligare frågeställningar kring 
olika aspekter i det digitala klassrummet som lärarna ville vidareutveckla för att stärka 
elevens lärande. Detta blev tredje insamlingstillfället. Därefter kontaktade vi lärare via e-post 
för att efterfråga ett förtydligande gällande deras tankar. Vid det fjärde och avslutande 
tillfället fick lärarna reflektera kring hur deras lärande påverkats samt lärarrollens utveckling. 
Lärarna fick även beskriva hur elevernas intresse, engagemang och lärande påverkats under 
utvecklingsarbetets gång. 
 
En modell för att studera lärares pedagogiska tänkande beskrivs av Kansanen, et al. (2000). 
Han menar att man kan kategorisera tänkandet i tre steg ”preinteraction, interaction och 
postinteraction”. I steget för ”preinteraction” fokuseras vad lärare tänker för själva 
handlandet, det vill säga vad lärarna ser att de har för proximala utvecklingszoner i sina 
digitala klassrum. Beskrivningarna från nuläge ett stämmer väl överens med Kansanens 
”preinteraction”. I steg två, ”interaction” kan utläsas hur lärare beskriver att interaktion sker i 
klassrummen. I nuläge två och tre beskriver lärarna deras syn på den proximala 
utvecklingszonen i klassrummet samt olika aspekter av det digitaliserade lärrummet som de 
vill utveckla. Slutligen kan nuläge fyra jämföras med Kansanens steg tre ”postinteraction” 
som handlar om lärares tänkande efter handling (Danell, 2003).   
 

Urval och datainsamling 
Informanter i studien har varit deltagare i ett utvecklingsarbete inom CMiT i Piteå kommun. 
Antalet intervjuade styrdes av deltagarna i projektet, vilka vid starten uppgick till tretton 
personer. Insamlandet har varit en successiv process där vi inte följde respektive informants 
beskrivning, antalet informanter kan vid de olika datainsamlingstillfällena ha varierat på en 
till två informanter. Tidsomfattningen av vårt arbete styrdes av projektets längd där vårt 
arbete var några nedslag i projektet under 2007/2008. Vårt val av datainsamlingsmetod var 
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elektroniska intervjuer. Svenningsson, Lövheim & Bergquist (2003) menar att det ännu inte 
har utvecklats specifika metoder för studier på Internet utan att forskarna är hänvisade till de 
verktyg som redan finns. I vår studie har vi använt elektroniska intervjuer för att få tillgång till 
lärarnas tankar. Kvale (1997) liknar intervjun vid ett samtal där varje sådant samtal dessutom 
är unikt liksom den kunskap som då uppstår. Ryen (2004) anser att Internet har gett forskaren 
en ny och annorlunda möjlighet att samla in data och menar att vi lever i ett 
”intervjusamhälle” där den tekniska utvecklingen medför att det personliga mötet upplöses. 
Svenningsson et al. (2003) pekar på att asynkrona samtal, samtal som är oberoende av tid och 
rum, har vissa fördelar genom att meddelande kan skrivas och läsas i den takt som forskaren 
och den intervjuande väljer. 
 

Studiens trovärdighet 
Kvalitativa studier tar sin utgångspunkt i tolkning och förståelse och resultatets tillförlitlighet 
kan inte diskuteras på samma sätt som i kvantitativ forskning (Kvale, 1997). Undersökningens 
trovärdighet är beroende av forskarens hantverksskicklighet vilket enligt (Ibid.) innebär att 
resultaten som redovisas ska kunna bedömas utifrån det metodiska tillvägagångssättet men 
granskningen ska även inbegripa forskarens förförståelse. Vår egen förförståelse som lärare 
kan därmed komma att påverka tolkningen av texten men genom att vi var två vid 
tolkningstillfällena reducerade vi uppkomsten av bias vid undersökningen. (Ibid.) manar till 
försiktighet /…/ ”även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att 
motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka 
kreativitet och föränderlighet”(s.213).  
 

Etiska överväganden 
Under forskningsprocessen har vi utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 
(2002) för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning med avseende på informations-, 
samtyckes- och konfidentialitetskraven. Vår handledare har informerat deltagarna i 
utvecklingsarbetet att vi kommer att ta del av deras nulägesrapporter. Vi besökte deltagarna i 
början av studien och upplyste dem om våra skyldigheter enligt de forskningsetiska 
principerna. Vid mötet fick vi tillåtelse att via e-post ställa kompletteringsfrågor till 
nulägesrapporterna. Genom våra frågor har vi kunnat avgränsa och fördjupa innehållet i de 
texter vi studerat.   
I resultatredovisningen har vi avpersonifierat deltagarna genom att inte skriva ut vem som 
skrivit vad och inte heller följt de enskilda lärarnas beskrivningar. Vi har beskrivit resultaten 
utifrån de mönster som har framträtt. Deltagarna har tagit del av resultatet och getts möjlighet 
att lämna sina synpunkter och uttala sin syn på rimligheten i de redovisade resultaten. Alla 
som deltagit i studien har gett sitt samtycke till att materialet publiceras. 
 
Oden i Jönsson (2004) menar att teorier och ideologier är forskarens verktyg för att ur olika 
perspektiv fånga kunskap kring olika aspekter av verkligheten. Som forskare väljer man alltid 
perspektiv som resulterar i specifika frågor, metoder och slutsatser. Det perspektiv man väljer 
fungerar som ett raster genom hela forskningsprocessen och olika raster ger upphov till olika 
kunskap. Vi har därmed varit medvetna om vårt val av perspektiv, teori och metod för att 
synliggöra det etiska perspektivet. 
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Analys och tolkning 
 
Kodning och analys följs åt i ett kvalitativt arbete. Att analysera innebär att hitta mönster och 
sortera. Varje genomläsning ger nya infallsvinklar och enligt Svenning (2003) är analysen i 
full gång. Första steget i Svennings modell för bearbetning är ett antal genomläsningar av allt 
material. Man söker efter regelbundenheter och/eller sociala mönster.  
 
Ricoeur i Danell (2006) menar att text är en diskurs som fixeras genom skriften, och ”för att 
komma bakom det som sägs genom språket och inte i första hand studera det som sägs i 
språket” (s.58) kan man använda diskursanalysen. Winter, Jörgenssen & Phillips (2000) 
beskriver diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. De diskursanalytiska 
angreppssätten bygger på en språkfilosofi som hävdar att tillträde till verkligheten fås genom 
språket. Den fysiska världen får betydelse genom en diskurs. Ett exempel kan vara hur 
människor uppfattar översvämning. Alla drunknar om de befinner sig på en olämplig plats 
oavsett vilka föreställningar de gör sig om översvämningen. ”Men när människor försöker 
sätta sig in i översvämningen i ett meningsgivande sammanhang befinner sig översvämningen 
inte längre utanför diskursen” (s.15). De skulle binda ihop händelsen som ett naturfenomen 
men beskriver den på olika sätt. Några skulle bygga på en meteorologisk diskurs och beskriva 
översvämningen som ett resultat av mycket regnande. Andra skulle beskriva den som en del 
av växthuseffekten. Åter andra skulle se översvämningen som ett inslag av ”Guds vilja”. 
Översvämningen som en händelse kan alltså tillskrivas utifrån många olika perspektiv eller 
diskurser.  
Analysmomentet i det kvalitativa förfarandet kan underlättas av att en viss kategorisering 
förbereds innan datainsamlingen påbörjas. Den huvudsakliga analysen sker ofta kontinuerligt 
under själva datainsamlingen. Uppgiften här är att fånga en helhetsbild där den insamlade 
datamassan bearbetas och analyseras, struktureras och tolkas. Analysarbetet kan kännas igen 
som en ”hermeneutisk spiral där tolkningsarbetet i sina olika steg leder till ökad förståelse av 
den företeelse som studeras” (Danell, 2006, s.53). 
 

Hermeneutik 
Engström & Redelius (2002) skriver att hermeneutik skulle kunna översättas med 
tolkningslära där orsaksförklaringar inte är så intressanta. Här inriktas istället intresset mot 
tolkning och förståelse, det vill säga hur händelser, situationer, personer med mera mot deras 
sociala bakgrund tolkas. Man skulle kunna säga att hermeneutiken intresserar sig för 
människans sätt att se på och förstå världen. 
 
För den hermeneutiske forskaren är alltså förståelse för andra människors erfarenheter och 
uppfattningar central. Hermeneutikern strävar med andra ord efter att skaffa sig så mycket 
information om en annan människas sätt att tänka och handla att hon eller han förstår den 
andra människans tänkande och handlande. Att skapa förståelse är inte detsamma som att gå 
in i en annan människas psyke (Ibid.). ”Gränsen går”, som pedagoghistorikern och 
hermeneutikern Ödman skriver i (Ibid.) ”vid huden”. Att förstå någon är inte att tro att man 
kan veta exakt vad någon människa tänker och känner. I hermeneutiska sammanhang talar 
man ofta den ”hermeneutiska cirkeln” eller den ”hermeneutiska spiralen” vilket innebär en  
 

fördjupning av förståelsen av en tidsålder, en kultur, ett litterärt verk, en 
person osv. genom studiet av detaljerna ger allt bättre överblick samtidigt 
som överblicken ger detaljerna ny mening i en fortskridande process 
(Egidius, 1995, s. 98). 
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Gadamer (1997) beskriver begreppet ”text” som ”inget föremål, utan en fas i det skeende som 
syftar till samförstånd” (s.11).  Texten är process, händelse, skeende, och läsningen innebär 
att man går in i detta skeende. Läsningen handlar inte om att reproducera en redan given text 
utan är en skapande aktivitet. Vidare beskriver (Ibid.) att ”varje läsning är en översättning” 
(s.11). Översättningen tjänar som modell inte bara för läsningen utan för förståelsen, det vill 
säga att vi ska förstå det vi läser i texter. (Ibid.) framhåller att den traditionella hermeneutiken 
ställde sig tre uppgifter: förstå (subtilitas intelligendi), förklara (subtilitas explicandi) och 
tillämpa, använda (subtilitas applicandi).  
 
Vi har en hermeneutisk ansats i vårt analysarbete vilket här innebär att vi har läst texten flera 
gånger för att förstå, vi har fått det förklarat för vårt inre och vi har till slut tillämpat vår 
förståelse för det resultat vi har kommit fram till. 
 

Analys av insamlad data 
Vi har använt oss av en abduktiv forskningsprocess för att analysera och förstå hur lärarna ser 
på vad och hur eleverna lär. Analysarbetet i den abduktiva processen innebär att resultaten får 
en annan innebörd än den som faktiskt finns i nulägestexterna. Analysarbetet sker även i den 
motsatta riktningen, det vill säga för att upptäcka mönster i det empiriska materialet. 
Analysarbetet i den abduktiva processen har växlat mellan att delar i det empiriska materialet 
har uppmärksammats och en vidgad förståelse av helheter (Danell, 2006). Alvesson & 
Sköldberg (1994) menar att den abduktiva processen är vanlig där forskaren strävar efter en 
ökad förståelse. Det är det som särskiljer den från den induktiva och deduktiva ansatsen. 
 

 Genom inriktningen på underliggande mönster skiljer sig abduktionen  
 fördelaktigt från de båda andra förklaringsmodellerna. Skillnaden är  
 annorlunda  formulerat, att den inbegriper förståelse (Ibid., s. 42). 

 
Utifrån de texter som lärarna har skrivit har vi slutligen kunnat skönja ett mönster som utgör 
underlag för vårt resultat. 
 
Vi har i vårt analysarbete även använt oss av Svennings (2003) modell för bearbetning av 
material. Vi letade efter olikheter i ett likartat material. Vår analys bestod av att tolka text som 
bestod av lärarnas tänkande i pedagogiska situationer.  I det arbetet lutade vi oss mot en 
modell av Kansanen, et al. (2000) som består av nivåer för lärarens pedagogiska tänkande. I 
nivån för preinteraction fokuseras vad lärare tänker före handling. I nivå två interaction 
uppmärksammas hur lärare beskriver sina handlingar och inte i första hand vad de tänker när 
de agerar. Slutligen i nivå tre postinteraction handlar det om lärarens tänkande efter handling. 
 
I första fasen läste vi nulägesbeskrivningarna ett, två och tre ett flertal gånger. Utifrån 
frågorna ”Hur” och ”Vad” studerade vi lärarnas texter. I ”vad” frågan kunde vi utläsa vilka 
innehållsliga aspekter som lärarna valde att skriva om. I ”hur” frågan kunde vi utläsa vilken 
kunskapssyn, människosyn och samhällssyn som dolde sig bakom innehållet. Dessa frågor 
fick bilda det raster med vars hjälp vi analyserade texterna. Av texterna framgick ett visst 
mönster. Vi valde att kategorisera dessa mönster i lärsituationen och läromedlet. Därefter 
analyserade vi Vad de skrev under respektive mönster varefter vi analyserade Hur de beskrev 
vadet.  
I andra fasen genomlyste vi lärarnas tankar om elevens lärande och om lärarens lärande 
genom att läsa nulägesbeskrivning två, tre och e-post.  Vi kunde skönja två mönster om 
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elevens lärande, effektivitet och motivation. Effektivitet kännetecknades av att man lär sig ett 
visst ämnesinnehåll bättre eller snabbare, motivation kännetecknas av att IT känns nytt och 
spännande, och ett arbetsverktyg som eleverna känner igen från hemmiljön. Vi såg också ett 
tydligt mönster i lärarens lärande, nätverk och förändrad lärarroll.  
 
I den tredje fasen genomlyste vi allt material utifrån lärarnas uppfattningar om möjligheter 
och hinder på organisations-, grupp- och individnivå. Det vi skrev i andra och tredje fasen 
bildade ett första resultat. ”Preinteraction och interaction” kännetecknade detta resultat. 
 
I den fjärde fasen analyserade vi nulägesrapport fyra. Denna nulägesrapport avser lärarnas 
tänkande efter handling, ”postinteraction”. Vi har använt oss av en abduktiv 
forskningsprocess för att förstå hur lärarna tänker om det digitala klassrummet. Vi växlade 
mellan delar av det empiriska materialet som vi uppmärksammade och som gav en vidgad 
förståelse av helheter. Detta förfaringssätt ledde till att vårt resultat förändrades ännu en gång 
och kom att presenteras utifrån olika faktorer som har betydelse för det digitala klassrummets 
utveckling.  

Redovisning av resultat 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån två huvudrubriker, Elevens lärande och Lärarens 
lärande, med underrubriker som är kännetecknande för de mönster vi fann i studien. Mycket 
av resultatet gick in i varandra och därför bildade essensen av detta nya rubriker i 
resultatdiskussionen.  
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Resultat 
 
Resultaten presenteras utifrån lärarens tankar om elevens lärande i det digitaliserade 
klassrummet, men också utifrån lärarens tankar om det egna lärandet och sin egen roll i 
utvecklandet av det digitala klassrummet.  
 

Elevens lärande 
 
I lärarnas tankar om elevens lärande ser vi flera faktorer som sammantaget påverkas av det 
digitala klassrummet. Nedan följer en presentation av dessa faktorer. Varje presentation 
efterföljs av ett eller flera citat för att tydliggöra resultaten.   
 

Bilden i lärandet 
Av texterna framgår att bilden har stor betydelse för elevers lärande. Ett flertal lärare ser det 
betydelsefulla i att använda bilder. Lärarna upplever att när de kan använda bild samtidigt 
som de förklarar blir lättare för eleverna att förstå. De ger exempel på detta ”att kunna 
visualisera plenisalen, det ger mer än en siffra på 349 ledamöter”, de menar att det blir 
tydligare för eleverna och därmed lättare att förstå. Genom att använda bilder så stimuleras 
fler sinnen hos eleverna, vilket enligt lärarna leder till stärkt lärande hos eleverna. Tekniken 
erbjuder större möjligheter i undervisningen att stimulera flera sinnen hos eleverna. Bilder och 
ljud hjälper lärarna att bättre fånga elever som har svårigheter att fokusera. De upplever 
härmed att de lättare når de elever som har svårare att fokusera genom att använda bilder.  
Bilden hjälper till att skapa fler möjligheter för det gemensamma lärandet, det vill säga att lära 
av varandra och tillsammans. Lärarna beskriver att de genom att använda bild och film ser att 
det leder till att det gemensamma samtalet i klassrummet ökar.  
 

/…/om vi tänker oss en elev som ser en bild på det som det pratas om så greppar 
de flesta elever det som diskuteras mycket bättre. En bättre förståelse leder till 
att de gillar undervisningen bättre, kommer ihåg mer samt kan bättre till nästa 
lektion, koppla diskussionen bättre. 

 
Eleverna har möjlighet att visa bilder från resor och de bilder de lagt in i FC och 
på andra sidor för hela klassen på en gång och berätta kring dessa. 
 
Man skulle även kunna aktivera eleverna genom att vi hjälps åt att söka 
information…alla hjälps åt att leta en bra bild. När någon har hittat det så talar 
man om adressen så kan alla se det.  
 

Lära av varandra 
Lärarna har även uppmärksammat att eleverna oftare lär av varandra när de arbetar med 
datorer. Det sker tack vare att eleverna får ta del av bättre redovisningar och genom att de 
oftare hjälper varandra. De nämner att elevernas kunskaper ofta är bättre efter 
gruppdiskussioner och muntliga förhör i smågrupper än vid traditionella prov. Att eleverna 
hjälper varandra i större utsträckning när de arbetar med datorer kan tyda på att rollerna i det 
digitala klassrummet har förändrats. Det gemensamma samtalet i klassrummet beskrivs som 
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viktigt ur flera synpunkter och med teknikens hjälp skapas möjligheter för detta, t ex att elever 
lär av varandra och tillsammans, att eleverna motiveras av andra elever, deras arbeten får en 
naturlig mottagare.  
 

 
Resonemangen elev - elev har stärkts och har fått en annan tyngd eftersom jag 
som lärare uppmuntrar det. 
 
När de jobbar vid datorer är de också otroligt duktiga på att hjälpa varandra. Då 
lär de sig ännu mer. 
 
Nyheter och annat leder ofta till intressanta diskussioner där eleverna tränas att 
tänka, lyssna, själva ha åsikter och kunna stå för dem samtidigt som de lär sig att 
och varför andra kan tycka annorlunda. Att få visa sina kunskaper genom olika 
redovisningssätt får dem att vara stolta och att lära av varandra. 

 

Individualiserat lärande 
I lärarnas texter framkommer att datorer är ett bra verktyg för att individanpassa 
undervisningen. I första hand nämns möjligheter att med datorns hjälp utveckla olika 
arbetssätt och på det sättet möta upp fler lärstilar. Genom att kunna möta upp fler lärstilar så 
underlättas individualiseringen. Vidare ser lärarna möjligheter att filma genomgångar av 
centrala kursmoment som eleverna själva kan titta på om och om igen när de vill eller har 
behov av. Dessa resonemang vittnar om att lärarna anser sig att med datorns hjälp bättre 
kunna tillmötesgå elevernas olika sätt att lära, men också skapa ökad förståelse och bättre 
inlärning hos elever som har behov av mer tid för sin inlärning. I det digitala rummet finner 
lärarna större möjligheter att kunna individanpassa undervisningen för eleverna. De beskriver 
hur tekniken underlättar för läraren att följa elevens kunskapsutveckling vilket ger ett bättre 
underlag för att individanpassa undervisningen. Tekniken har upplevts ge en frihetskänsla och 
skapa bättre förutsättningar för att se processen. Processen har blivit synligare vilket har lett 
till att behovet av att testa elevernas kunskaper har minskat.  
 

Flera sinnen stimuleras och det innebär att det blir lättare att individualisera. 
 
Individualisera genom att när elever som har behov av att titta och lyssna på film, 
text från boken, bildspel etc, kan göra det varje lektion. … Elever som har varit 
lediga/sjuka kan repetera med hjälp av mina bildspel jag har till de olika 
arbetsområdena. 
 
…kan snabbt skriva in elevers funderingar eller söka på information. Det här ger i 
sin tur minskat efterarbete och jag kan fortlöpande under lektioner lägga upp 
underlag för utvecklingssamtal. Det här gör att det blir lättare att följa elevernas 
kunskapsutveckling och se vilka elever som är i behov av exempelvis 
individanpassad undervisning.  

 

Världen i lärandet 
Datorer nämns i det digitaliserade klassrummet som en möjlighet att ta in världen på ett helt 
nytt sätt.  Samhället kommer närmare och det mesta kan man ta reda på direkt. Lärarna nämner 
nyhetsbevakningen som en kvalitetshöjande inslag i undervisningen. Den kan ske i realtid och 
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kan leda till intressanta diskussioner kring samhällsproblem. Eftersom en fråga kan få ett 
omedelbart svar anser lärarna att eleverna lär sig ett visst ämnesinnehåll bättre och snabbare. 
Att snabbt kunna få ett svar på en fråga när den dyker upp anses av de flesta lärarna även ha 
stor betydelse för motivationen och därmed inlärningen. Texterna vittnar om ”att kunna fånga 
ögonblicket” som centralt i undervisningen. Meningsfullheten stärks även av att eleverna får 
arbeta med ”vuxentexter”, det blir mer på riktigt än när eleverna läser i en lärobok. Samhället 
kan med datorns hjälp flytta in i klassrummet och konkretisera undervisningen. När lärarna 
använder media och IT ges möjligheter att arbeta med aktuella ämnen. Detta anser lärarna har 
haft en positiv effekt för elevernas lärande. 
 

Rent lektionsmässigt är den direkta uppkopplingen till Internet en möjlighet att 
greppa ögonblicket när det kommer. Det kommer en fråga, vi kan direkt hitta ett 
svar, eller mer information. 
 
Nyheter och annat leder ofta till intressanta diskussioner där eleverna tränas att 
tänka, lyssna, och att själva ha åsikter och kunna stå för dem samtidigt som de lär 
sig att och varför andra kan tycka annorlunda. 
 

Lusten att lära - motivationen 
Det förefaller som om tekniken har en stor betydelse för att skapa lust och engagemang hos 
eleverna och därmed påverka lärandet på ett positivt sätt. Lärarnas resonemang vittnar om 
förträffligheten med att kunna använda tekniken för att väcka nyfikenhet hos eleverna. Det 
framgår av texterna att lust och nyfikenhet upplevs som viktiga faktorer för motivationen och 
här kan den digitala tekniken fylla en viktig funktion. För att eleven ska tycka att uppgifterna 
är roliga och intressanta är det viktigt att eleven har möjlighet att känna sig framgångsrik och 
erbjuds möjlighet att lyckas. När eleverna inser att de kan lyckas ökar deras intresse och 
engagemang. Många lärare har erfarenhet av att elevens motivation är relaterad till de 
uppgifter eleven får i klassrummet. Genom att använda digital teknik finns fler verktyg som är 
kända för eleverna vilket enligt lärarna ökar motivationen hos eleverna.  
 

Tekniken är spännande och intressant och gör det lättare för mig som lärare att 
motivera eleverna. 
 
Jag känner ofta att eleverna är med på ett helt annat sätt än tidigare, IT och media 
är deras vardag och det känns som om vi kommit ikapp nutiden. Deras 
engagemang är större och ofta är timmarna slut alltför snabbt. 
 
Elever som har möjligheter att presentera redovisningar via våra nya media finner 
det lättare och roligare att redovisa. 
 

Även betydelsen av att ha en mottagare beskrivs som betydelsefull för motivationen. Genom 
att det finns en mottagare till arbetena blir eleverna mer målmedvetna. När arbeten som 
eleverna gör kan påverka omgivningen på ett eller annat sätt, anser flertalet lärare att 
motivationen hos eleverna ökar. Ett exempel som lärarna ger på detta är när eleverna har gjort 
ett arbete och kan dela med sig till andra samtidigt som de genom arbetet även kan påverka 
andras arbeten. Det digitaliserade klassrummet ger möjligheter till detta genom att arbeten kan 
läggas ut på nätet, eleverna bloggar, använder MSN etc. Det finns en helt ny arena där deras 
arbeten får en mottagare och kan påverka andra samtidigt som andra lär sig av deras arbeten. 
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Inflytande i lärprocessen 
Av lärarnas texter framkommer att det är viktigt för elevernas lärande att kunna påverka 
arbetet. Genom att eleverna har inflytande lär de sig bättre. En fördel är när eleverna själva får 
lära sig att göra presentationer, genom att eleverna är delaktiga leder det till ökad kunskap. 
Lärarna upplever att eleverna blir mer aktiva under lektionerna när de använder den digitala 
tekniken och att eleverna i större utsträckning får vara med och påverka arbetssätt och 
redovisningssätt. En lärare uttrycker att en av effekterna av det digitala klassrummet är att det 
gett en ökad elevmedverkan när eleven själv får söka sin kunskap.  
 

…en ökad elevmedverkan där de själva söker sin kunskap, mindre föreläsande 
från min sida. 
 
Variationen på redovisningarna med film, PowerPoint och Youtube ökar och 
eleverna kan välja det sätt de känner sig mest van med. 
 

Lärarens lärande 
 
Vi noterar ett antal faktorer som påverkar lärarnas tankar om sitt eget lärande i det 
digitaliserade klassrummet. Nedan följer en presentation av dessa faktorer. 
 

Artefakter 
Lärarna upplever att det skapas tidsvinster genom att använda tekniken. Initialt är det 
tidskrävande att skapa en bank med presentationer av olika slag men dessa går sedan att 
använda med små och snabba justeringar. Många lärare efterlyser webbaserade läromedel 
vilka skulle kunna underlätta lärarens förberedelser för undervisningen samtidigt som de 
upplever att behovet av traditionella läromedel har minskat. Lärarna önskar porträttgallerier 
med kändisar från historien, skolatlas i IT – form, dramatiseringar av historiska händelser etc. 
Förutom att lärarna ser tidsvinster i förarbetet upplever de även att efterarbetet underlättas och 
därigenom skapas tidsvinster. Möjligheterna att spara elevers arbeten underlättar 
individualisering och resulterar även i goda underlag till utvecklingssamtal. 
 

Jag har ett välutrustat klassrum, som är utformat på ett sätt som gör att det alltid 
finns redskap till hands (artefakter) som är de pedagogiska verktygen. 
 
Läromedel har ju av tradition förknippats med något i bokform. Nya 
webbaserade läromedel behöver utvecklas av förlag m.m. Nya didaktiska 
förutsättningar kan nog skapas för elevers lärande. 
 

En elevinteraktiv lärarroll 
Genom att elever och lärare ser samma saker i samma ögonblick får undervisningen 
karaktären av att vara interaktiv. Att snabbt ta fram aktuella händelser utifrån elevernas tankar 
och frågor bidrar även till att skapa ett interaktivt klassrum enligt lärarna. Genom att arbeta 
mer interaktivt med frågor som dyker upp menar lärarna att lärarrollen blivit mer flexibel. Det 
går inte att som tidigare detaljplanera sin undervisning, vilket upplevs som positivt och 
samtidigt lite skrämmande. Förändringarna har upplevts positiva bland lärarna och 
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resonemanget vittnar bland annat om att interaktionen mellan lärare och elev har ökat tack 
vare användandet av tekniken. 
 

 
Vår roll med eleverna blir också mer interaktiv eftersom vi snabbt kan ta fram 
aktuella händelser, svara på frågor vi tidigare inte kunnat samt att de kan se 
samma saker som vi i samma ögonblick. 
 
Det har blivit mer interaktion med eleverna och jag tycker att man kan fånga upp 
elevernas frågor på ett helt annat sätt. … Vi har fått en del invandrarbarn i … vi 
har surfat iväg och tittat varifrån de kommer, t.o.m. vilket hus den ena pojken 
bodde i och skolan han gick i. Helt fantastiskt egentligen! 
 

Handledarrollen 
Lärarna beskriver hur deras roll har gått från att föreläsa, till att handleda eleverna i deras 
lärandeprocesser, vara den som vet och kan mest till att låta eleverna få vara med och 
bestämma mer. Lärarna erfar att de oftare blir handledare än är den som bestämmer i 
klassrummet. Lärarna upplever att elevernas kunskaper inom teknik och data är mycket bättre 
än deras egen vilket medför att läraren bjuder in eleverna mer och därmed kan ta vara på 
elevernas kunskaper. Datorn är redan ett naturligt verktyg för de flesta elever vilket gör att det 
är eleverna som besitter den kunskapen i klassrummet. En lärare beskriver att man måste lära 
ut på ett annat sätt när det finns nya verktyg för lärandet.  
 

Jag har upptäckt att jag inte föreläser lika mycket. Min roll är i början och i slutet. 
Att presentera helheten i början och knyta ihop säcken på slutet. Mina elever är 
aktivare. Samplanerandet tar mer tid men leder också till genuinare engagemang 
hos mina elever. 
 
…lärarrollen blir bland annat mer att få fram informationen på ett mer mångsidigt 
sätt så att eleven får möjlighet att förstå innehållet mer konkret. 
 
Mindmaptekniken med freeware programvara kan visas/göras i samband att vi 
”spånar” eller bygger samman ett resonemang i interaktion med varandra. 
 

Lärande samtal 
Det gemensamma samtalet i klassrummet har fått en mer framträdande position i 
undervisningen. Det är enklare och mer naturligt att arbeta med hela gruppen eftersom alla har 
en gemensam text eller bild att utgå ifrån. En lärare uttrycker att en av effekterna av det 
digitala klassrummet är att det har lett till bättre klassrumsdiskussioner. Att arbeta mer med 
gemensamma samtal upplevs av lärarna ha utvecklat deras egen lärarroll, fler röster hörs i 
klassrummet.  
 

Jag själv lär mig ju också som mest tillsammans med eleverna, när 
jag observerar eleverna, arbetar med eleverna, lyssnar på eleverna etc. Jag lär mig 
hela tiden av eleverna, men behöver även tid för egen reflektion för att liksom 
”landa” i mitt lärande och funderande.  
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Att kunna koppla upp elevdatorerna mot bildprojektorn låter fantastiskt, att låta 
eleverna delge varandra vad de för stunden jobbar med kan inspirera både dem 
själv och andra och få igång deras tankar och ge ökat kunnande. 
 
Interaktionen i klassrummet fungerar bra utifrån den U-formsmöblering för max 
16 elever. Jag går gärna runt i klassrummet och får lätt kontakt med eleverna, 
samtidigt som eleverna lätt kan ta del av varandras tankar vid våra diskussioner. 
Alltså den yttre aktiviteten fungerar bra. 

 

Kunskapstillgängligheten 
Lärarna beskriver hur lätt de idag får tag på aktuella fakta samtidigt som svårigheten är att 
kunna bedöma dess trovärdighet. Det framkommer också att man måste börja tänka mer 
källkritiskt. Lärarna har uppmärksammat elevernas sätt att använda datorn och Internet. De 
upplever Internet som en plattform att mötas på genom MSN och SMS och nämner också 
interaktiva former som ett sätt att använda datorn. Lärare diskuterar hur undervisningen 
påverkas när de yttre ramarna förändras.  
  

När man t ex jobbar om människokroppen …skulle man kunna leta efter 
svaret och sedan diskutera sanningshalten i de svar man hittar och hela tiden 
då även kunna jobba med källkritik. 
 
Det är enklare att hålla undervisningen aktuell eftersom vi har tillgång till 
det som händer just nu. Dyker en fråga upp under lektionens gång kan vi 
förhoppningsvis svara på den direkt och det gör att elevernas intresse 
kvarstår. 
 
Vad händer egentligen när framtiden flyttas in i klassrummet?, Vad händer 
med elevernas lärande och vad händer med mitt eget lärande? 
 

Lärande nätverk 
Det som tydligt framkommer ur texterna där lärarnas lärande har påverkats är betydelsen av 
ett nätverk. Nätverket fyller flera funktioner. Vi finner beskrivningar av hur viktigt det är att 
få utveckla och utbyta idéer. Nätverket blir en kunskapskälla och lärarna lär av varandra. 
Detta överensstämmer med tankarna som lärarna har kring elevernas lärande, att lära av 
varandra. Det framgår tydligt att lärarna har mycket att lära av varandra. När få lärare inom 
samma skola arbetar digitalt så upplever lärarna att det saknas input. Här har nätverket 
tydligen fyllt en viktig funktion för utvecklingen. För att nätverket ska bidra till utveckling 
krävs även tydliga mål. Då upplever lärarna att tiden används kreativt istället för att bara 
”ägna sin tid åt att sucka och stöna”. 
 

En sak för framtida utveckling i en digital miljö är fler kolleger som  
jobbar med detta. Just nu känner man sig som en isolerad ö där mycket input i 
samtalet fattas. Även output från en själv ger ju viss utveckling. 
 
Våra gemensamma träffar får mig också att tänka över vad jag gör, hur jag gör det 
och varför. Målen med undervisningen synliggörs mer. 
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När det gäller detta är vår LärMit grupp oerhört viktig för mig. Där kommer det 
hela tiden fram tips på vad man kan göra, nya hjälpmedel, program mm som kan 
hjälpa mig i min lärarroll och därmed även mina elevers lärande. Jag blir 
inspirerad och har en direkt mottagare att dela med mig till av egna erfarenheter 
samt har möjlighet att få direkt respons eller hjälp med olika saker. 
 
Erfarenhetsutbytena var helt fantastisk, vilken kunskapsbank! Detta har fått mig 
att reflektera, tänka i nya banor och i högre utsträckning förändra mina arbetssätt. 
Tänk när fler lärare pimmar, gör bildspel, delger varandra arbetsmetoder, idéer, 
inspirerar och producerar….. detta är bara början på något nytt! 

 

Bloggen 
Lärarna nämner att reflektion är en viktig faktor i lärsituationen. De berättar om reflektioner 
enskilt och i grupp och dess betydelse för deras yrkesroll. Reflektionen har bidragit till att öka 
professionaliteten i yrket, vilket kan tyda på att lärarna har höjt kvaliteten i undervisningen. 
Reflektionen är även ett verktyg för att se lärande som en process och här fyller bloggen en 
mycket viktig funktion. Bloggen har hjälpt många att tänka och skapa bättre strukturer i 
görandet men även att ta del av andras bloggar har lett till inspiration och motivation. Lärarna 
menar att bloggandet är ett redskap för att reflektera, eftersom de tvingas att formulera sina 
tankar i text. När lärarna har reflekterat över andras bloggar har de gjort dessa tankar till sina.  
 

Ett annat forum för lärande har varit bloggen…När jag tvingas blogga så har jag 
tänkt en massa tankar och när jag formulerat dem till text så har jag ytterligare 
reflekterat en gång till. Att läsa andras bloggar eller inlägg ger nya tankar som jag 
sedan går och reflekterar kring… Det är ju så att ens tankar är inte ens egna utan de 
är andras tankar jag gör till mina egna. 
 
Att själv blogga varje vecka har också fått mig att reflektera över mitt eget lärande 
och lärarrollen. Det har blivit tid för utvärdering, tid som jag annars kanske inte 
skulle ha tagit. Tid att tänka efter vad jag gjort och varför, hur det gått och hur jag 
tänkt fortsätta. Andras bloggar har gett mig nya tankesätt och idéer, förståelse för 
olika problem och arbete på olika stadier, inspiration och motivation. 
 

Tillgång till tekniken 
Att ha tillgång till datorer är en viktig förutsättning i det digitala klassrummet. Lärarna menar 
att för att kunna utveckla undervisningen i det digitala klassrummet krävs det att det finns 
tillräckligt med datorer. De vill ha tillgång till de digitala verktygen som de ska arbeta med 
annars finns det en risk att det inte blir någon förändring. Lärarna vill kunna vara flexibla och 
ha nära till tekniken, inte behöva boka tid i datasalar, jaga datorer eller sladdar i olika 
klassrum eller samordna elevarbeten som finns spridda på olika användare och datorer i 
skolan. När det blir för många hinder av detta slag upplever lärarna stress. Under dessa 
förhållanden upplever lärarna att det är svårt att planera och organisera undervisningen vilket 
kan resultera i att lärarna återgår till att göra som tidigare, dvs. att använda sig av böcker. 
Lärarna upplever att det råder brist även i den övriga tekniska utrustningen t ex vid 
filmtillverkning. Detta upplevs som ett hinder för utvecklingen av undervisningen i 
klassrummet. Till den tekniska utrustningen hör även nätverksuppkopplingar, där för få 
uppkopplingar upplevs som ett hinder. Att ha tillgång till bärbara datorer med trådlösa 
nätverksuppkopplingar tycks vara något som lärarna ser positivt på eftersom det skulle öka 
flexibiliteten i undervisningen. 
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För att kunna utvecklas fullt ut måste dock anläggningen finnas där alltid. Den 
måste kännas lika lättillgänglig som tavlan gör idag. Det dör den inte om man 
måste samsas med andra eller boka den från gång till gång. 
 
I min situation krävs enkelhet exempelvis via egna datorer där de kan söka 
exempelvis på nätet, köra upp det de kommit fram till på storskärm och diskutera 
detta.  

Ramfaktorer som begränsar 
Lärarna upplever att skolan är ämnes- och tidsstyrd vilket är ett hinder för att kunna arbeta 
mer flexibelt, dvs. att kunna fånga tillfället i flykten och slutföra ett pågående arbete utan 
avbrott för raster eller att datorerna blir upptagna av andra elever. När lärarna arbetar med 
större ämnesområden bedöms processen i större utsträckning jämfört med tidigare. Detta 
upplever lärarna som positivt, samtidigt som kraven på måluppfyllelse upplevs som ett hinder. 
Många lärare beskriver att de mer eller mindre tvingas att ge eleverna skriftliga prov för att 
kunna bedöma de individuella förmågorna i respektive ämne.  
 
Ett annat hinder som nämns av flera lärare är reglerna kring copyright och fildelning. Lärarna 
vill få tillgång till nyheter och program som kan användas i undervisningen längre än de 30 
dagar som gäller idag. De efterfrågar fildelning för skolbruk där bild, musik och ljud kan 
nyttjas fritt.  
 
Lärarna beskriver det fysiska rummets betydelse vid formandet av ett digitalt klassrum för ett 
optimalt lärande. De menar att klassrummen måste utrustas för att kunna använda tekniken till 
fullo. De ger förslag på ljudisolerade rum där eleverna har möjlighet att dra sig tillbaka och 
göra ljudinspelningar. Bord och stolar bör anpassas så att det blir lätt att arbeta enskilt eller 
tillsammans för att gynna ett flexibelt och effektivt lärande. I dagsläget är rummen svåra att 
möblera ändamålsenligt och de är inte byggda för nutidens teknik eller lärandeteorier.  
 

Jag har färre prov. Processen har varit viktig! …Jag har upplevt det väldigt 
positivt och behövde jag inte sätta betyg skulle jag göra det hela tiden. 

 
Som lärare skulle man legalt vilja ha tillgång till nyheter, program, filmer som 
kan användas i undervisningen, Svt lägger ju ut nyheter i 30 dagar, men sen tas de 
mesta bort, så det blir svårare att planera upp en uppgift kring t ex en nyhet. 
 
Möblemanget jag har består av rektangulära bord, som står två och två. Runt 
dessa bord sitter eleverna ca 4-5 st. Eftersom borden är stora och klumpiga 
kommer de för långt ifrån varandra och hörnen känns ovälkomnande.   
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur digitaliseringen av klassrummet 
påverkar lärandet. Denna studie är ett ”titthål” i ett större projekt vars mål är att genom media 
och IT utveckla lärandet innehåll, form och miljö. Genom att diskutera de kvalitativa mönster 
som framkommit i studien med hjälp av vår teoribakgrund avser vi att söka besvara vårt syfte. 
 
 

Metoddiskussion  
 
Vi anser att vår studie har god validitet, d.v.s. att den är giltig och mäter det som studien 
ämnar undersöka. Validiteten är god med tanke på att den på ett transparent sätt visar resulta-
tet, och även svarar på både syftet och forskningsfrågorna. När det gäller reliabiliteten, d.v.s. 
att studien är utförd på ett tillförlitligt sätt, anser vi den vara uppfylld eftersom vi var två 
personer som gick igenom resultatet flera gånger. Vi kunde dock uppleva en svaghet med 
elektroniska intervjuer. Genom att informanterna skickade in sina nulägesrapporter 
elektroniskt gick det inte att på samma sätt som vid t ex en intervju fördjupa åsikterna. Detta 
kan ha medfört lägre reliabilitet än vid en intervju.   
 
När man väljer ansats och metod bör det ske på vissa grunder. Vilken metod man väljer beror 
på vilken metod som bäst passar för att belysa det område som en undersökning utförs på. 
Backman (1998) beskriver att i det kvalitativa förhållningssättet förskjuts intresset mot att 
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, hur individen ingår i 
och är en del i en subjektiv omvärld. Vi har valt en kvalitativ ansats eftersom fokus ligger på 
processen snarare än på utfallet. 
 
De deltagande lärarna fick dels beskriva i sina nulägesrapporter hur elever respektive lärare 
lär och deras förväntade effekter av projektet, dels fick de även beskriva klassrummen som 
proximala utvecklingszoner och vilka aspekter av det digitaliserade klassrummet de ville 
utveckla. Här använde vi oss av en abduktiv forskningsprocess vilket innebär att resultaten får 
en innebörd som faktiskt finns i nulägesbeskrivningarna. Alvesson och Sköldberg (1994) 
menar att den abduktiva processen är vanlig där forskaren strävar efter en ökad förståelse, 
viket också särskiljer den från den induktiva och deduktiva ansatsen. 
 
När det handlar om att hitta elevers respektive lärares lärande och förväntade effekter av 
projektet följdes analys och kodning åt enligt en modell efter Svenning (2003). Vi använde 
oss av olikhetsmetoden, innebärande att vi letade efter olikheter i ett likartat material och det 
visade sig att vi fann ett flertal effekter under respektive grupp. 
 
Vid analysen av lärarnas tänkande i pedagogiska situationer lutade vi oss mot en modell av 
Kansanen, et al. (2000). Vi har valt att redovisa resultatet genom referat och citat. Referaten 
bygger på en analys av lärarnas texter för att komma åt kvalitativa mönster i texterna. Vi har 
valt att modifiera vissa citat för att ta fram de meningsbärande enheterna (Kvale, 1997). 
Tanken med att använda citat handlar om att man kan använda det (ett) citat som tydligast 
visar det man vill åskådliggöra (Ibid.). Vi har medvetet inte skrivit ut vem som skriver vad för 
att säkra informanternas identitet. Vi har ej följt de enskilda lärarnas beskrivningar vid de 
olika tillfällena utan låtit mönstren vara styrande och ej heller eftersträvat att alla informanter 
ska ha ett citat med i analysen. 
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Svenning (2003) menar att det som framkommer i analysen inte bör ses som den enda 
sanningen eftersom den kvalitativa analysen är känslig för tolkning. Den kan däremot erbjuda 
nya infallsvinklar och möjligheter att utforska nya aspekter inom undersökningsområdet. 
 
 

Resultatdiskussion 
 

Bilden 
Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur det digitala klassrummet påverkar 
lärandet. Att den nya tekniken har stor betydelse för elevers lärande vittnar lärarnas utsagor 
om. Resultatet visar att bilden har fått en framträdande position i undervisningen och har med 
teknikens hjälp fått stor betydelse för lärandet. Genom att fler sinnen stimuleras när man 
arbetar med bilder upplever lärarna att eleverna lär bättre. Lärarna upplever även att eleverna 
fokuserar bättre när de använder digitala bilder i sitt lärande. Bildens positiva betydelse för 
inlärningen uppfattar vi kan ha sin förklaring i att eleverna får utveckla tänkandet i bilder och 
att undervisningen blir mer förståelig när bild och text vävs samman. Att lärandet gynnas av 
bildanvändning stämmer väl överens med Veen & Vrakkings (2006) tankar om bilders 
betydelse för tänkandet. De menar att det är viktigt att skolan tillåter eleverna att få utveckla 
sitt tänkande i bilder eftersom de i dagens mediesamhälle har tolkat bilder redan från tidig 
ålder. Tekniken erbjuder större möjligheter att använda både bild och ljud, tillsammans bildar 
dessa en helhet som går utöver bilden och texten var för sig menar Alexandersson et al. vilket 
vi anser skapar ett större meningsinnehåll för eleverna. Även Säljö (2005) menar att bilden 
träder fram som ett viktigt sätt att skapa och kommunicera mening och menar vidare att den 
kanske till och med är viktigare än skrift. I läroplanen står det att vi ska utgå från varje barns 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och resultatet tyder på att bilden kan ge 
skolan bättre förutsättningar att göra detta genom att eleven utgår från det som redan är känt 
för dem, dvs. deras erfarenheter ifrån digitala bilder. 
 

Dialogiskt klassrum 
I vår studie har det tydligt framkommit att det gemensamma samtalet i klassrummet 
förekommer oftare i det digitala klassrummet jämfört med den traditionella undervisningen. 
Vi finner likheter i projektet ELISA som visar att datorn erbjuder rika utrymmen för samspel 
mellan elever. Ett flertal forskningsstudier visar att samarbetet vid datorn ökar den språkliga 
interaktionen mellan eleverna (Alexandersson et al. 2004). Kommunikation mellan och inom 
människor är ett grundvillkor för lärandet och språket och språkets betydelse för elevens 
kunskapsutveckling blir därför den viktigaste faktorn. Som vi ser det, gäller det därför att 
skapa inlärningsmiljöer där det hela tiden pågår kommunikativa aktiviteter vilket den nya 
tekniken har bidragit med. Dysthe (2003) menar att det gäller att få eleverna engagerade och 
intresserade av, inte bara ämnesinnehållet och temat, utan även av aktiviteterna. Hon drar 
slutsatsen att elevernas intresse och delaktighet är beroende av lärarens kunskap om och 
erfarenhet av att skapa intresseväckande inlärningsaktiviteter. Vi kan se att tekniken har hjälpt 
till att få eleverna mer aktiva i undervisningen. Lärarnas egen digitala utveckling har sannolikt 
bidragit till att skapa intresseväckande inlärningsaktiviteter för eleverna. 
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Lärarrollen 
Den traditionella lärarrollen tycks ha genomgått en förändring hos flertalet lärare. De 
beskriver hur deras roller har förändrats, från föreläsare till en mer handledande roll. 
Anledningen till detta menar vi bland annat är elevernas kunskapsförsprång i användningen 
av den nya tekniken. Denna kunskapsförskjutning har gjort att lärare och elever lär 
tillsammans i klassrummet. Graviz (1996) menar att tekniken utmanar den traditionella elev- 
och lärarrollen vilket resultatet i vår studie även tyder på. Hon pekar på typiska skolkulturer 
postfigurativt, cofigurativt och prefigurativt vilka vi har kunnat se exempel på. 
Undervisningen upplevs interaktiv och lärarna upplever att elevernas inflytande har ökat. Mot 
bakgrund av det finner vi det troligt att ett ökat inflytande ökar möjligheten att utgå ifrån 
läroplanens riktlinjer där det står att lärarna ska utgå från varje barns behov förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. För att kunna utgå från elevernas tankar menar Von Wright (2000) 
att läraren måste skapa möten där alla inblandade, lärare och elever, är deltagare. För att 
läraren ska bli en deltagare krävs att läraren är beredd att träda ur centrum. Enligt (Ibid.) 
måste läraren respektera mellanrummet som mötesplats utan att ta den i besittning. Tekniken 
har enligt oss skapat fler möjligheter till möten av denna karaktär. Tidigare forskning 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007) har beskrivit tecken på att lärarrollen har förändrats 
när man infört IT i undervisningen samtidigt som man framhåller att den svåraste 
förändringen är relationen mellan lärare – elev. Det gäller för läraren att ge upp kontrollen och 
få förtroende för elevernas självständiga planering av arbetet, vilket vi kan se att lärarna är på 
väg att göra i vår studie. Den interaktiva utvecklingen som lärarna beskriver menar vi är ett 
uttryck för denna förändring vilken tyder på en positiv utveckling för lärandet.  
 

Motivation 
Tidigare studier har visat ett samband mellan det sätt som IT används på och elevers 
kunskapsinhämtning. En viktig komponent som framhölls var läraren och dennes pedagogiska 
förhållningssätt till IT (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Lärarna i vår studie har fått 
ansöka om att delta i detta utvecklingsområde, de har sedan blivit utvalda vilket vi tror har 
haft en positiv inverkan till deras förhållningssätt. När IT blir ett normalt inslag i klassrummet 
och i det pedagogiska arbetet finns det klara tecken på positiva effekter för lärande och 
elevers prestationer. Våra slutsatser i denna studie är att IT har använts mer frekvent i 
klassrummen vilket bidragit till positiva effekter för lärandet. Fördelar som framhölls var 
ökad uppmärksamhet och ökad engagemang under lektionerna vilket tyder på en ökning av 
elevernas motivation. Dessa fördelar ska enligt tidigare studier (European Schoolnet i 
Myndigheten för skolutveckling 2007), främja lärandet. Vi har beskrivit hur motivationen 
antas ha ökat och vi drar slutsatsen att lärandet i vår studie har främjats av arbetet med IT. 
 
Som vi tidigare skrivit betonas motivation i ett sociokulturellt perspektiv som något som finns 
inbyggd i samhället och kulturens förväntningar på barn och ungdomar (Dysthe, 2003). Det är 
avgörande hur skolan lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som stimulerar till aktivt 
deltagande. I studien har vi belyst hur elevernas aktivitet förändrats i det digitala klassrummet 
och lärarnas beskrivningar pekar på en ökad aktivitet och delaktighet bland eleverna. Mot 
bakgrund av det finner vi det troligt att tekniken får en viktig roll för att skapa en lärmiljö som 
uppfattas som motiverande för eleverna. Eleverna känner igen tekniken som ett arbetsverktyg 
från hemmiljön vilket eleven känner igen och skapar känslan av att lyckas. Det förefaller som 
om lärarna i det digitala klassrummet har skapat en lärmiljö där känslan för eleverna att lyckas 
är större med hjälp av den digitala tekniken. Genom att eleverna upplever att det finns en 
mottagare för sina arbeten och det eleverna gör värdesätts av fler än enbart läraren får eleven 
att känna sig uppskattad. Dysthe (2003) menar att uppskattning i en grupp ger motivation för 
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fortsatt lärande vilket resultatet i denna studie tyder på. Vi anser att det digitala klassrummet 
därmed indirekt bidrar till ökad motivation och lärande. 
 
Regeringen anser att det är viktigt att den som lämnar utbildningssystemet har goda kunskaper 
i informationshantering, kommunikation och informationsgranskning. Man menar att det är 
viktigt att skolan och lärandet kan möta de grundläggande kunskaperna i 
informationsteknikens användning i dagens samhälle. Enligt Dysthe (2003) påverkar 
samhällets och kulturens förväntningar elevernas syn på vad som är meningsfullt. Vår 
uppfattning är att samhället idag genomsyras av digital teknik och att kunskaper i 
informationsteknikens användning därmed upplevs som meningsfull för eleverna, vilket ökar 
motivationen för lärande.   

Lärandets ämnesinnehåll 
En lärare skriver ”Vad händer egentligen när framtiden flyttas in i klassrummet?”, vi tolkar 
den frågan som att läraren ser andra möjligheter för användandet av datorer än bara som 
skrivmaskiner och uppslagsverk. Lärarna har i vår studie beskrivit hur samhället med datorns 
hjälp flyttat in i klassrummet och konkretiserat undervisningen. IT har även gett större 
möjlighet att arbeta med aktuella ämnen vilket har lett till att undervisningen har blivit mer 
verklighetsbaserad. Förutom detta beskriver lärarna förträffligheten med att kunna arbeta i 
realtid, d.v.s. att kunna fånga ögonblicket. Dessa faktorer upplevs kunna öka inlärningen för 
eleverna. Resultatet tyder på att undervisningen kan ha fått ett delvis annorlunda innehåll. 
Säljö (1999) menar att den datoriserade undervisningen sätter den lärandes aktivitet i fokus på 
ett tydligare sätt än den traditionella och lärandet får mer karaktär av produktion än 
reproduktion.   
Undervisningen har delvis fått ett nytt innehåll eftersom en ökad mängd information har 
kommit direkt in i klassrummet. Detta ställer större krav på lärarnas och elevernas källkritiska 
ögon. Lärarna upplever en brist på kunskap hos både dem själv och bland elever gällande 
sökvägar, källkritik, hitta lättillgängliga texter, program etc. Lärarna beskriver att det är svårt 
för eleverna att hitta rätt på nätet och att förstå det språkbruk som används. Många lärare 
upplever att de inte har den beredskap som krävs för att möta upp denna förändring. Det 
handlar inte enbart om kunskaper kring källkritik utan kräver ett annat innehåll i 
undervisningen. Denna förändring av undervisningen kräver både tid och kunskap och bristen 
på tid till utveckling av undervisningen upplevs som ett hinder. Följande uttryck är ett exem-
pel på detta ”det känns som att det är i den praktiska dagliga rutinen som hindren finns”. 
 
Lärarna har beskrivit en stor nyfikenhet för den nya tekniken samtidigt som vi också kan 
skönja en viss rädsla inför det nya. I ett flertal texter kan vi läsa om hur lärarna önskar fler 
webbaserade läromedel, det verkar som om lärarna efterlyser mer av något de redan känner 
igen men i ny kostym. Det kanske handlar om att släppa prestigen, som en lärare uttryckte sig 
”att svälja prestigen – att blotta min okunskap då det gäller datorer för eleverna. Jag ville 
alltid vara den som kunde mest i klassrummet!” för att förverkliga tanken om det digitala 
klassrummet. 
 

Faktorer som påverkar utvecklingen 
I inledningen till denna studie skriver vi att det finns två huvudspår som främjar effekterna av 
IT i skolan varav det ena är tillgången till IT och det andra vad som händer i lärprocesser. 
Omfattande studier visade att användningen av IT i skolan främjade lärandet (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007). Studierna visade dock att endast fokusera på tekniken inte var 
tillräckligt utan man måste även fokusera arbetet kring teknikanvändningen kopplat till en 



 39 

pedagogisk idé. I vår studie har skolorna utrustats både med teknik och med pedagogiska 
verktyg. Paradoxalt nog upplevs bristen på datorer, trådlösa nätverksuppkopplingar, etc. som 
ett av de största hindren. Lärarna upplever att de måste få utökad tillgång till de verktyg de 
ska arbeta med för att kunna utveckla undervisningen.  
 
Den faktor som tydligast har framträtt i vårt resultat är betydelsen av ett nätverk. Det stämmer 
väl överens om hur lärande sker i det sociokulturella perspektivet och om Vygotskijs idévärld 
där människor ständigt befinner sig under utveckling och kan i alla situationer appropriera 
kunskaper från medmänniskor i samspelssituationer (Säljö, 2000). För att nätverket ska bidra 
till utveckling krävs även tydliga mål, vilket lärarna anser att utvecklingsarbetet har haft. Det 
lärarna har beskrivit är betydelsen av ett nätverk där de kan utveckla tankarna gemensamt. 
Bloggen kan vara ett bra verktyg för just detta. Lärarna upplever att de saknar input i samtal 
med kollegor på samma skola för att en framtida utveckling ska kunna ske. Det upplevs som 
ett hinder att för få lärare arbetar i en digital miljö. Med hjälp av den digitala tekniken kan 
detta motverkas. Resonemanget tyder på att lärarna har tänkt på bloggen som ett verktyg för 
utveckling. Detta digitala verktyg tycks ha fungerat bra för skolutveckling.  
 
 

Avslutande kommentar 
 
Resultaten i den här studien visar på hur eleverna appropierar kunskaper, med det menar Säljö 
(2000) att människor har, i varje situation, möjlighet att ta över och ta till sig kunskap från 
medmänniskan i samspelssituationer. Ett annat sätt att uttrycka detta är att använda Vygotskijs 
begrepp, den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZOPED), dvs. 
denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan prestera å ena sidan, och vad 
man kan prestera under en vuxnes ledning å den andra. ”Utvecklingszonen kan också ses som 
den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent 
person (Säljö, 2000, s. 123). I utvecklingszonen ser vi att dialogen, som enligt Bakhtin i 
Dysthe (2007), behöver vara den medierade länken mellan social interaktion och individens 
tänkande. Grunden för all kunskapsutveckling är enligt Bahktin olika möten mellan skilda 
perspektiv och ståndpunkter. Detta ger följder för arbetet i klassrummet där dialogen blir 
grunden för lärandet. Dialogbegreppet innebär lärarens samspel med hela klassen eller 
enskilda elever, samspel mellan elever, mellan en elevtext och en grupp elever eller samspel 
mellan olika texter. Det uppstår heteroglossi i klassrummet ur de sociala och kulturella 
olikheter som finns i olika röster och texter. Det är detta Dysthe kallar för flerstämmighet. 
Hon beskriver det gemensamma samtalets betydelse och menar att endast ökat samtal inte 
automatiskt leder till ett ökat lärande. Det handlar om på vilket sätt man som lärare kan 
regissera samtalet så att flera röster hörs. I hennes studier beskriver hon hur samma röster hörs 
och att eleverna inte lyssnade på varandra, den potentiella flerstämmigheten i klassrummet 
utnyttjas inte. Att utveckla ett flerstämmigt klassrum tar tid och våra slutsatser av studien är 
att samtalen upplevs ha ökat. Däremot har vi inte studerat den kvalitativa aspekten av 
samtalen och kan inte dra slutsatsen att lärandet därmed har påverkats. Vi kan dock konstatera 
att undervisningens form har förändrats tack vare den digitala tekniken genom att den 
språkliga interaktionen mellan elever och lärare främjats i klassrummet. Resultaten i vår 
studie visar på att den digitala tekniken ger förutsättningar för att utveckla lärandet. 
Exempelvis kan vi konstatera realiseringen av det flerstämmiga klassrummet, skapandet av 
aktiviteter som engagerar eleverna, stimulerande av flera sinnen hos eleverna.  
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En ramfaktor som gör sig gällande i vår studie är tillgången till tekniken. För att kunna 
utveckla undervisningen krävs det tillräckligt med datorer och tillgång till nätverkslösa 
uppkopplingar. Tidigare forskning har visat att enbart genom att tillsätta teknik till 
undervisningen sker ingen utveckling i klassrummet och om skolorna inte ges tillräckliga 
förutsättningar kommer de pedagogiska idéerna att stöta på hinder för den pedagogiska 
utvecklingen. Det finns en risk att IT formas av rådande omständigheter än förändrar 
verksamheten om inte tillräckliga förutsättningar ges. 
 
Andra ramfaktorer som utmärker sig är kraven på tydligare måluppfyllelse från centralt håll, 
exempelvis krav på skriftliga omdömen som tydligt ska visa elevens kunskaper i förhållande 
till de nationella målen. Dessa ramfaktorer riskerar att driva lärarna in i en behavioristisk 
kunskapssyn, där kunskapen är objektiv och kvantitativ. Vår uppfattning är att ramfaktorerna 
sätter gränser för utvecklandet av undervisningen, men vi tror i likhet med Fullan (1991) att 
det i slutändan handlar om vad lärare gör och tänker som har störst betydelse. 
 
Reflektion är en viktig faktor i ett utvecklingsarbete. Lärarna pratar om reflektioner enskilt 
och i grupp och dess betydelse för elevernas självinsikt och självkänsla. Även i 
lärarsammanhang påtalas vikten av att fundera och lyfta tankar, idéer och problem som sedan 
kan stärka yrkesrollen och självkänslan. De nämner också att reflektion är ett verktyg för att 
se lärande som en process. De digitala verktygen har här fungerat som utvecklingsredskap för 
lärarna. Som vi tidigare har skrivit har bloggen hjälpt lärarna att utveckla och utmana sin egen 
undervisning genom att tvingas reflektera. Enligt Säljö (2000) är det inte tillräckligt att 
studera artefakter och individernas tänkande var för sig. Han menar att man måste studera hur 
tänkande utövas av människor i verkligheten med hjälp av artefakter och här anser vi att 
bloggen är ett uttryck för detta. 
 
 

Fortsatt forskning 
 
Utvecklingen går framåt med stormsteg inom detta område. Det nya samlingsnamnet på den 
nya generationens webbtjänster är Web 2.0 och det skulle vara intressant att studera 
ytterligare hur den webbtjänsten skulle kunna utveckla lärandet i klassrummet. 
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