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1 Inledning och bakgrund  

1.1 IT och samhällsutveckling med ett pedagogiskt perspektiv  

Samhällsförändringar sker idag i snabb takt och den tekniska utvecklingen utgör en 

central del i detta. Dels har tillgängligheten till tekniken ökat samtidigt som nya krav på 

vad undervisningen skall innehålla kommer ifrån media, näringsliv, föräldrar och de 

politiskt ansvariga för förskola och skola. På många sätt erbjuder användningen av IT 

(informationsteknologi) i undervisningen en annan typ av interaktion än då pedagog 

och barn interagerar. Barnen får genom olika typer av programvaror och/eller internet t 

ex skilda erbjudanden att själva söka sig fram i datormiljön och därmed påverka både 

själva lärandeprocessen och det som de kommer att lära sig. På olika sätt i 

utbildningssituationen kan datorn sägas vara ett verktyg som "spränger gränser" där 

klassrummet får möjligheter att vidgas både rumsligt och tidsmässigt samt socialt och 

innehållsmässigt (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Ett nytt förhållningssätt 

till information och kommunikation som skapas genom detta ger nya pedagogiska 

möjligheter i undervisningssituationen. I allt högre utsträckning finns våra förmågor 

utanför vår kropp och hjärna, där med handlar lärandet om att kunna hantera 

symboliska system och fysiska redskap (Säljö, 2000). 

 

IT innefattar mer än bara datorer, vilkas betydelse omfattande framhålls i den officiella 

samhälleliga argumentationen som inramar tekniken (Lundmark, 2000). Begreppet IT 

eller informationsteknik har skapats i kombination av telekommunikation och 

informationsbehandlande maskiner som vi sett växa upp (Pedersen, 1998). Enligt 

Hernwalls undersökning 1998 rörande teknik för skolan så relateras samhällsutveckling 

och teknik ömsesidigt med varandra (Lundmark, 2000).     

 

IT är en av flertalet nya tekniker som förutsatts revolutionera skola, undervisning och 

lärarroll under 1900-talet (Pedersen, 1998). I den svenska grundskolan finns idag elever 

som är födda in i ett högteknologiskt samhälle med IT som en naturlig del av vardagen, 

i sin uppväxt. Dagens generation är den första som är uppvuxna med digital teknik i sin 
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omgivning och detta gör den unik. Barn av idag är för första gången i historien mer 

bekväma, kunniga och bildade än deras föräldrar, vad gäller innovationer som är 

centrala för samhället. De har inflytande på samhällets sociala omvandling genom sin 

användning av digital teknik och "the Net-generation" kommer utveckla och påverka 

med sin kultur på övriga samhället (Tapscott, 1998). Detta påverkar barns lärande i 

många avseenden och i allra högsta grad i skolan där möten mellan elev och lärande 

skapas på olika sätt. Säljö (2000) hävdar att det finns en stark övertro på teknikens 

betydelse för lärande och pekar på att lärande och utbildning är betydligt mer 

komplicerade och mångfasetterade företeelser än att de låter sig byggas in i tekniker. 

Informationstekniken ändrar dock förutsättningar för lärande och formell undervisning 

(ibid).  

 

IT har på olika sätt och i allt högre grad kopplats samman med begreppen lärande och 

skolutveckling. IT-användning har blivit ett aktuellt och omdiskuterat tema i 

skolutvecklingsdebatten. Detta visar sig bland annat genom att IT under flera år och på 

olika sätt försökt införlivas i de svenska skolorna som ett verktyg. Politiska drivkrafter 

ligger bakom en stor del av krav och påtryckningar på pedagogisk förnyelse i skolan 

genom IT-användning. Lundmark (2000) belyser några betydelsefulla betänkanden 

ifrån regeringsmakten och dess olika IT-kommissioners betänkanden som speglar 

inställningen till detta. Ett exempel är Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:118) 

där det framhölls att möjligheten till att IT i skolan t ex kan medverka till utveckling av 

nya undervisningsmetoder och pedagogik, samt att inlärning förbättras. Ytterligare en 

IT-kommission betonade i sitt arbetsprogram (SOU:1995:68) att den nya tekniken 

öppnar vägar för ny pedagogik (s.20). Införandet av IT i skolan innebär förändringar i 

lärandeprocessen i skolan. En ökad kunskap om en sådan förändring kan ge viktiga 

implikationer för hur skolarbetet bör organiseras. Eftersom IT i skolan är relativt nytt, 

finns inga etablerade teoretiska referensramar för att studera detta fenomen. Det finns 

därför behov av att finna teoretiska begrepp som kan öka förståelsen för hur lärandet 

går till när IT som ett pedagogiskt verktyg, implementeras i skolan som är långt ifrån 

entydigt och okomplicerat för skola och lärande (Säljö & Linderoth, 2002). 
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IT-satsningar i skolan 

Implementeringen av IT i skolan har en lång tradition i Sverige. Redan på 70-talet 

gjordes olika satsningar för att introducera datoranvändning i skolan. Datorn i skolan 

(DIS) var det initiativtagande projektet från Skolöverstyrelsen (SÖ). Detta ledde till att 

ämnet datalära skapades och en debatt uppstod om datorns plats i ett större 

sammanhang, integrering i redan befintliga ämnen (Fritzdorf, 2000).  

 

Under mitten av 80-talet och några år framåt kom integreringen av IT/data visa sig i 

form av SÖ:s studieplan "Datalära för grundskolan" samt olika arbetsgrupper tillsatta 

av utbildningsdepartementet, som tillkommit i tron på datorn som ett framtida 

betydelsefullt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Studieplanen redovisade bland 

annat de kunskapsområden som dataundervisningen borde beröra, t ex 

datoranvändning, ADB (automatisk databehandling) och teknikutveckling i samhället. 

Datorundervisningen inom ramen för befintliga ämnen enligt studieplanen innebar att 

lärare i matematik, NO och SO till en början skulle undervisa i datalära. Inom 

arbetsgrupperna skulle dataprogram utvecklas inom skolans område utifrån tidigare 

erfarenheter. 1988 var det dags för Datorn och Skolan (DOS) vilket till stor del innebar 

utveckling av mjukvara, uppfattningen var att det rådde brist på bra program (Fritzdorf, 

2000). 

 

Vid implementeringen av IT i skolan 1992 fick skolverket i uppdrag av regeringen att 

ansvara för strategin av detta. Genom kartläggning av situationen gällande 

datorutrustning  i de svenska grund- och gymnasieskolor framkom bland annat 

skolornas brist på pengar för inköp av hård- och mjukvara och brist av lärarnas 

kompetensområde inom data (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf , 2003).  

 

1994 tillsattes IT-kommissionen av regeringen för att främja en bred användning av IT i 

Sverige. Målet var att datorn skulle bli ett hjälpmedel för att öppna möjligheter för en 

ny pedagogik. Detta var en tydlig indikation på en medvetenhet för förnyelse av 

arbetssättet i skolan. IT-kommissionen föreslog en komplettering av Lpo 94 med tyngd 

på den nya teknikens möjligheter i att stödja förnyelse av skolans arbetssätt (Jedeskog, 

1996). 
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1996 satsade KK-stiftelsen på uppdrag av kommissionen, på ett flertal 

skolutvecklingsprojekt några år framöver. I utvärdering som gjordes av Riis, 

Holmstrand och Jedeskog (2000) görs en övergripande slutsats att breddprojekt samt 

projekt i små kommuner är effektivare än spetsprojekt och projekt i större kommuner. 

Det framgår också av studiens resultat att många projekt har förutsättningar att leva 

vidare och integreras i den ordinarie verksamheten. I en annan utvärdering gjord av 

Hernwall, Kelly & Pargman (1999) lyfts tre avgörande faktorer fram för att 

implementering av IT i skolan skall nå resultat, vara hållbar samt fortsätta att utvecklas: 

 

• Fungerande teknik. 

• Att man vet vad man skall ha tekniken till. 

• Att det finns ett fungerande och ständigt pågående samtal och erfarenhetsutbyte 

mellan lärarna.   

  

Skolverket fick 1994 i uppdrag att starta det Svenska Skoldatanätet av 

Utbildningsdepartementet. 1998 presenterades skrivelsen Lärandets verktyg, ett 

nationellt program för IT i skolan (Skr. 1997/98:176) för regeringen. En delegation för 

IT i skolan tillsattes och deras arbete syftade till att planera och genomföra ett 

landsomfattande skolutvecklingsprojekt för IT i skolan, ITiS. KK-stiftelsen, Skolverket, 

Svenska Kommunförbundet och Utbildningsdepartementet ingår i ITiS-delegationen 

(Lundmark, 2000). ITiS-satsningen är Sveriges i särklass största riktade 

skolutvecklingsarbete och omfattar 70 000 lärare i arbetslag, vilket motsvarar ca 50 

procent av lärarkåren i ungdomsskolan (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, 2002). ITiS är 

en statlig satsning på kompetensutveckling som vänder sig till lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger som arbetar inom förskoleklassen, grundskolan, särskolan, 

sameskolan, specialskolan eller gymnasieskolan. Satsningen avser att stödja och 

förstärka utvecklingsarbetet som syftar till en utveckling av lärares och elevers 

arbetssätt och arbetsformer. Med denna skall lärares förmåga att använda informations- 

och kommunikationstekniken öka i olika sammanhang. Det gäller såväl i förhållande 

till varje enskild elev liksom för att nå de nationella och individuella målen i skolan. 

Detta innebär att kompetensutvecklingen utgår ifrån samma pedagogiska grundsyn som 

skall styra utvecklingen av skolan vad gäller utformning och organisering 

(Utbildningsdepartementet, 2000). 
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ITiS som en bred nationell satsning har sin utgångspunkt i den pedagogiska grundsyn 

som präglar läroplanerna (Lundmark, 2000). Insatsen har dominerats av att 

kompetensutvecklingen riktar sig till arbetslag som till stor del genomförs som ett 

lärande i arbetet. I utvecklingsarbetet används IT som ett integrerat verktyg och 

genomförs av varje arbetslag tillsammans med eleverna på ett ämnesövergripande, 

problembaserat och elevorienterat sätt (Utbildningsdepartementet, 2000). ITiS 

intentioner är att skolutvecklingsprojektet skall vara ett bidrag till förändringsarbete på 

skolans arena. I fokus är kompetensutveckling av lärare, som skall generera ett 

förändrat gynnsamt lärande för eleven, med IT som ett naturligt verktyg i 

undervisningen.  

 

Tebelius, Aderklou & Fritzdorf (2002), pekar på att förändring i skolan är relaterat till 

lokala förutsättningar. Betydelsefullt här är vad lärare/arbetslag identifierar som möjligt 

att genomföra i sin egna praktik (ibid). Även Lundmark (2000) lyfter in betydelsen av 

lokala förutsättningar i form av kontextuella villkor vid implementering av IT i skolan 

(se vidare Lundmark, 2000). Samspel mellan lärare, elever och IT blir i förlängningen 

avgörande för resultatet av skolutvecklingen.  

 

Satsningarna på IT i skolan från tidigt sjuttiotal fram till idag har förändrats ifrån ett 

teknikdominerat perspektiv till IT som ett lärandets verktyg, med pedagogisk 

utveckling för ett livslångt lärande i fokus (Fritzdorf, 2000). Denna förskjutning gör att 

elevens arbetssätt är av forskningsintresse i allra högsta grad för svensk skolutveckling. 

Istället för att inrikta sig på teknikens möjligheter är pedagogikens utvecklande i 

centrum. Denna studies inriktning är IT i skolan i relation till lärande. I fokus är elevers 

deltagande i ITiS och deras reflektioner och erfarenheter av arbetssättet i detta 

sammanhang.  

 

Det har endast gjorts få studier där implementeringsarbetet av IT i skolan kunnat 

studeras utifrån en handlingsaspekt, det vill säga där ITiS pågår. Behov finns därför av 

en etnografisk studie utifrån ett elevperspektiv som har intresse av arbetssättets natur 

som i denna studie. Den nationella utvärdering som gjorts av exempelvis elevers 

deltagande i ITiS: Att leva med ITiS. Nationell utvärdering av IT i skolan (Chaib, Chaib 

& Ludvigsson, 2004), visade t ex att elevers arbetssätt på olika sätt förändrats genom 

sitt deltagande i ITiS. Nedanstående förstudie genomfördes för att få en grundläggande 
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förståelse för hur elever reflekterar över förändringar i lärandeprocessen, i skolan där 

ITiS implementeras. 

 

 

1.2 Förstudie  

Syftet med förstudien var att undersöka om ITiS innebär ett förändrat arbetssätt för 

eleven och om ett förändrat arbetssätt kunde identifieras. Hur är det i så fall förändrat? 

Förstudiens resultat fungerar som kompass för huvudstudiens syfte och 

problemställning. 

 

Syftet med förstudien var också att få ökad kännedom om och få veta hur eleverna 

pratar om ITiS i sin skolvardag. Vilket i sin tur främjar min roll som forskare i att 

komma nära elever och deras perspektiv, i ITiS-kontexten som de är en del av. Detta 

var en högst betydelsefull förberedelse för att ett elevperspektiv skulle kunna vara i 

fokus i huvudstudien.  

 

Metod 

I förstudien används en induktiv metod som innebär att man utgår från empiriska 

iakttagelser och utifrån dessa konstruera begrepp och teorier (Halvorsen, 1992). Den 

induktiva metoden används här för att utifrån empirin finna olika teman som beskriver 

hur ITiS haft inflytande på elevers lärande med fokus på arbetssättet.  

 

Eftersom denna studie utgår från ett elevperspektiv har en kvalitativ metod ansetts 

lämplig. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är de kvalitativa metoderna speciellt 

lämpliga att använda för undersökningar som utgår från studiesubjektens perspektiv. 

Detta har inneburit fokusering på öppen och mångtydig empiri med utgångspunkt från 

elevernas perspektiv. Dessa aspekter har varit värdefulla för att kunna närma mig 

eleverna i tolkning av hur de pratar om ITiS, för att vidga kännedom och förståelse av 

ett elevperspektiv, av elevers deltagande i ITiS.  
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För att öka kvalitén på det empiriska materialet har olika metoder använts för att samla 

in material, så kallad triangulering (Alvesson & Sköldberg, 1994). Till exempel så 

styrktes och kompletterades samtalsresultaten ifrån gymnasieeleverna med observation 

vid konferensseminarier. Dels styrktes vissa aspekter sedan tidigare och även nya 

infallsvinklar tillkom genom att eleverna i ett annat sammanhang presenterade och 

diskuterade sina erfarenheter av arbetet i ITiS.    

 

 

Upplägg , urval och tillvägagångssätt 

Förstudien består av 3 delstudier som innefattar elever i mellanstadiet och gymnasiet.  

Den gjordes i samband med den andra nationella ITiS-konferensen "Tankelyft 2000" 

som Högskolan i Halmstad arrangerade. Där presenterades och diskuterades 

preliminära resultat av den nationella utvärderingen av ITiS. Konferensens centrala 

tema var "Spelar ITiS någon roll för eleven?" Förstudien gjordes i samband med att 

arrangera elevers deltagande i konferensen samt när eleverna deltog i konferensen. 

Syftet med elevernas deltagande i konferensen var att de skulle berätta om sina 

erfarenheter om ITiS utvecklingsarbeten som de varit med i.    

 

Urvalet skedde fortlöpande under ITiS-konferensens förberedande skede och är ett så 

kallat målinriktat urval. Enligt Merriam (1994) baseras ett målinriktat urval på ett 

antagande att man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Därför måste urvalet göras på 

ett sätt så att man lär sig så mycket som möjligt och informanterna är kallade med 

anledning av sina speciella erfarenheter eller sin specialistkompetens. Elever som har 

erfarenhet av att delta i ITiS är därför en målinriktad urvalsgrupp.  

 

Sammanlagt ingick två skolor i förstudien, en mellanstadieklass (åldersintegrerad 9-11 

år) och en gymnasieklass (årskurs 2) samt en enskild elev från gymnasiet (årskurs 2).  

Samtal och observationer med elever har skett under olika omständigheter. På elevers 

skola och vid deras deltagande på ITiS-konferensen utanför skolmiljön till exempel. 

Genom lärare på skolorna knöts kontakt med eleverna och det visade sig att de var 

intresserade av att delta. Vilket givetvis skulle ske med föräldrars tillåtelse och 

frivillighet ifrån eleverna. Av praktiska skäl valdes några elever ut ifrån två klasser 

tillsammans med lärarna.   
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Samtal med elever har skett i form av ostrukturerade reflektionssamtal med 

utgångspunkt i den centrala frågeställningen: Hur är det när det är ITiS? Dokumentation 

har gjorts med videokamera, bandspelare, papper och penna. Nedan redovisas vilken 

dokumentationsform som använts vid respektive delstudie. 

  

Tillvägagångssätt  – delstudie 1 

Mellanstadieklassen träffade jag vid 2 tillfällen och de utvalda eleverna för 

reflektionssamtal vid ytterligare 1 tillfälle. Det första tillfället innehöll en introduktion 

av mig själv som forskare samt diskussion kring ITiS-projektet som klassen var 

delaktiga i.  De elever som på förhand valts ut av läraren, 8st, samlades sedan med mig 

i ett grupprum för samtal och reflektion kring ITiS-projektet. Andra tillfället bestod av 

samtal med utvald grupp där jag utifrån första tillfället lät eleverna reflektera vad de 

sagt vid vårt första samtal och förtydliga de metaforer de använt. Tredje tillfället bestod 

av deltagande observation av elevernas framförande av tankar kring sitt ITiS-projekt på 

ITiS-konferensen som nämnts ovan.  

 

Tillvägagångssätt – delstudie 2 

Gymnasieeleverna som deltog i studien träffade jag sammanlagt vid 5 tillfällen varav 1 

var i form av observation och reflektionssamtal, 3 tillfällen var i form av reflekterande 

gruppsamtal, och 1 tillfälle var i form av deltagande observation vid elevernas 

deltagande på ITiS-konferensen som nämnts ovan. Bandspelare användes för 

dokumentation samt egna fältanteckningar med papper och penna.  

 

Första tillfället var även i denna klass i form av introduktion av mig som forskare, mitt 

syfte och diskussion kring elevernas ITiS-projekt. De elever som valdes ut, sammanlagt 

8st, valdes utifrån klassens tidigare gruppindelning i deras utvecklingsarbete i ITiS. 

Ifrån varje grupp valdes 1 eller 2 frivilliga elever varav 4 flickor och 4 pojkar. Vid 

ytterligare 1 tillfälle träffades de utvalda eleverna i ett klassrum för gruppsamtal med 

reflektion kring utvecklingsarbetet i ITiS med mig och ytterligare en student ifrån 

Högskolan i Halmstad. Vid ett tillfälle träffades vi i ett konferensrum på Högskolan i 

Halmstad och även denna gång hade vi gruppsamtal och reflektion. Förutom 

introduktionstillfället skedde observationer och samtal på håltimmar eller fritid. 

Konferenstillfället bestod av tre seminarietillfällen (ca 1 timme vardera) som eleverna 

själva höll i. Övriga tillfällen av observation/samtal pågick ca 1 timme i taget. 
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Tillvägagångssätt – gymnasieelev – delstudie 3 

En enskild gymnasieelev deltog i förstudien och tillhörde inte ovanstående 

gymnasieklass men samma skola. Med denna elev hade jag 1 reflektionssamtal. 

Samtalet var i hög grad inriktat på elevens arbetssätt i ITiS-kontexten och hur det 

förändrat elevens arbete i skolvardagen. Videoinspelning gjordes av reflektionssamtal.  

 

 

 

Resultat och analys – Hur är det när det är ITiS? 

Resultat och analys grundas på tolkning som kännetecknar helhetsanalys eller 

helhetsförståelse. Vid genomläsning av intervjuer görs försök att bilda ett allmänt 

intryck och sedan väljs situationer eller citat som illustrerar huvudintrycken (Halvorsen, 

1992).  

 

Analysförfarandet har gjorts utifrån denna princip. Teman har plockats ut från 

huvudintrycken utifrån stickord för teman som dykt upp i samtalen, vilket också är den 

praktiska tillämpningen som Halvorsen (1992) hänvisar till i tolkning i form av 

helhetsanalys eller helhetsförståelse.  

 

Delstudie 1  

Mellanstadieklassen var igång med sitt ITiS-projekt. Det visade sig att ett ord var 

genomgående för ITiS, från eleverna. Det var ordet "annorlunda". Andra uttryck som 

speglades genom eleverna i diskussionerna kring detta var: 

- jobba tillsammans 

- vi fick själva bestämma 

- det var roligt 

-  det var roligt att bygga tillsammans 

citat från elever. 

 

Delstudie 2 

Det visade sig även här att eleverna uttryckte att de arbetat annorlunda under ITiS-

projketet i jämförelse hur de arbetat innan.  

Citat från två elever: 
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-...vi fick påverka mycket....det var inte så att vi inte fick göra det eller det, som det 

tråkiga programmet. 

- Vi var ju liksom en redaktion och ja, lärarna var där som ett bollplank. 

- Jaa, dom bara fanns där. 

Jag och en annan student från Högskolan frågar och det var ombytta roller och en elev 

svarar: 

-Jaa, det var verkligen det. 

 

Det framkom i samtalen med eleverna att de tillsammans löste problem och tog egna 

initiativ till hur en webbtidning skulle produceras i hög grad.  

 

”Hjälpas åt, mycket jobb, bättre relationer i klassen och roligt” nämndes av eleverna. 

En elev säger: 

- Alla! tyckte det var roligt som jag uppfattar det. Om inte alla hade tyckt det var kul så 

hade ju inte resultatet blivit så bra som det blev. 

 

Ett exempel på hur eleverna själva påverkade arbetet med eget initiativtagande är att 

några elever bidrog till att ett mer avancerat dataprogram för produktion av 

webbtidningen användes än vad som var tänkt ifrån början av lärarna.    

Citat från elev om dataprogram: 

- ...det gamla programmet kunde inte hantera bilder..jo, lite men bara typ blått och rött. 

 

Eleverna ansåg sig ha friheten att bestämma hur tidningen skulle utformas och uttryckte 

att de var mycket motiverade i sin skolvardag under ITiS-projektet. Många av eleverna 

arbetade frivilligt på sin fritid med projektet för att de tyckte det var roligt och 

intressant. 

 

Delstudie 3 

Denna elev är dyslektiker och har genom ITiS fått tillgång till ett arbetsredskap som 

gynnat dennes skolsituation radikalt. Enligt eleven har det varit ett betydelsefullt 

verktyg vilket förändrat elevens arbetssätt. 

 

För denna elev utvecklade ITiS ett förändrat arbetssätt som underlättar arbetet i skolan. 

I och med ett verktyg i form av ett tangentbord som provades av eleven i samband med 
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ITiS, förändrades arbetssättet avsevärt. Genom tangentbordet som används att skriva på 

istället för med papper och penna, kunde eleven ”hänga med på lektionerna” , citat från 

elev. Vilket denne elev hade svårighet med innan. Arbetet gick snabbare, effektivare 

och lättare. Där med fick eleven chansen att delta i undervisningen utifrån sina egna 

förutsättningar.  

 

Slutsats – Hur är det när det är ITiS? 

Eleverna beskrev arbetssättet som ITiS hade medfört på följande sätt: annorlunda, jobba 

tillsammans, frihet i skolarbetet, vara med och bestämma, välja efter intresse, roligt sätt 

att jobba och roligt. Genom den induktiva metoden som används i förstudien, har 

utifrån empirin olika teman som beskriver hur ITiS påverkat elevernas lärande 

synliggjorts. Två centrala teman kunde identifieras: tillsammans och 

handlingsutrymme. Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i förstudien unisont gav 

uttryck för att utvecklingsarbetet med ITiS medförde ett annorlunda arbetssätt från den 

gängse skolvardagen. 

 

Förstudien har där med genererat i att huvudstudiens syfte på elevens arbetssätt i ITiS-

kontexten riktades in på det annorlunda arbetssättet, som var genomgående i 

informanternas uttryck om ITiS. Det genererade i sin tur frågeställningar kring ett 

annorlunda arbetssätt för eleven och hur det uppfattas i ITiS-kontexten.   

 

För att i huvudstudien kunna ta reda på vad det betyder för eleven att jobba annorlunda 

i skolan genom deltagande i ITiS, så fick de två ovanstående identifierade teman utgöra 

grunden i frågeställningarna till problemformuleringen. Utifrån dessa två induktivt 

genererande teman kunde sedan teorier identifieras för att styra arbetet.  

1.3 Syfte och problemformulering 

Det övergripande syftet för studien är att identifiera och kartlägga elevers arbetssätt 

inom ramen för utvecklingsarbetet med ITiS. Dessutom kommer betydelsen av en sådan 

praktik i relation till elevers lärande att studeras. 

 

För att uppnå syftet har nedanstående frågeställningar formulerats utifrån resultatet i 

förstudien, där de två centrala temana: tillsammans och handlingsutrymme 

synliggjordes. 
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 Vilka sociala samspelsmönster bildas? 

 

 Hur reflekterar eleverna över möjligheter och hinder i sitt arbete? 

 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Nedan ges en överblick av studien i form av en designfigur över arbetsgången (figur 1). 

Kapitel 2 innehåller uppsatsens ontologiska grund, teoretiska referensramar samt 

förklaring av analysbegrepp. I kapitel 3 redogörs studiens metodologiska 

överväganden, vetenskaplighet och etiskt förhållningssätt. Kapitel 4 består av 

huvudstudiens resultat och analys. Därefter avslutas uppsatsen med kapitel 5 där 

studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning redogörs.  

 

 

 

 

 

 

 13 



Förstudie

Gymnasiet, år 2
8 st elever

Reflektionssamtal i grupp
Bandinspelning och

observation med papper
och penna

Enskild elev från gymnasiet
år 2

Videofilmning av samtal

Mellanstadieklass integrerad
årskurs 3-5

Reflektionssamtal i grupp
Noteringar av samtal med 

papper och penna

Resultat av förstudie

Tre femteklasser valdes ut som 
informanter

Val av metod ti ll huvudstudie
samt val av huvudfokus för studien.
Etnografisk metodansats med ett 

sociokulturellt teoretiskt perspektiv. 

Instrument för insamling av data:
Observation genom videofilmning

Observation med papper och penna
Intervju av elever enskilt och i grupp
i form av reflektionssamtal om video

inspelning.
Bandinspelning(Mp3) samt anteckningar

med papper och penna
av reflektionssmatal

Resultat av huvudstudie
Analys

Slutsatser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Designfigur med studiens arbetsgång 
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2 Teoretiska referensramar och begreppsutredning  

Denna studie präglas av ett sociokulturellt perspektiv som har varit vägledande i hela 

forskningsprocessen. Grundantaganden om verklighetens och varats beskaffenhet och 

hur vi erhåller kunskap om denna (Nielsen, 2005) speglas där med i studien utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Nedan beskrivs de teoretiska begreppen som denna studie 

bygger på. Dessa begrepp kopplas till lärande som är ett centralt begrepp i 

sammanhanget och av betydelse för att belysa grundantaganden som påverkat styrning 

av forskningsprocessen.   

 

Lärande är att delta 

Lärande är en process som innefattar samspelet mellan innehåll, metod och resultat. 

Sedan avgör de perspektiv som synliggörs, liksom i vilka situationer och under vilka 

förutsättningar lärandet äger rum, för att en tydlig definition skall kunna göras (Chaib, 

Bäckström & Chaib, 2001). Liksom Lave & Wenger (1994) och Säljö (1992) påpekar 

är det av betydelse att belysa skillnaden av det lärande som sker i skolan och 

vardagslivet. I skolan är lärandet ett mål i sig, lärandet är den fokuserade aktiviteten i 

det institutionaliserade lärandet men innehållet i lärandet skiljer. Utanför skolan är 

lärandet inte det primära där sker lärandet genom deltagande i olika aktiviteter. Detta 

kan hänföras till att barnet t ex observerar vuxna eller andra barn med andra kunskaper i 

olika situationer. Dock är det så att en viktig aspekt vad gäller skolan och dess 

särskiljande är att dess uppgift är att man där skall lära sig saker som man kan använda 

i olika sammanhang utanför skolan. Det är ett systematiskt lärande av kunskaper som 

utvecklats på andra ställen som skall användas på ytterligare ställen (Carlgren, 1999). 

 

Redan Dewey (1859-1952) tog upp diskussionen kring kunskap och handling, och 

kritiserade den traditionella åtskillnaden av dessa. Han påpekade även vikten av att 

förena skolan med samhället och belyste vikten av elevens aktiva roll i lärandet genom 

att eleven skulle få experimentera och pröva själv. Dewey utformade en 

aktivitetspedagogik och myntade begreppet ”learning by doing” (1999).  
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Den individuella konstruktivismen med sina rötter i den Piagetianska traditionen 

innebär att individen själv konstruerar sin kunskap. I detta perspektiv finns en fysisk 

värld och en värld såsom den gestaltar sig för individen (von Glaserfeld, 1995).  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande grundläggande om, vad individer och 

kollektiv tar med sig från sociala situationer och hur det sedan används i framtiden 

(Säljö, 2000). Centralt för lärande och utveckling är människans förmåga att skapa 

intellektuella och fysiska redskap (Vygotskij, 1986). Det informationsteknologiska 

samhällets utveckling till exempel, påverkar på vilket sätt vi får del av information, 

kunskaper och färdigheter. Detta påverkar i sin tur människors handlande och för att 

förstå detta är alla komponenter lika betydelsefulla i ett sociokulturellt perspektiv. 

Individen, den sociala praktiken och redskap vi använder hör samman och påverkar 

varandra (Säljö, 2000). För att tydliggöra detta samspel och för stöd i mitt resonemang 

kring detta, har jag valt att utgå ifrån Wengers sociokulturella teori ”Community of 

Practice” som verktyg för att kunna besvara mitt syfte och den problemställning studien 

utgår ifrån. Elevaktiviteten kan genom detta perspektiv beskrivas och förstås utifrån att: 

aktiviteter, uppgifter, funktioner och förståelse ingår som delar av ett större system av 

relationer i vilka det finns mening i. Den omgivande kulturen, kommunikationen och 

sammanhanget är där med centralt. Lärandet består i att hela människan befinner sig i 

en kontext, som Lave och Wenger beskriver det, där vissa delar t.ex de kognitiva, inte 

kan isoleras och brytas ut (Lave & Wenger, 1991). Detta innebär fokus på förståelse av 

det sammanhang denna studie ingår i, lärande som socialt deltagande (Wenger, 1998).   

 

Lärande i skolan med ett sociokulturellt perspektiv kan ses som något som sker genom 

deltagande i en social praktik. När människor möts i och hanterar olika situationer 

genom samspel utvecklas kunskap och är något som finns mellan dessa. I interaktion 

finns kunskapens ursprung. Interaktionen ser olika ut beroende på sammanhang och 

syfte (Davidsson, 1999). Den sociokulturella inriktningen ger möjlighet till att förstå 

elevens arbetssätt i sitt deltagande i ITiS-kontexten utifrån de förutsättningar och 

villkor som råder i sammanhanget.  

 

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Vygotskijs (1896-1934) teorier med 

utgångspunkten att människan är såväl biologisk som social varelse. Utvecklingen sker 

på två nivåer, dels genom biologisk mognad, vilket innebär en ökande förmåga att 
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varsebli, ingripa i och samspela med omvärlden. Det sker genom att vi lär oss 

kontrollera vår kropp och dess funktioner. Den andra nivån är den att människan är en 

genuint kommunikativ och social varelse. Redan från födelsen är den inriktad mot att 

samspela med andra. Med detta betonade Vygotskij kommunikationen mellan 

människor samt den möjlighet denna erbjuder oss att tillägna oss andras erfarenheter 

och upplevelser. Där med bör mänskligt lärande och utveckling förstås i ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv menar Vygotskij (Bråten, 1996). Genom 

sociala processer skapas och hålls vårt sätt att uppfatta världen levande där språket är 

centralt för utveckling och lärande. Språket medierar omvärlden för oss och gör att den 

framstår som meningsfull. Således framhäver han språket som ett medierande redskap 

och en kulturell produkt som utvecklats genom mänsklighetens historia och har både en 

social och kognitiv funktion. Enligt Vygotskij är språk och tänkande oskiljaktiga och 

han anser att den kognitiva utvecklingen hänger nära samman med förmågan att 

bemästra tänkandets sociala medel, språket (Bråten, 1996). Detta aktualiseras genom 

den närmaste utvecklingszonen, ZPD (Zone of proximal development) som centralt för, 

hur lärandet gestaltar sig genom samspel med andra. Vygotskij menade att människan i 

samspel med andra klarar mer än de klarar på egen hand, för att i sin tur klara det själv. 

Definiera ”a zone of proximal development” i vilken den lärande som får hjälp kan 

utföra en uppgift som den ej klarat själv är syftet (Wertsch, 1985).   

 

I ett sociokulturellt perspektiv är det kommunikationen mellan människor som bildar 

stommen till idéer, begrepp, färdigheter och attityder. Dock är även samspelet med 

artefakter av stor vikt. I verklig språkanvändning får ”bokstavlig betydelse” en 

underordnad roll och istället betonas språkets samverkan med artefakter som 

exempelvis verktyg eller datorprogram, eller andra kontextfaktorer (Winter, 1999). 

 

Det sociokulturella perspektivet i denna studie tolkas utifrån ett socialt/antropologiskt 

perspektiv med fokus på social interaktion och deltagande. Fokus flyttas från de 

kognitiva processerna till den sociala praktiken (Carlgren, 1999) 

2.2 Communities of  Practice  

Denna studie grundar sig på en syn där lärande och kunskap är oskiljaktiga från sociala 

praktiker. Därmed kan man säga att det inte går att skilja vad man lär från hur man lär 

det. Lärande är en sida av social praktik där deltagande är det grundläggande och 
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drivande fenomenet Lave & Wenger (1991). Communities of Practice (hädanefter 

kallade CoPs) är en teori som introducerades av Etienne Wenger (1991) med ett 

perspektiv där lärande placeras i kontexten av våra levnadserfarenheter av deltagande i 

vår värld. Likaså är lärande i detta sammanhang ett socialt fenomen (ibid). 

Enligt Brown och Duguid (2001, 2002) har varje CoPs särskiljande grundläggande 

antaganden liksom prioriteringar, samt synsätt på omvärlden. Av betydelse är som 

Ward (2000) påpekar att det kan existera flera CoPs i organisationer som delar samma 

eller liknande syfte och lokalisering samt kontext (Bengtsson, Blomdahl och Grönvall, 

2002). Wenger (1998) hävdar att varje CoPs producerar egna symboler, arbetssätt, 

termer och koncept vilka symboliserar och skapar identitet för medlemmarna. Den 

delade kontexten, terminologin, intressen och arbetsroller gör att CoPs ger en stark 

känsla av samhörighet (ibid). Varje CoPs är unik men generella kännetecken finns.  

 

Sammanfattningsvis är teorins fokus lärande som socialt deltagande, som syftar på 

processen av att vara aktivt deltagande i "practices" av sociala "communities" där 

identiteter konstrueras i relation till dessa "communities". Lärande sker enligt Lave & 

Wenger (1994) genom deltagande i en social praktik. Elevens möte med det arbetssättet 

som ITiS-kontexten utgör, betraktas i studien som ett deltagande i en social praktik, där 

eleven formar sammanhanget de ingår i, liksom att dessa sammanhang formar elevens 

handlande. Med denna utgångspunkt existerar sammanhang och mänskligt handlande 

endast i relation till varandra (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1990; 

Wertsch, 1998).  

2.3 Kompletterande begrepp som analysverktyg 

Genom att titta på elevens arbetssätt med Communities of Practice som analysverktyg 

kan lärandeprocessen studeras ur ett socialt/antropologiskt perspektiv som fokuserar på 

den sociala interaktionen och deltagandet mer än på kognitionerna.      

 

För att få hjälp att ytterligare nå ett elevperspektiv har även affordancebegreppet 

använts som analysverktyg för interaktionserbjudanden. Detta för att belysa kulturen 

och sammanhanget som spelar en avgörande roll i vilka möjligheter till handling och 

meningsskapande eleverna och elevgrupperna uppfattar (Hernwall, 2001). Genom att 

analysera vad eleverna riktar sig mot i aktiviteten, vilket kan ses som det som tycks 

innehålla mening för dem, hjälper begreppet till att beskriva deras perspektiv på 
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handlingsmöjligheter. Begreppet ser jag som förenligt med studiens etnografiska 

metodansats och sociokulturella perspektiv som utgångspunkt. Detta genom att 

affordance-begreppet kan vara ett kompletterande analysinstrument som ger chans att 

uppmärksamma miljöns interaktionserbjudanden i elevaktiviteten. Vilket i sin tur är 

centralt i ett sammanhang där samspel individer emellan och mellan individer och 

miljön är av betydelse för hur interaktionen ser ut. Med detta avses att försöka öka 

förståelsen och beskriva hur ITiS har inflytande på elevens lärande med fokus på 

elevens arbetssätt, ur ett elevperspektiv.  

 

Lärande är inte en separat aktivitet i detta sammanhang. Situationer som lyfter fram 

lärande i fokus är inte givet de där vi lär mest. I vår vardag är lärande en integrerad del. 

Detta på så sätt att vi interagerar med varandra liksom med omgivning/världen. Vi tonar 

in våra relationer med varandra och med omgivningen/världen, vi lär med andra ord. 

Detta kollektiva lärande resulterar med tiden i "practices" som återspeglar syftet av vår 

företagsamhet och de deltagande sociala relationerna. Med anledning av detta kallas 

dessa "practices", "Community of  Practices" (Wenger, 1998).  

 

I anslutning till det sociokulturella perspektivet, där ”communities of practice” fungerar 

som en central del i den teoretiska referensramen blir detta förenligt med det riktade 

begrepp som används som analysverktyg, affordance. Ett begrepp som myntades av 

Gibson som innebär erbjudanden i miljön i bemärkelsen av handlingsmöjligheter 

(Linderoth, 2004). Linderoth (2004) med flera kopplar samman Gibson i samma familj 

som det sociokulturella perspektivet. Detta har jag sett som fruktbart i studien för att få 

hjälp med att beskriva elevernas perspektiv på sina val och handlingar. Ett 

analysverktyg för att se vad i elevaktiviteten som eleven riktar sig mot och som i sin tur 

kan visa vad som innehåller mening ifrån deras synvinkel. Affordance har översatts på 

olika sätt men i denna studie används översättningen interaktionserbjudande som 

Linderoth (2004) använt. Ett interaktionserbjudande finns som en latent och potentiell 

möjlighet även när det inte fokuseras och är inte något som tillskrivs objekt utifrån 

behov eller fokus (ibid).  

 

Ett av synsätten inom de sociokulturella perspektiven betonar vikten av den autentiska 

praktiken. En praktik där lärandet kan ses som en enhetlig social och kulturell process 

som medger att kulturellt bestämda färdigheter överförs och internaliseras (Davidsson, 
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1999; Lave & Wenger, 1991). Vygotskijs begrepp internalisering tolkas i detta arbete 

som en koordinerande och betydelseskapande process, snarare än transformering av 

något yttre till det inre. I den sociala interaktionen sker meningsskapandet närmast, inte 

genom en internaliseringsprocess (Carlgren, 1999).  

 

Teoretiska resonemang och begrepp ovan är ett urval som relaterats till varandra. 

Urvalet grundar sig på det som ansetts centralt i studiens teoretiska sammanhang för de 

teoretiska redskap som används vid analys av elevens arbetssätt i deltagande, i ITiS.  
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3 Metod 

3.1 Metodöverväganden  

Nedan kommer redogörelse för studiens metodöverväganden att göras samt redovisning 

av urval, upplägg och tillvägagångssätt.  

 

En klassrumsstudie står sällan inför ett enkelt metodval vilket perspektiv man än väljer.    

Ett elevperspektiv som den här studien utgår ifrån innebär att belysa elevers arbetssätt 

med hjälp av elevernas egna erfarenheter och reflektioner. Vad eleverna uttrycker och 

hur de beskriver sin situation/del av verkligheten blir centralt. Vilka innebörder eleven 

tillskriver det som sker. Detta medför betydelsen av att välja metoder som medger att 

jag som forskare kommer eleven nära, för att fånga sådana innebörder. Detta 

kännetecknar ett aktörsperspektiv som använts av Lundmark (2000). Det innebär att 

belysa fenomen vilka studeras med hjälp av lokala informanters uttalanden (ibid).  

 

Studien har sin utgångspunkt i att främja förståelse av hur lärande konstitueras i det 

sammanhang som fokuseras i studien: elevers arbetssätt i ITiS. Detta görs utifrån en 

sociokulturell teoretisk referensram med en etnografisk metodansats. Metoden i 

föreliggande studie är även inspirerad av ett abduktivt arbetssätt (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Det vill säga att det sker en växelverkan mellan empiri och teori och 

mellan induktion och deduktion. Motivet är att lära känna den värld som omger eleven 

vilket också innebär att det görs utifrån ett explorativt beteende (Egidius, 2000).  

3.2 Kvalitativ metod och kvantitativ metod                                      

Kvalitativ och kvantitativ metod innebär inte nödvändigtvis att man utesluter det ena 

från det andra. Det är knappast frågan om två väsenskilda vetenskapliga realiteter i 

praktisk forskning. Det finns dock anledning att klargöra begreppen eftersom forskning 

ofta beskrivs i termer av det ena eller det andra. Avgörande för metodval är relaterat till 

forskningsproblemet utifrån hur det valts och preciserats av forskaren Tebelius (1987). 
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Ibland kan det vara lämpligt med en rent kvalitativ metod, ibland rent kvantitativ metod 

och i vissa fall en kombination. 

 

Kvantitativ metod handlar om kvantifiering som i stor utsträckning innebär tabeller och 

räkning. Vid kvantitativ metod söker forskaren kunskap i form av att mäta och beskriva, 

samt förklara fenomen (Gorard, 2001). 

 

Denna studie utgår ifrån ett öppet och sökande arbetssätt där frågeställningar och teman 

utgör utgångsläget i hög grad i stället för hypoteser som ska prövas, vilket innebär att 

metodinriktningen blir kvalitativ (Johansson, 2000). En annan central aspekt i mitt val 

är att jag i studiens elevfokus utgår ifrån studieobjektens perspektiv vilket även är ett 

särdrag för kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg, 1994). När jag väljer metod 

handlar det om vilken sorts kunskap jag söker och kvalitativ metod handlar om hur man 

ska karaktärisera något; gestalta något (Larsson, 1994). Kunskap som ska inventera, 

uttyda och förstå fenomen, vilket detta arbete i till stor del kännetecknas av genom 

tolkning av meningsfulla relationer (Kvale, 1997). 

 

Jag har valt att utifrån en etnografisk ansats och ett sociokulturellt perspektiv göra en 

studie där jag använder mig av kvalitativ metod. I slutsatsen kommer den nationella 

kvantitativa utvärderingen av ITiS som delvis berör elevens arbetssätt; att lyftas in. 

Utvärderingen utgår ifrån lärares syn på elevens arbetssätt i ITiS-kontexten, var i jag 

ser en fruktbarhet i att kombinera dessa. Fruktbarheten ligger i att få olika infallsvinklar 

vad gäller elevens arbetssätt i ITiS. Utvärderingen är i form av en surveyundersökning, 

vilket innefattar en forskningsstrategi med bred täckning i kombination med fokus på 

ögonblicksbilder vid en given tidpunkt och ett beroende av empirisk data. 

Surveyundersökning omfattar där med många människor eller företeelser med ett 

vidsträckt synfält som till sin fördel inrymmer allt. Sökandet efter detaljer i konkreta 

saker som går att mäta och registrera betonas i tillvägagångssättet. Dessutom förknippas 

surveyundersökningar med att erhålla information från säker källa. Detta ger i sin tur 

stor chans till generaliserbarhet av resultat från väl genomförda undersökningar 

(Denscombe, 2000).  

 

3.3 Etnografisk metodansats 
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En etnografisk metodansats valdes till huvudstudien för att kunna bibehålla ett öppet 

förhållningssätt där eleven ges utrymme att synliggöra sin situation. Alvesson och 

Sköldberg (1994) kritiserar den del av etnografin som förespråkar ett rent induktivt 

angreppssätt och menar att det är naivt att tro att det är möjligt studera fenomen 

teorilöst. De betonar istället vikten av teoretiska referensramar för att möjliggöra en 

mer fruktbar kritisk diskussion. Denna studie är influerad av den traditionella 

etnografiska ansatsen på betoning av ett öppet sinnelag, men har samtidigt tagit del av 

kritiken från Alvesson och Sköldberg (1994) och en teoretisk referensram används för 

att underlätta tolkning och reflektion samt för att ge riktning och systematik i arbetet. 

 
Alvesson och Deetz (2000) problematiserar två aspekter i etnografin som jag också 

beaktat i min metodansats. Det första är risken att överväldigas av alla intryck och att 

arbetet med att sortera data blir enormt vilket kan försvaga kritisk analys. Det andra är 

att en forskare istället håller sig strängt till en speciell teori. Det gäller att hitta en 

balans mellan teori och data. Jag har därför några betydelsefulla teman och 

övergripande frågeställningar i min problemformulering som stödjer mig i att hitta 

relevanta fenomen för analys av data.  

 

Det finns en mängd olika former av etnografi vad gäller syfte och fokus (Baszanger & 

Dodier, 1997) såväl som mängden empiriskt arbete. Dock finns krav som skall 

uppfyllas för att etiketten etnografi ska vara tillämplig. Bland annat krävs en viss 

djupförståelse av det lokala sammanhanget och generell förståelse av det kulturella 

sammanhanget (Alvesson & Deetz, 2000). Förstudien är en del i att försöka uppnå detta 

i den mån det är möjligt i undersökningen.  

 

Det finns en mängd olika definitioner på begreppet etnografi. Centralt i begreppet är 

dock forskning av observationer av handlingar i naturliga situationer (Alvesson och 

Sköldberg, 1994). På samma sätt som inom antropologisk inriktad metod, bygger 

etnografin också på närkontakt med de studerades vardagsliv. Den gamla 

antropologiska normen om ett års vistelse ute på fältet är dock ej nödvändig (Alvesson 

& Sköldberg 1994 och Alvesson & Deetz 2000). Kravet på att vistas hos de studerade 

en längre tid kan skäras ned om forskaren har god kunskap om den allmänna kontext 

som studieobjekten befinner sig. Dock är det mycket centralt att ”ha varit där” 

(Alvesson och sköldberg, 1994). 
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En form av etnografi som ligger nära studiens metodansats är partiell etnografi som 

fokuserar på situationen. I detta situationsfokus är både aktör och det institutionella 

sammanhanget närvarande. Situationsansatsen är förenlig med en händelse och där med 

sätts den sociala processen i centrum (Alvesson & Deetz, 2000). I och med att jag 

fokuserar mig på elevaktivitet i undervisningssituationen med eleven och det 

kontextuella sammanhanget, ITiS närvarande, ligger studiens metodansats i linje med 

partiell etnografi.   

 

Min teoretiska syn på lärande och den kontext som skolan ingår, har jag fördjupat 

genom mina pedagogiska studier. Förhållandevis vill jag påstå att jag till stor del har en 

förförståelse med ett utifrånperspektiv vad gäller elevens förhållningssätt till den 

kontext jag studerar. Detta är av värde att problematisera eftersom min förtrogenhet 

med undersökningsmiljön är av betydelse i en empirinära metod.  

 

Kullberg (1996) till exempel, ser det som en klar fördel att forskaren är bekant med 

fältet. Detta för att kunna ägna sig mer tid till själva forskningsfrågan. Samtidigt hävdar 

Ely (1993) att det är av värde att ha förtrogenhet med undersökningsmiljön men att 

kunna vara tillräckligt fristående (Lundmark, 2000). Jag anser att mitt utifrånperspektiv 

kan vara till fördel på så sätt att jag får chansen att undgå förgivettaganden av fenomen 

som en invigd forskare kanske skulle göra. Alvesson och Deetz (2000) lyfter fram 

vikten av att genomföra undersökningar som inte är fångade i självklara antaganden och 

föreställningar delade av forskare och de som är föremål för deras forskning. Jag som 

forskare med ett utifrånperspektiv behöver därför inte kämpa med att det sociala livet 

som studeras är alltför bekant.   

 

Min delaktighet och närvaro i det som studeras i uppsatsen blir omfattande i och med 

olika grader av öppenhet och deltagande. Min avsikt här är att komma de studerade 

objekten nära. Genom detta anser jag mig kunna bli väl bekant med kontexten utifrån 

ett elevperspektiv, som är det mest centrala. Med andra ord så tar jag mig tid att lära 

känna elevens vardag och den kultur de ingår i med ITiS som kontext. I och med min 

betoning på kontextens betydelse i min studie är även detta ett skäl till att jag valt en 

etnografisk ansats. 
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Empiriinsamlingen består av 3 olika delar: observation genom videofilmning och 

intervju i form av reflektionssamtal (stimulated recall), samt komplettering med 

observation och egna fältanteckningar med papper och penna. Nedan kommer dessa 

olika delar redovisas med upplägg, urval, tillvägagångssätt samt resultat och analys.  

3.4 Urval och informanter   

Urvalet är influerat av Linderoths (2004) ändamålsenliga urval som grundar sig på 

Maxwell`s (1992) beskrivning: ”to make sure one has adequately understood the 

variation in the phenomena of interest in the setting, and to test developing ideas about 

setting by selecting phenomena that are crucial to the validity of those ideas” 

(Maxwell, 1992, s.293)  

 

Inom ramen för den kvantitativa utvärderingen av ITiS på Högskolan i Halmstad fanns 

möjlighet att göra ett målinriktat urval. Genom den pågående kvantitativa utvärderingen 

kunde skolor som deltar i ITiS tas fram. Förutsättningen för att uppnå studiens syfte är 

att eleverna deltar i ITiS när undersökningen görs. Detta för att kunna samla in data i 

elevers skolvardag i sitt deltagande i ITiS. Detta urval grundar sig även i Merriams 

tidigare belysning på vad ett ändamålsenligt urval innebär. Nämligen att urval måste 

göras på ett sätt så att man lär sig så mycket som möjligt och informanterna är kallade 

med anledning av sina speciella erfarenheter eller sin specialistkompetens (Merriam 

,1994). 

 

Skolan som valts ut är en F-9 (Förskoleklass till 9:an) och de tre mellanstadieklasser jag 

gjort studien hos är 5:or. Kontakt med utvald skola skedde i slutet av höstterminen 2002 

och de tre femte klasser som var aktuella att delta skulle fortsättningsvis jobba med 

ITiS i början av vårterminen 2003 och undersökningen gjordes under denna period. 

 

Utvald åldersgrupp på informanter har valts av olika relevanta skäl. Utifrån syfte och 

problemställning ansågs mellanstadieelever lämpligt och praktiskt. För min egen del 

som forskare anser jag mig inneha större erfarenhet av barn i denna åldersgrupp än till 

exempel högstadiet. Detta anser jag kunna gynna min roll som etnograf som har till 

syfte att tillgodogöra sig ett inifrånperspektiv hos de elever som deltar i studien. 

Beslutet är även gjort av praktiska skäl, vilket bland annat är att en mellanstadieklass 

har ett fåtal lärare och ett fåtal klassrum som de befinner sig i under lektionsvis. 
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Högstadiet och gymnasiet är betydligt mer problematiskt vad gäller rumsvistelse och 

schemaläggning för en klassrumsstudie likt denna. 

3.5 Introduktion av en forskare i elevens skolvardag 

Vid första besöket på skolan träffades jag och de tre lärarna för respektive 5:e klass. Jag 

berättade om min studie och framförde förslag på upplägg. Lärarna i sin tur berättade 

om ITiS-projektet de är i gång med. Samtliga tre klasser gör en tidning i sitt ITiS-

projekt. Eleverna har valt hur och vad de vill arbeta med till tidningen i stor 

utsträckning. Detta har inneburit att de också i stor utsträckning valt vilka de ska arbeta 

med. De flesta arbetar i grupper från 2-6 personer och några arbetar enskilt.  

 

Eleverna som skulle delta i studien hälsade jag på, i respektive klass och berättade vem 

jag är, vad jag gör och vad som skulle hända framöver. I presentationen i klassen 

pratade jag om vad forskare kan tänkas göra och eleverna fick chans att ställa frågor 

och berätta om sina egna erfarenheter av att arbeta med projekt i skolan. Syftet var som 

Spradley (1980) belyser vikten av, att informanter känner sig som betydelsefulla 

individer som forskaren är intresserad av att lära sig av. Det var också betydelsefullt att 

skapa en begynnelseprocess av förtroende mellan eleverna och mig. Av vikt i min 

metodansats är att komma nära eleverna för att förmå dem att öppna sig och vilja dela 

med sig av sin skolvardag/verklighet samt att dela med sig av sina erfarenheter. Detta är 

viktigt för resultatet av empiriinsamlingen och av stor betydelse för att kunna redogöra 

ett elevperspektiv. Lundmark (2000) påpekar att forskarens tillträde till fältet inte 

automatiskt innebär att man kommer åt det man vill studera. Det är därför av betydelse 

hur min legitimitet som forskare mottas och accepteras av eleverna.   

 

Jag informerade eleverna om att jag vid mina besök kommer videofilma några elever 

som frivilligt vill bli filmade. Samt att dessa får chansen att titta på filmen med sig 

själva, tillsammans med mig. I slutet av introduktionen provfilmade jag eleverna så att 

detta vid nästa besök skulle bli mindre främmande. Detta gjordes under en lektion. 

Dessa filmer raderades direkt efter besöket, i och med att samtycke från föräldrar inte 

fanns vid detta tillfälle.   

 

För att bekanta mig och framför allt ge eleverna chansen att bekanta sig med mig 

stannade jag en stund efter introduktionen och följde även med eleverna och åt lunch i 
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matsalen. Genom att vistas bland eleverna denna dag efter introduktionen gavs eleverna 

chansen att prata med mig och ställa frågor i andra situationer än 

klassrumsundervisningen. I möjligaste mån försökte jag bemöta eleverna på deras nivå 

och vid småpratande visade jag intresse för det de lyfte fram i samtalet. Detta var ett 

sätt jag använde mig av som instrument för att tona in mig och bygga upp respekt och 

förtroende från båda håll. Vid introduktionen delades även ett brev ut till samtliga 

elever angående informerat samtycke från föräldrar (se bilaga1). 

 

Mitt första intryck ifrån detta besök var att både elever och lärare var positivt inställda 

till min närvaro. Några elever tog spontant kontakt med mig under dagen i olika former. 

Kommentarer och frågor kring mitt besök förekom både i allvarsam ton och i mer 

skämtsam ton. En del elever var mer neutrala och tog ingen större notis till mig. 

3.6 Observation genom videofilmning 

I en studie med sociokulturellt perspektiv med en etnografisk metodansats eftersträvas 

att fånga ett så naturligt agerande som möjligt (Lindahl & Pramling, 1999). Utifrån 

detta och studiens syfte samt problemformulering, valdes observation genom 

videofilmning som centralt undersökningsinstrument. Genom att observera 

eleven/eleverna genom videofilmning får jag möjlighet att fånga in både det verbala 

språket och kroppsspråket i praktiken som jag sedan har möjlighet att analysera hur 

många gånger som helst. Ett fördelaktigt sätt att återskapa fokuserade händelser i ett 

sammanhang. En viktig möjlighet med att observera genom videofilmning är att 

observatören kan fånga ansiktsuttryck, röster, blickar, och kroppsspråk (Lindahl & 

Pramling, 1999). Vid traditionell observation med papper och penna kan inte 

observatören eller medbedömare få chans till återskapande i samma utsträckning (ibid). 

 

Ett dilemma när man filmar i klassrum är att elevaktiviteten inte endast sker i kamerans 

fokus utan även runt omkring. Jag har därför valt att fokusera mig på en eller några 

elever i en grupp vid filmning för att kunna hantera och göra djupanalys på materialet. 

Det ultimata för att få bort det allmänna bruset i klassrummet och fånga interaktionen 

mellan ett fåtal elever kan genomföras med avancerad teknisk utrustning. Sahlström 

(1999) använder i sin klassrumsstudie mikrofoner till de elever han vill fokusera på för 

att fånga upp det de säger. Jag är medveten om det "klassrumsbrus" som Sahlström 

pekar på. Jag använder mig av reflektionssamtal kring videofilmen med medverkande 
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elever som styrker min metod och överväger brister av eventuellt "klassrumsbrus". 

Dock har Sahlström ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som i högre grad fokuserar 

på analys av konversation verbalt än denna studie har syfte att göra. Den verbala 

konversationen är givetvis betydelsefull men de andra delarna är minst lika viktiga för 

analys och resultat i denna studie. 

3.7 Observationstillfälle 1-6  

Totalt gjordes observationer under 6 dagar utspridda på några veckor. Skoldagen 

började 8.15 för eleverna och jag var där från morgonen (8.15 eller något senare) fram 

till ca 13.30. De gånger jag var med från skoldagens början valde jag att under 

"morgonsamlingen" sitta med eleverna och observera utan videokamera. 

Morgonsamlingen kunde bestå av högläsning från läraren en stund medan eleverna satt 

vid sina bänkar. Det kunde också vara allmän information till eleverna och eleverna 

själva kunde ta upp allmänna frågor för diskussion under denna stund. Jag placerade 

mig på en ledig stol bland eleverna eller vid en skolbänk när det fanns någon ledig. Mitt 

syfte var att smälta in i klassen så mycket som möjligt.  

 

När eleverna började jobba själva i grupp eller enskilt började jag min observation med 

videokameran. De flesta elever arbetade med ITiS-projektet vid de 

observationstillfällen jag var där. Ibland jobbade några elever enskilt med specifika 

uppgifter för svenska eller matematik t ex. Vid ett observationstillfälle startades ett 

miljöprojekt upp där läraren hade en introduktion för eleverna. Vid detta tillfälle valde 

jag att endast sitta med eleverna i klassrummet och observera. Detta för att min närvaro 

emellanåt skulle ske utan kamera i klassrummet. Att omväxlande observera med och 

utan kamera gav mig möjlighet att komma närmre ett inifrånperspektiv. Med 

videokameran kan jag endast fokusera mig på det som händer i kamerans fokus. Jag 

vistades också bland eleverna på en del raster och var då aktiv deltagare i den aktivitet 

som eleverna utövade. T ex kortspel, mejla på datorn, spela musik, sitta och prata med 

mera. Med mig själv som instrument ville jag med denna taktik uppnå olika grader av 

närhet och distans. Att som forskare komma tillräckligt nära informanterna för att 

bygga upp ett förtroendeförhållande och få inblick i elevernas skolvardag. Samtidigt 

som jag emellan åt behövde bibehålla en viss distans för att kunna fokusera mig utifrån 

mina forskningsmotiv.  
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Vid varje tillfälle började jag med att ta reda på hur många underskrifter det fanns från 

föräldrar för samtycke av videofilmning. Det visade sig att det fattades en hel del 

påskrifter i alla tre klasserna. Det kom in några fler för varje observationstillfälle. På 

grund av detta kunde jag inte som planerat utgå ifrån att välja ut elever för 

videofilmning utifrån enkätresultat som var syftet från början. Enkät har uteslutits av 

denna anledning. Istället valdes slumpmässigt grupper ut för videofilmning utifrån om 

de hade samtycke från föräldrar från gång till gång. Jag var noga med att fråga eleverna 

om de ville videofilmas så att frivillighet i möjligaste mån utnyttjades. Alla tillfrågade 

informanter som ville vara med var positivt inställda till att bli filmade.  

 

Antal grupper som blivit filmade är totalt 6st. Storleken varierar från 1 elev upp till 6 

elever. Övervägande har grupperna bestått av 2 eller 3 elever. Gruppkonstellationerna 

var blandade vad gäller kön. Några grupper bestod av endast pojkar respektive flickor 

och några bestod av både flickor och pojkar. Videofilmningen har skett i klassrum, 

bibliotek, korridorer med mera, beroende på hur eleverna förflyttat sig när de arbetat.  

3.8 Reflektionssamtal av videofilm i form av ”stimulated recall”  

I och med en etnografisk ansats och att studien stödjer sig teoretiskt på ett 

sociokulturellt perspektiv, så strävar jag efter att göra intervjun med eleven/eleverna så 

naturlig som möjligt. Därför valde jag att göra intervjuer i form av reflektionssamtal. 

Eleven ska ges chans att lyfta fram situationer och händelser ur sitt perspektiv genom 

att jag tillsammans med eleven/eleverna reflektera över videoinspelningen. I och med 

att jag och eleverna förmodligen kommer uppfatta samma situation på olika sätt, så är 

elevens uttryck av situationen betydelsefull för studiens resultat. För att öka 

reflektionssamtalets trovärdighet väljer jag att ha samtalet samma dag som 

videofilmning ägt rum med eleven. Metoden som används genom reflektionssamtal 

med eleven på videofilm kallas för ”stimulated recall” (Alexandersson, 1994). Syftet är 

att påminna en person hur hon eller han tänkte under en viss episod (ibid). 

 

Jag använder mig av en ostrukturerad intervjuguide med teman där eleven/eleverna i så 

hög grad som möjligt får chans att lyfta fram sitt perspektiv på situationer och 

händelser. Kontakten jag skapar med barnet är i högsta grad betydelsefullt för det 

resultat jag får av reflektionssamtalet. Utan barnets vilja att samarbeta får jag inte veta 

något. Där med blir förutom frågorna och deras formulering även yttre omständigheter 
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av betydelse (Doverborg & Pramling, 2000). Genom mina tidigare besök i klassen 

innan reflektionssamtalen är mitt syfte att lyckas bygga upp en relation som bygger på 

elevernas förtroende. Doverborg & Pramling (2000) lyfter fram betydelsen av att det 

sociala kontrakt vi lyckas skapa påverkar vad vi får veta av barnet. Sammanfattningsvis 

är min närvaro och den relationen jag bygger upp mellan mig och eleverna viktig för ett 

fruktbart reflektionssamtal och således resultatet av detta.  

 

Genom förlitan på förstahandserfarenheter och kombination av deltagande observation 

och intervjuer kommer jag som forskare ifrån det ensidiga beroendet av 

intervjuberättelser i min etnografiska ansats. Reflektionssamtal blir ett värdefullt 

kompletteringsinstrument i denna bemärkelse, i och med att jag som forskare kan 

utnyttja mina direkta intryck och ställa mer initierade frågor (Alvesson & Deetz, 2000).  

Sjöberg (2002) belyser kvalitativ intervju och dess värdefulla potential i kvalitativ 

metod genom ett citat av Kvale (1996): 

 

”The qualitative interview is a uniquely sensitive and powerful method for capturing 

the experiences and lived meanings of the subjects` everyday world. Interviews allow 

the subjects to convey to others their situation from their own perspective and in their 

own words” (Kvale, 1996, s70). 

 

Jag är medveten om att det som kommer till uttryck från barnen i reflektionssamtalet 

inte kan frambringa en spegelreflektion av deras sociala verklighet. Dock ser jag 

positiva möjligheter att genom interaktion mellan mig och eleverna skapa en 

betydelsefull version av deras aktivitet som jag studerar.  

 

3.9 Tillvägagångssätt – reflektionssamtal  

Reflektionssamtalen av videofilm har i alla fall utom något enstaka skett samma dag. 

Detta ger en styrka i tillförlitlighet. Det vill säga, i vilken mån jag fått den information 

jag sökt och i vilken mån metoden är känslig för tillfälligheter. I och med att båda 

momenten sker samma dag kan informanterna och jag koppla händelser och situationer 

till minnet tydligare än om det skett med en veckas uppehåll till exempel.  
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Reflektionssamtalen skedde i lärarlagets arbetsrum där jag och eleverna kunde sitta 

ostört för att titta och samtala om videofilmen. Enligt Doverborg & Pramling (2000) 

bör intervjun ske på en lugn plats under lämplig tid. Reflektionssamtalen skedde under 

lektionstid på för- och eftermiddagar beroende på hur det rent praktiskt var lämpligast 

för mig och eleverna att gå ifrån. Alla elever var exalterade inför visningen av 

videoinspelningen. Vid reflektionssamtal med grupper om mer än 2 personer blev det 

ibland en del prat i munnen på varandra men inte alltför stökigt. Det var alltid god 

stämning under samtalen och eleverna var pratsamma och nyfikna på videofilmen. Lite 

skratt förekom ofta i början av filmvisningen när var och en vid första filmepisod fick 

syn på sig själva i TV-rutan.    

 

För att eleverna skulle känna att intervjun var mer som ett samtal, valdes som ovan 

förklarats, intervju i form av reflektionssamtal, så kallade stimulated recalls. Stimulated 

recall - metoden innebar att eleverna fick chans att reflektera över aktiviteter och 

situationer som de deltagit i och som videofilmats. Filmen innehöll för eleverna kända 

situationer som vi kunde utgå ifrån under samtalet. Informanterna fick i hög 

utsträckning själva kommentera filmen. Elevernas röster fick stort utrymme att träda 

fram så att deras reflektioner kunde komma till uttryck så tydligt som möjligt. När jag 

ansåg det lämpligt (t ex om elevreflektionen berörde studiens fokus så att det lämpade 

sig för följdfråga eller att en paus inbjöd till fråga) inflikade jag med en fråga utifrån en 

ostandardiserad intervjuguide (se bilaga 3). Med andra ord så ställdes frågorna i den 

ordning som var lämpligast för informanterna. Metodiskt sett en ostrukturerad 

intervju/reflektionssamtal vilket ger intervjupersonen maximalt utrymme att svara 

(Tebelius & Patel, 1987). Det är viktigt att ge eleverna chansen att tänka färdigt. 

Frågorna jag ställde var konstruerade utifrån boken Att förstå barns tankar, metodik för 

barnintervjuer (Doverborg & Pramling, 2000). Jag använde mig av, ”berättar hur” 

frågor samt ”beskriv hur” frågor.      

 

Alla reflektionssamtal dokumenterades genom inspelning (MP3-bandspelare) och mina 

egna skriftliga noteringar. Inför varje reflektionssamtal informerade jag eleverna om att 

jag skulle dokumentera på detta sätt för att jag lättare skulle kunna komma ihåg och 

redogöra för vad de berättade.  

3.10 Vetenskaplighet 
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För att försäkra om att uppsatsen uppfyller kraven på vetenskaplighet ska jag nedan 

redogöra för aspekter som rör kvalitén. De begrepp som huvudsakligen kommer 

omfattas av nedan diskussion är: trovärdighet, pålitlighet, noggrannhet, giltighet 

konfirmerbarhet. Dessa används ofta vid redovisning av kvalité i forskning med och 

kvalitativa ansatser (Kvale, 1997).  

 

Svensson (1996) belyser validitetens överordnade roll i förhållande till reliabiliteten. 

Vilket innebär att om validiteten är god så är även reliabiliteten det. Svensson påpekar 

också att det däremot inte är någon garanti för att validiteten är god om reliabiliteten är 

det. Dock menar Merriam (1994) att reliabilitet och validitet är oupplösligt förknippade 

med varandra (Andersson & Gatica, 2001). Tydlig redovisning av arbetsprocessen är 

där med avgörande för kvalitén. Enligt Kvale (1997) avgörs validering av kvalitativ 

forskning ytterst på forskarens hantverksskicklighet. 

 

Hur kontrolleras trovärdigheten som innefattas i validering av kvalitativ forskning? Det 

innebär försäkran om att det finns empiriska belägg och att tolkningen man gjort är 

rimlig enligt Kvale (1989).  

 

Denna studie är ett bidrag i diskussionen kring lärande och kompetensutveckling ur ett 

elevperspektiv med arbetssätt och IT i fokus. Elevperspektivet är centralt att fånga för 

att skapa förståelse och gynna elevens kunskapsutveckling i skolan med IT som verktyg 

i sin skolvardag. Detta ger möjlighet att se en ny aspekt på verkligheten i det 

sammanhanget. Detta ligger i linje med Larssons (2005) kriterium av en studies 

heuristiska värde som är av betydelse i forskningsresultat.       

 

Genom omfattande empirisk undersökning med utförliga resultat och analyser av dessa, 

stärks trovärdigheten. Studiens design redovisas ingående i metodkapitlet (s. 13) och 

hur den praktiskt använts.  

 

Studien redovisar ett elevperspektiv av arbetssättet när någonting nytt, i detta fall ITiS 

införs i elevens skolvardag. Detta har gett möjlighet att synliggöra villkor som öppnar 

nya vägar för utveckling av användandet av IT i elevens skolvardag till exempel. Vilket 

omfattar vad Kvale (Starrin & Svensson, 1996) menar med pragmatisk validitet: att 

läsaren övertygas bokstavligen att analys är trovärdig och även att resultaten är 
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användbara. Kvale (ibid) diskuterar också kommunikativ validitet som skiljs åt från 

pragmatisk kvalité. Detta innebär i vilken utsträckning forskarens tolkningar 

kommuniceras och förhandlas med involverade personer eller bekanta med 

sammanhanget som studien omfattar (Starrin & Svensson, 1996). Detta har till exempel 

gjorts genom att eleverna själva fått möjlighet att ta del av videofilmning med sig själva 

och fått möjlighet att reflektera över detta. 

 

Studien är ett bidrag till att belysa exempel på elevens arbetssätt med IT i sin 

skolvardag och hur lärandet kan te sig för eleven i ITiS-kontexten. Generaliserbarheten 

sträcker sig till att omfatta de individer som deltagit i studien men kan tänkas kännas 

igen hos andra genom igenkännbara mönster. Till exempel förekommer 

samarbetslärande mellan eleverna med kunnande och kompetens fördelat beroende på 

erfarenhet och intresse i hög grad.  

 

Olika metoder har använts för att samla in det empiriska materialet, så kallad 

triangulering (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta har gjorts i form av videoinspelning, 

observation, intervju/reflektionssamtal samt fältanteckningar med papper och penna. 

Triangulering är ett sätt att balansera den enskilda metodens felkällor (Starrin & 

Svensson, 1996). Varje enskild metod ger sitt unika bidrag på en specifik aspekt av den 

empiriska verkligheten (ibid). Reflektionssamtalen, i form av ”stimulated recall” med 

eleverna är ett exempel där informanternas egna uppfattningar av det som filmats ska 

styrka kvalitén i undersökningen.   

 

3.11 Etiskt förhållningssätt  

Det etiska förhållningssättet är en betydelsefull del av forskningsprocessen. Inte minst 

för att visa människor respekt och skydda dem mot tänkbara obehag som forskningen 

kan medföra, så kallat individskydd (Andersson & Gatica, 2001). Strävan i denna studie 

har varit en så stor öppenhet som möjligt av forskningsprocessen. Förutom det 

mänskliga intresset är de etiska ställningstaganden även till för att tjäna det 

vetenskapliga intresset (Kvale, 1997).    
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Etiska överväganden i denna studie har gjorts utifrån de fyra grundläggande krav för 

forskningsetiska principer, som formulerats i skriften Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskning (Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1990). Dessa krav består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har uppfyllts genom att studiens allmänna syfte och mål väl 

informerats till rektor, berörda lärare, deltagande elever samt föräldrar till de elever som 

deltagit i studien. Information vad gäller konfidentiell behandling har också skett till 

deltagarna i denna studie. Beträffande samtyckeskravet så har medgivande skett från 

medverkande elevers föräldrar samt att eleverna själva blivit tillfrågade om medverkan. 

Det är viktigt att frivillighet av att delta i forskning sker i så hög grad som möjligt. Det 

är därför centralt hur forskningen presenteras och att det fortgående under studiens gång 

påpekas att det är frivilligt att medverka Johansson (2000). Denna undersökning har 

skett i institutionsmiljö och informanterna är omyndiga och därför har det informerade 

samtyckeskravet varit av stor betydelse att uppfylla. Inga namn nämns i studien och där 

med tillförsäkras inblandade deltagare anonymitet. Dessutom har eleverna skydd 

genom att medverkande klasser idag flyttats upp till högre årskurser eller har slutat vid 

berörda skolor. Medverkande elever kan med stor sannolikhet ej heller kännas igen 

utanför skolans krets. Detta innebär att även konfidentialitetskravet är uppfyllt i så stor 

utsträckning som möjligt. Studien berörs ej av nyttjandekravet eftersom den ej planeras 

att säljas på något sätt. Medverkande skolor kommer få möjlighet att ta del av den 

färdiga uppsatsen. 
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4 Resultat och analys av observation genom 

videofilmning, fältanteckningar med penna och papper 

samt reflektionssamtal i form av  ”stimulated recall” 

4.1 Inledning 

Följande kapitel innehåller de resultat som huvudstudien genererat samt analys av 

dessa. I de tre femteklasserna som studerats i huvudstudien skiljs oftast ITiS-arbetet 

ifrån det vanliga skolarbetet genom att eleverna arbetar med ITiS vissa lektioner. Totalt 

har 20 elever observerats genom videofilmning och genom observation med papper och 

penna. Utifrån dessa observationer redovisas 6 episoder. Dessutom redovisas 

reflektionssamtal av videofilmning i form av ”stimulated recall” som de flesta elever 

deltagit i. Analys av resultat integreras i detta kapitel för att försöka öka förståelsen 

genom ett helhetsperspektiv. Avsikten med detta är att så tydligt som möjligt visa på 

variationer och utmärkande drag i det som redovisas.  

 

Nielsen (2005) nämner att ansvaret i ett forskningsprojekt riktar sig åt två håll. 

Slutpunkt för forskarens egen undersökning samt startpunkt för andras användning av 

resultaten. En ständig avvägning har skett mellan att redovisa resultat så omfattande 

som möjligt och att redovisa det som verkligen är relevant av det stora omfång som det 

empiriska materialet utgjort för studien. En strävan att vara tillräckligt distinkt, vilket 

används av Nielsen (2005) och är ett begrepp som Kvale (1997) hänvisar till i 

sammanhanget. Därför redovisas nedan resultat med utvalda utdrag ifrån observationer, 

fältanteckningar och reflektionssamtal.  

 

Val av filmepisoder har grundats på att få ett så varierat urval som möjligt, av 

situationer och elevaktiviteter. Filmepisoder har valts ut om några minuter vardera, som 

redovisas och analyseras. Nedan beskrivna analysmetod har fått utgöra grunden i 

redovisning av resultat och analysförfarande.   

Interaktionsanalys 
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Studiens analysmetod har influenser av så kallad interaktionsanalys utifrån Jordan & 

Hendersons artikel 1995: Interaktion Analysis: Foundations and Practice, som bland 

annat har sitt ursprung i etnografi. Jordan och Henderson har definierat "foci for 

analysis" för interaktionsanalys av videoinspelning. Några av dessa fokus används i 

analys av data för att kunna belysa värdefulla aspekter av elevers interaktion i 

arbetssättet, i sitt ITiS-deltagande. Syftet med interaktionsanalys är att urskilja mönster 

samt kartlägga mönster i hur människor interagerar och genomför sina angelägenheter 

(Jordan och Henderson, 1995). 

 

Linderoth (2004) nämner att interaktionsstudier vanligtvis redovisas i artikelform och 

fokuserar då ett avgränsat tema i ett datamaterial eller att data som studierna grundar sig 

på begränsats till ett fåtal excerpter. Detta kan också härröras till föreliggande studie 

som utgår ifrån övergripande teman där exempelvis analys av excerpter ingår. Dessa är 

valda att representera och för att illustrera den interaktion som pågår utifrån ett 

elevperspektiv.   

 

Transkriptionsmodell 

Flertalet transkriptioner utgår ifrån ett system i kolumner som inspirerats av Linderoth 

(2004) där deltagarnas tal presenteras parallellt med sina handlingar. Denna modell ses 

som användbar då det tydliggör händelser i utvalda representativa excerpter. 

Jämförelsevis om endast dialog visas utan händelseförklaring kring denna då det blir 

svårare att se vad som verkligen analyseras. Modellen utgår ifrån Jordan & Henderson 

(1995) som analysen influerats av. Av vikt är också att beröra vad analytikern har 

behov av att analysera. Metoder och teorier i studien grundas på en etnografisk 

metodansats med stöd i ett teoretiskt sociokulturellt perspektiv. Detta innebär att både 

verbala och icke verbala händelser måste beaktas i analysarbetet och med influenser av 

interaktionsanalysmodell görs detta. Modellens ses som förenlig med flera av 

utgångspunkterna i tidigare beskrivna metodanvändning och teorianknytning för 

huvudstudien. Ett grundantagande som stämmer väl överens med interaktionsanalys 

enligt Jordan och Henderson är att handling i grunden är sociala företeelser, situerade i 

specifika sociala och materiella ekologier (Linderoth, 2004). ”Kunskap och praxis är 

inte lokaliserade till individers huvud utan ses som situerade i interaktionen mellan 

deltagare i specifika gemenskaper involverade i en materiell värld” (s.86).    
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4.2 Hur är det när det är ITiS? 

Nedan följer redovisning av resultat och analys med exempel på situationer och 

aktiviteter ifrån elevernas deltagande i ITiS. 

  

Observation genom videofilmning och fältanteckningar – episod 1 

Det sitter 5 elever vid en dator. Tre av eleverna sitter närmast bordet och inom räckhåll 

för att nå tangentbord och mus. De andra två sitter bakom och kan se vad som försiggår 

på datorn. Elevgruppen arbetar med att redigera bilder på datorn som lagts över från en 

digitalkamera. Bilderna har eleverna själva tagit. Den bild som i denna episod ska 

redigeras är inte i rätt format och ska anpassas till rätt storlek. Bilden ska vara med i 

elevernas reportage till en tidning som de gör tillsammans med övriga elever i klassen. 

Bilden ska också sparas så att den finns tillgänglig när den ska användas igen. Eleverna 

har problem med att redigera den som de vill ha den och att spara den. Ingen av 

eleverna vet exakt hur de ska lösa problemet och olika elever provar sig fram på datorn. 

Ibland blir bilden alldeles för stor t ex och ibland när de sparat bilden hittar de den inte 

där de tror att den är. Innan nedan dialog har eleverna prövat sig fram på olika sätt och 

hjälpts åt för att försöka lösa problemet i ca 15 minuter. Detta har skett genom att några 

elever turas om att sitta vid tangentbordet och med några knapptryckningar försökt lösa 

beskrivet problem. Turordningen mellan eleverna sker utifrån den som verbalt erbjuder 

förslag till lösning. Vilket ofta sker genom att hänvisa till något som sker på 

datorskärmen. Någon enstaka gång påtalar en elev för en lärare att det inte går att spara 

men får ej respons av läraren som är upptagen på annat håll. Läraren hjälper några 

andra elever i klassrummet och har inte tid att komma för tillfället.  
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Excerpt från eleverna som sitter samlade runt en dator. 

Elev Dialog Händelse 

1 Men hur ska man göra?……. Eleven sitter vid tangentbordet och 

musen till datorn. Tittar på skärmen och 

ställer frågan rakt ut. Eleven är osäker 

på vad den ska göra med pilen på 

skärmen för att komma vidare i 

problemlösningen. 

2 Vi kanske ska gå in på den första?  

Så blir bra….Gå upp där o kolla 

om den ligger där. 

En annan elev som sitter bredvid elev 1, 

pekar på skärmen och elev 1 gör som 

eleven säger. Eleven pekar igen för att 

tydliggöra vad denne menar. 

4 Den är inte sparad där man 

kanske måste trycka på spara… 

Ytterligare en elev (4) ger förslag på hur 

de ska gå vidare på datorn. Denna elev 

sitter också bredvid elev 1. 

5 ...men hur ska vi göra? Elev 5 sitter bakom elev 1,2 och 4. 

Eleverna lyckas inte komma dit de tänkt 

sig och elev 5 ställer frågan igen som 

inte är riktad till någon specifik person. 

Fokus är mot datorn. 

1 Vi får göra en egen mapp Ett förslag på hur problemet ska lösas 

kommer från elev 1. Eleven klickar 

några gånger med musen. 

3 Där är den! 

 

Elev 3 som sitter bakom 1, 2 och 4 har 

upptäckt något på skärmen och pekar. 

4 Nu blir jag arg på den här datorn, 

alltså jag stör mig på denna 

datorn. 

 

Eleven låter lite arg och irriterad och 

riktar fokus på datorn. Bilden hamnar 

fortfarande inte i den mapp de vill spara 

den i. 

 Vad ska vi göra?..... 

spara 

 

Detta sägs uppgivet. 
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4 Ja!  

 

 

…Ja vi klara dé,  

 

 

 

Ja! ja! Ja!... 

Elev 4 trycker några specifika 

kommandon på tangentbordet några 

gånger.   

Utropar eleven och skiner upp med 

ansiktet och börjar dansa. Fokus släpps 

på datorn och tydligare interaktion 

mellan eleverna uppstår verbalt.  

Ropar de andra eleverna glatt efter 

varandra. Flera elever ler och ser glada 

ut.  

Elevgruppen har löst problemet och 

lyckats spara bilden i rätt mapp. 

 

Eleverna lyckas inte få kontakt med någon lärare som kan hjälpa dem som nämnts 

ovan. De fortsätter själva och prövar sig fram på datorn för att lösa problemet 

tillsammans i gruppen. Ibland trycks det på tangentbordet lite på måfå och ibland testas 

konkreta kommandon för att lösa problemet. På detta sätt löses problemet med att få 

bilden i rätt storlek och att spara den i en mapp, så att de kan hitta den igen.   

 

Turordningen för vem som uttalar sig i gruppen blir slumpmässig vilket är ett 

utmärkande drag i elevernas aktivitet. Exempel på detta är när elever i gruppen verbalt, 

utan att bli tillfrågad, ger förslag på lösningar utifrån det som sker på skärmen. I 

formella undervisningssammanhang tenderar det att i hög grad vara läraren som 

bestämmer tilldelning av turordning av elevens uttalande (Jordan & Henderson, 1995). 

Detta har inflytande på elevens deltagande i aktiviteten, i form av ett passivt eller icke 

passivt deltagande t ex. Elevgruppens interaktion innehåller en diskussion om vad 

artefakten (datorn i detta fall) erbjuder för att uppnå målet med att redigera och spara en 

bilder. I denna relation uppstår hinder och möjligheter för eleverna som hanteras genom 

elevernas samarbete där både verbal och icke verbal kommunikation löser problemet. 

De pekar på skärmen för att förtydliga vad de menar och gestikulerar ibland för att 

förstärka innebörden i vad de säger till exempel.     

 

 

Utdrag ur reflektionssamtal i form av ”stimulated recall” – episod 1 
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Anledningen till att de 5 eleverna jobbar tillsammans med tidningen är ett gemensamt 

intresse som de vill skriva om. Eleverna ger uttryck för att detta intresseområde ges 

mycket tid på fritiden och i skolan när det finns möjlighet. Eleverna refererar te x till 

olika händelser och personer inom intresseområdet och får då respons ifrån varandra i 

form av kommentarer kring händelserna och personerna. Vilket visar på en gemensam 

referensram som eleverna utgår ifrån även om kompetensen inom området varierar. 

Denna gemensamma referensram ger en samhörighet i gruppen utifrån intresseområdet.   

 

Under samtalet pratar vi om vad eleverna gör på videofilmen där gruppen redigerar 

bilder till tidningen och ska spara dem. De har problem med redigeringen och att spara 

bilder, jag frågar vad som hände: 

”-Jag vet exakt vad som hände, datorn jävlas med oss”, säger en elev. 

 

Här ges ett konkret exempel på när elev och dator interaktion problematiserar 

kommunikationen. Elevgruppen behärskar inte fullt ut hur de ska göra för att redigera 

bilder och spara dem i en mapp på datorn. För att komma vidare i att lösa problemet 

måste eleverna pröva sig fram och datorns villkor styr elevens handlande till stor del. 

Elevgruppens handlande sker både slumpmässigt och med medvetna handlingar på 

datorn. En elev påpekar att det är datorns fel att de har problem med bilderna. Här 

konstitueras ett specifikt slags lärande utifrån hur problemet löses av eleverna med 

fokus på datorn.      

 

På frågan hur de bestämmer vad de ska ha med till tidningen blir svaret att det 

bestämmer de själva och att en av flickorna i gruppen är ”....-chef!” citat från en elev. 

Denna elev har utsetts till chef på initiativ av elevgruppen och de har själva valt ut 

eleven genom att prata om det i gruppen. Eleverna hävdar att de oftast kommer överens 

genom att diskutera i gruppen. Citat från en elev: ” – Vi diskuterar hur vi ska göra så 

kör vi bara”. 

 

Eleverna uttrycker tydligt att det är de som bestämmer hur och vad som ska göras. Ett 

utmärkande drag utifrån ett elevperspektiv är friheten att bestämma i ITiS-kontexten. 

Utifrån ovan utesluts läraren ifrån diskussionerna och interaktionen sker endast mellan 

eleverna i stor utsträckning. Enligt redovisade resultat när t ex elevgruppen arbetar vid 

datorn med att redigera bilder så har läraren inte tid att hjälpa till. När eleverna pratar 
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om hur det går till att bestämma vad som ska vara med i tidningen uttrycker de att de 

bestämmer själva i elevgruppen, utan lärares inblandning.  

 

Analys –  episod 1 

Ett interaktionserbjudande som eleverna i detta fall riktar sin uppmärksamhet mot är 

möjligheten till att vidga och även använda sin kompetens inom ett ämnesområde de 

själva valt. Detta är ett villkor som utgör en form av resurs för eleverna. En del av 

miljön, i detta fall en specifik situation, erbjuder eleverna att konstituera en form av 

”Community of Practice” där gemensamma termer och intressen t ex ger gruppen 

samhörighet (Lave och Wenger, 1991). Det gemensamma valda ämnet är orsaken till 

gruppsammansättningen och ger också gruppen samhörighet. Det gemensamma 

ämnesvalet ger goda utsikter för att eleverna i gruppen även har en del gemensamma 

termer för ämnesområdet. Handlingsmöjligheterna identifieras av elevgruppen som 

relativt goda då ämnesområdet ligger inom deras intresseområde. Det vill säga att de 

strukturerande resurserna, i form av en eller fler tolkningar av rimligt och förväntat 

agerande som hjälper aktören att identifiera situationens krav (Säljö, 2000) uttrycks av 

elevgruppen som goda. De uttrycker möjlighet att själva bestämma innehåll utan 

restriktioner från läraren på vad som får, respektive inte får vara med i resultatet 

(tidningsrepotaget). Eleverna ser också meningsfullhet med aktiviteten genom detta. 

 

Genom att diskutera i gruppen bestämmer de hur och vad som ska göras. En elev 

nämner att en annan elev är chef i gruppen. Eleverna säger också att de ville ha en chef 

i gruppen och att de utsett denna elev tillsammans i elevgruppen. De uttrycker tydligt 

att de hjälps åt tillsammans för att lösa problem som uppstår. Detta kan härröras till att 

en rollfördelning skett i gruppen. De utnyttjar varandras olika kompetenser i gruppen. 

Vilket exemplifieras när de sitter vid datorn och ger råd till varandra om hur problemet 

med bilden skall lösas. Detta är exempel på deltagande i form av legitimt perifert 

deltagande (Lave & Wenger, 1991). Deltagande sker även på olika sätt och i olika 

grader, under aktivitetens gång. Eleverna förflyttar ibland sina positioner från 

praktikens periferi till att bli fullständigt deltagande Lave & Wenger (1994).   

 

Läraren har ingen framträdande roll i elevernas reflektioner vilket rimligtvis kan tolkas 

som att denne har en handledande roll. Elevgruppen har fått vissa instruktioner av 
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läraren men får i hög grad utan lärares inblandning lösa uppgiften och de problem som 

uppstår under arbetets gång. 

 

En ”chef” har utsetts i elevgruppen och elevgruppen diskuterar hur och vad som ska 

göras själva, vilket är en del som eleverna lyfter fram i att arbeta fritt. Det som 

synliggjorts är att de normala reglerna för elevernas interaktion i aktiviteter till viss del 

har brutits av sitt deltagande i ITiS. Regler för social interaktion är ett analytiskt fokus 

som Jordan & Henderson (1995) lyfter fram som är av vikt för interaktionsanalys, för 

förståelse av hur världen ter sig utifrån någon annans synvinkel. 

  

Ovan utdrag av dialog vid datorn visar också  att erbjudande med program där man  kan 

redigera bilder även utgör hinder i ett erbjudande. Eleverna vet inte exakt hur de ska 

göra utan provar sig fram. Vilket i samtal med eleverna nämns  som en negativ incident 

när de inte kommer vidare med redigeringen på datorn. Interaktionsserbjudanden kan 

ses som möjligheter till handling, inte orsak till handling/ beteende  (Linderoth, 2004).  

 

Observation genom videoinspelning och fältanteckningar – episod 2 

De flesta elever arbetar i grupper om två eller fler när de jobbar med sitt ITiS-projekt. 

De två eleverna i denna episod letar fakta i böcker och ska sedan välja ut information 

som ska vara med i deras tidningsreportage. Böckerna har de hittat i skolans bibliotek. 

Utvald text ska sedan skrivas in på datorn så att den kan behandlas digitalt. 

Elevgrupperna samarbetar ofta vid datorn, vilket sker även i denna episod. Ofta hjälps 

eleverna åt genom att till exempel en elev dikterar utvald text ur en bok och den andre 

skriver. I denna episod hjälper även eleven som dikterar till med att redigera i texten 

ibland. De börjar med att leta fram ett specifikt dokument på datorn som de ska skriva i. 

De sitter tätt tillsammans framför dator med tangentbord och mus. De turas om med 

musen innan inskrivning av text sker. Båda eleverna koncentrerar blickarna på 

skärmen. Innan en elev börjar diktera ur en bok och den andra skriver in på datorn så 

har ett problem uppstått med att flytta något i dokumentet.  
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Excerpt från de två eleverna som arbetar vid datorn. 

Elev Dialog Händelse 

1 Nej, men vilken var.... 

 

Elev 1 styr musen och säger detta 

frågande rakt ut. Fokuserar blicken på 

skärmen. 

2 Nej 

 

Elev 2 fokuserar blicken på skärmen 

och säger nej, när elev 1 sätter pilen på 

en specifik symbol på skärmen. 

1 Mmm.  Mumlar lite och tittar fortfarande på 

skärmen. 

1 Oj! 

 

Klickar och något händer på skärmen. 

Låter lite förvånad. 

2 Där kom den...så där så tar du ut 

den....jag får? 

Du kan flytta upp den. 

Elev 1 klickar igen och elev 2 tar bort 

elevens hand från musen. Elev 2 byter 

och tar över för att fortsätta styra musen 

på datorn, medan hon pratar. Eleverna 

försöker flytta på någon text eller bild. 

1 Nej, men det går inte, vi fortsätter 

att skriva så tar vi det sen. 

Fokuserar fortfarande med blicken på 

skärmen.  

 

Eleverna har problem med att redigera i dokumentet innan de ska skriva in ny text. De 

provar sig fram lite på måfå men lyckas inte lösa problemet. Istället väljer de att börja 

skriva in ny text på ett annat ställe i dokumentet där det är tomt.  

 

Turordningen av vem som hanterar datorn sker växelvis och ofta byter eleverna när det 

uppstår ett hinder så att de inte kommer vidare med vad det de vill göra, så att den 

andre eleven får chans att pröva att komma vidare, för att lösa problemet. Ibland löser 

de situationen genom att pröva sig fram. I andra situationer som till exempel ovan 

excerpt visar, så väljer de att gå vidare med något annat än de planerat, för att göra det 

senare. Interaktionen bygger inte endast på elevernas egna val. Även om det finns olika 

sätt att klara uppgiften så kräver t ex datorns program att man behärskar systemets 

uppbyggnad i elevens målinriktade arbete. Mycket av tiden vid datorn går till att pröva 

sig fram på måfå genom att klicka på olika symboler för att se vad som händer.  
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Reflektionssamtal i  form ”stimulated recall” – episod 2  

De två eleverna skriver ett reportage om sitt stora gemensamma fritidsintresse till 

klassens tidning. Genom sitt deltagande i ITiS arbetar eleverna tillsammans med 

projektet utifrån ett gemensamt fritidsintresse. Vilket de uttrycker inte skulle skett 

normalt i undervisningssituationen De berättar om hur de utövar fritidsintresset och hur 

deras fritid är schemalagt med detta. Eleverna har utövat sitt sportintresse olika länge 

och beskriver att det är mycket praktiskt och teoretiskt att lära sig för att klara av och 

bli duktig inom området. Det är en av anledningarna till att de vill skriva om detta 

ämne. De har möjlighet att lära sig mer om ämnet genom att skriva om det i 

tidningsreportaget.   

     

När eleverna berättat vad de gör till tidningen frågar jag om de brukar jobba 

tillsammans. En elev svarar: 

”- Nej! Vi går inte ihop.....vi gååår inte ihop!” 

Eleverna kommer överens när de jobbar med tidningen trots att de inte gör det annars.  

De valde själva att de skulle jobba ihop. Vilket de uttrycker inte skulle skett normalt i 

undervisningssituationen om de själva skulle välja.  

 

På frågan om det är annorlunda att jobba med tidningen än annat i skolan svarar den 

ena eleven ”-nej” och den andra ”-lite”. Bestämma hur och vad de ska göra till 

tidningen tycker de sig bestämma ”-rätt så mycket”. Det framkommer i samtalet att vad 

som ska vara med i tidningen avgör de själva i hög utsträckning. De berättar att de får 

bestämma vilka bilder som ska vara med och  vad som ska stå i tidningen.  

Jag frågar vad som är roligast: 

1 - Leta fakta 

2 - Söka... 

 

De berättar att det finns mycket fakta om deras ämne. 

 

Följdfrågan från mig var: - Har ni valt fakta tillsammans? 

1 - Ja. 

 2 - Så har vi hjälpts åt och så. 
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Det är tydligt att eleverna använder mycket av tiden med att söka information, det 

eleverna nämner som att ”leta fakta”. Det nämns flera gånger under samtalets gång. 

Följdfrågan ovan är till viss del ledande men dock råder ingen tvekan i svaret om att de 

väljer fakta tillsammans. Det finns flertalet exempel på uttryck och reflektioner ifrån 

eleverna som beskriver att de arbetar mycket tillsammans i ITiS-projektet. De berättar 

att de tillsammans söker information på internet och att de varit i skolans bibliotek för 

att hitta böcker om ämnet tillsammans t ex.  

 

Analys – episod 2 

Även denna grupp har valt att arbeta tillsammans på grund av ett gemensamt intresse 

som de vill skriva om i tidningen. Detta skulle inte skett  normalt enligt eleverna. Detta 

är särskilt intressant utifrån ”communities of practise” där det centrala är det som 

förenar. Eleverna anser att arbetet med tidningen är lite annorlunda än vanligt. De får 

bestämma själva ”rätt så mycket”, arbetssättet är något friare än i vanliga fall. Friheten 

är ett interaktionserbjudande där handlingsmöjligheten ger utrymme för eleverna att 

styra arbetet själva och avgöra hur resultatet ska se ut t ex. De hjälps åt att välja ut vad 

som ska vara med i tidningen och de har möjlighet att bestämma hur och vad de ska 

göra till stor del.  

 

Själva valet av ämnesområde att jobba med är det som gruppen uppfattar ge 

meningsfullhet i uppgiften. Det framkommer tydligt att möjligheten att bli ännu mer 

kompetent inom sitt intresseområde främjar deras stora fritidsintresse. De ser 

möjligheter i att använda det de lär sig utanför skolan. Klassrumsaktiviteten ger en 

meningsfull koppling till en autentisk vardagssituation. Det är en aktivitet som är 

meningsfull och ändamålsenlig för eleverna. Den autentiska aktiviteten i detta 

sammanhang har gett kunskapen mening för eleverna (Lövstedt, 1999). Att välja 

ämnesområde fritt utifrån intresseområde är något som brutit det ordinarie sättet att 

arbeta till exempel, vilket framkommer i elevernas reflektioner om att delta i ITiS.    

 

Observation med videokamera och fältanteckningar – episod 3 

Ett fåtal elever arbetar enskilt i ITiS-projektet och detta är ett exempel. Eleven har 

några böcker på bänken med fakta om sitt ämne. Böckerna har eleven letat fram i 

skolans bibliotek. Målet med uppgiften är att hitta fakta som eleven tycker är intressant 

att skriva om i sitt reportage till klassens tidning.  
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Eleven arbetade vid observationstillfället ensam vid en skolbänk. Hon letar fakta i en 

bok och skriver i sin anteckningsbok efter varje gång hon tittat i boken. Hon 

koncentrerar blicken växelvis i faktabok och anteckningsbok som hon skriver i. Det är 

mycket liv och rörelse i klassrummet men eleven arbetar intensivt utan att ta notis om 

detta, förutom när någon tilltalar eleven och frågar något. Eleven ger ett engagerat 

intryck genom sitt intensiva läsande och skrivande med en upprätt kroppshållning. 

 

Strukturen i denna elevs arbete skiljer sig från de andra elevgrupperna vad gäller 

samarbetet t ex. Vid sitt arbete vid bänken indikerar eleven att hon arbetar och inte har 

intention att vara med i de andra elevernas interaktion med varandra. När eleven tittar 

upp någon enstaka gång ändras förutsättningen för detta men avbryts direkt när eleven 

tittar ner. I övriga episoder interagerar eleverna med varandra betydligt mer när 

material till tidningen ska bearbetas.  

 

Utdrag ur reflektionssamtal i form av ”stimulated recall” – episod 3 

Eleven berättar att hon uppskattar att få bestämma själv i sitt arbete. Eleven berättar 

också med glädje i rösten om sitt ämne hon valt själv till tidningen, som är ett stort 

intresse även på fritiden. Hon är mycket intresserad av detta ämne och säger att det är 

roligare att jobba med något som är intressant i skolan. Eleven nämner också att ämnet 

är en”verklig värld”, citat från eleven. Eleven beskriver att det hon skriver om i 

tidningen finns på riktigt. Vilket eleven också påstår gör arbetet roligt och intressant.   

 

Eleven säger vid ett tillfälle: 

- Tidningen är det roligaste ämnet. Det är roligt att skriva och läsa. 

 

Utmärkande i elevens uttryck och reflektioner om sitt arbete genom deltagande i ITiS är 

friheten att bestämma. Vilket är utmärkande drag av ett annorlunda arbetssätt för 

eleven. Arbetet nämner eleven är kopplat till en ”verklig värld” vilket innebär koppling 

mellan skolarbete och ett intresseområde utanför skolan. Detta gör även ITiS-projektet 

till det roligaste ämnet.  

 

Analys – episod 3 
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Interaktionen för denna elev blir i hög grad annorlunda än för de elever som arbetar i 

grupp då möjligheter till ”face-to-face” interaktion minimeras genom enskilt arbete. 

Interaktionen är där med inte konstituerad av och genom tal, i jämförelse med 

exempelvis episod 5 där konversation elever emellan utgör en central del i aktiviteten. 

Jordan och Henderson (1995) skiljer på ”talk-driven interaktion” som synliggörs i 

episod 5 och ”instrumental interaktion” där fysiska objekt styr interaktionen avsevärt. 

 

Eleven uttrycker att det är bra att arbeta enskilt och uppskattar friheten att bestämma 

själv över sitt arbete. Interaktionserbjudandet hos denna elev riktar sig mot att arbeta 

fritt och bestämma själv vad och hur det ska göras. Valet av ämne efter intresse, gör att 

det är roligt att jobba med. Eleven uttrycker också att ämnet har verklighetsanknytning 

vilket också gör det roligt och intressant. Hos denna elev uttrycks och visas tydligt en 

meningsfull koppling till vardagssituationen. Detta beskrivs som annorlunda av eleven. 

 

Observation med videokamera och fältanteckningar – episod 4 

Elevgruppen i denna episod består av tre elever som ska redigera det som de hittills 

samlat in till sitt tidningsreportage och sparat i ett dokument på datorn. De ska också 

hitta mer fakta på internet. Mycket fakta som används i tidningsreportaget har eleverna 

hittat på internet tidigare.  

 

I biblioteket finns ett flertal datorer och de används flitigt. De tre eleverna som 

observeras vid detta tillfälle väljer att sitta vid samma dator och arbeta tillsammans trots 

att det finns fyra lediga uppställda i en cirkel bredvid varandra. Eleverna tittar på 

skärmen medan en elev styr musen. De sitter så att alla ser skärmen och har möjlighet 

att nå mus och tangentbord. Det är två av eleverna som tar kommandot och styr det 

hela. Den tredje eleven sitter tyst med händerna uppe vid ansiktet och småler ibland. 
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Excerpt från ovan aktivitet. 

Elev Dialog Händelse 

1 Ååååh, vad har ni gjort där?!  

 

Säger eleven högt och tydligt. Pekar på 

skärmen. 

2 Där står det en spalt 

 

 

Eleven ser lite uppgiven ut. 

1 Jaa, men då kan det ju inte stå så, 

då måste vi ju…: ååååååhhhhhh! 

Det ser helt sjukt ut. Det ska stå så 

där....titta här..... 

 

Suckar efter första meningen. Eleven 

låter bestämd men är inte arg i sitt 

tonläge. Ansiktsuttrycket är lite lekfullt 

argt. Pekar på skärmen och börjar 

trycka några kommandon på 

tangentbordet. 

 

1 Jaa, men hur får man det till 

svenska då? 

 

Eleverna fokuserar på dataskärmen. 

2 Men det var ju det, titta här,....så 

här gjorde (en elevs namn nämns). 

Svenska, Sverige. 

 

 Elev 2 visar på datorn och gör några 

specifika kommandon på tangentbordet. 

1 Svenska, Sverige, ja. 

 

 

Säger eleven glatt, fortfarande med 

blicken på datorskärmen. 

 

Det är två elever som är aktiva verbalt för att lösa problemet som uppstått med arbetet 

på datorn. Ibland pekar någon på skärmen för att förklara. Dock är den tredje eleven 

delaktig genom att aktivt ha ögonkontakt med datorn och ibland uppmärksamma deras 

uttalanden genom att le. Den tredje eleven sitter lite vid sidan om de andra vilket 

antyder att elevens engagemang är lite distanserande. Fokus på datorn påverkar 

interaktionen och avbrott i aktiviteten görs när problem med datorn måste lösas. 

Utmärkande för lösning av problem i denna episod är samarbete mellan eleverna där två 

elever aktivt turas om vid datorn. Den tredje eleven är inte så aktiv till att börja med 

men ökar sitt engagemang efter ett tag genom att uttala sig verbalt.   
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Reflektionssamtal i form av ”stimulated recall”– episod 4 

Eleverna berättar att de tycker det är bra att jobba ihop och gör det ibland även när de 

inte jobbar med tidningen i skolan.  

En elev säger: ”Först jobbade jag ensam men det var inte så roligt”. 

De kommer oftast bra överens och får ge förslag vad de ska göra i gruppen. Arbeta 

tillsammans och bestämma ihop uttrycks som positivt. Eleverna diskuterar sig emellan 

vad de ska göra.  

 

På frågan hur det är annorlunda att jobba med tidningen mot annat, så svarar de: 

1 - Sådär. 

2 - Man får ta mer fakta när man skriver tidning, det är roligt. 

1 - Vi gick in på Googles. 

2 -  Å, så gick vi till biblioteket. 

 

Det framkommer att en del med att arbeta med tidningen (ITiS-projektet) är 

annorlunda. Det som framställs som annorlunda i ovan elevers reflektioner är sättet att 

samla in material till att lösa uppgiften. Internet och biblioteket är några källor som 

nämns och mängden ”fakta”  att samla in, tillåts  vara mer än vanligt.  

 

Vi pratar om hur de tycker om att jobba med tidningen: 

2 - Jätte kul! 

3 - Men när man jobbat i flera dagar är det lite jobbigt. Man får skrivkramp. 

2 - En hel dag på internet det var jobbigt, å så hitta vi inte det vi skulle ha. 

 

Friheten i arbetet stöter ibland på problem och internet är ett exempel. Det finns 

oändligt mycket information på internet och eleverna uttrycker detta genom att beskriva 

hur tidskrävande det är att hitta den information de tänkt sig ibland.  

 

Avslutande fråga var vad som är roligast med att jobba med tidningen: 

”Söka fakta då kan man göra vad man vill” citat från en elev. 
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Eleven ger ett exempel på att utrymme ges att bestämma själv vad man ska göra. I detta 

fall när man söker ”fakta”. Under samtalet framkommer det att lösningen på uppgiften 

de arbetar med inte har något färdigt svar och det gör arbetet utmanande.  

 

Analys – episod 4 

Arbeta tillsammans uppskattas av eleverna liksom att leta upp fakta på egen hand 

tillsammans med gruppen. Vilket också nämns kan vara tidskrävande men även 

varierande genom att möjlighet ges att använda olika faktakällor som internet, böcker 

på biblioteket med mera. Eleverna tycker att det är roligt att jobba med tidningen, det 

framkom tydligt av elevernas uttalanden. Friheten i arbetet och göra vad man vill 

uppskattas i hög grad. Det som eleverna riktar sin uppmärksamhet mot är att deras eget 

intresse i hög grad får styra vad och hur de ska hitta information. Arbetet med att hitta 

fakta ses som tidskrävande och som ett hinder ibland. Genom att de själva fått välja vad 

för slags fakta som ska letas fram överväger dock de positiva möjligheterna att hitta 

något spännande och nytt. Tidsramen för att lösa uppgiften är tydligt friare än när 

eleverna inte arbetar med ITiS-projektet. Arbetets organisering och genomförande utgår 

ifrån att det är en produkt som ska bli klar utan exakt facit för eleverna. 

 

I denna grupp ges även exempel på elever som ökar sitt deltagande gradvis i gruppen. I 

början är en elev dominant men efter hand blir de andra mer och mer aktiva. Det vill 

säga att deltagaren i periferin okar sitt deltagande till ”full participation” i gruppen. 

Eleverna lär varandra genom legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger, 1991). 

Kunnandet och kompetensen fördelas mellan deltagarna utifrån erfarenhet och intresse 

(ibid).  

 

Observation genom videokamera och fältanteckningar – episod 5 

Elevgrupperna sitter ofta utspridda i både klassrum, bibliotek och grupprum i 

korridoren, som har dörrar mellan varje klassrumssektion. Hela gruppen sitter ofta 

tillsammans och arbetar. En grupp om 6 elever sitter vid ett tillfälle samlade kring ett 

stort bord i ett grupprum i korridoren. Elevgruppens placering i en korridor är en plats 

som eleverna själva valt. Det passerar då och då elever som inte tillhör gruppen men 

utrymmet är relativt ostört. 
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Det är en livfull diskussion. Texter och bilder som de samlat in på olika sätt själva, är 

utspridda över hela bordet. Gruppen har varit ute och tagit foton utanför skolans miljö 

för det tema de valt till tidningen. Eleverna beskriver för mig under filmepisoden hur 

fotograferingen gått till. De har varit i en affär och provat kläder och tagit kort med 

digitalkamera på sig själva. Eleverna pratar också sinsemellan om händelsen och 

skrattar åt några bilder som eleverna tagit. Alla i gruppen är med för att välja ut vad 

som ska vara med i tidningen.  

 

Jämförelsevis med interaktion som vid flertalet episoder skett med elever vid en dator 

så blir den av en annan typ här. Face-to-face interaktion är mer tydligt central. 

Exempelvis styr datorn hur interaktionen ser ut i de grupper som arbetar med den. Det 

är i hög grad hinder på datorn som styr interaktionen medan det i denna grupp är 

elevernas uttalanden och kroppsspråk mellan eleverna som tar överhanden. Likafullt 

sker turordning av elevernas uttalanden synligen ostrukturerat. Eleverna kommer med 

förslag på vad som ska göras rakt ut i luften. Valet att välja ut vad som ska vara med i 

tidningen är tidskrävande då material till tidningen är begränsat till ett specifikt antal 

sidor.   

 

Reflektionssamtal i form av ”stimulated recall”– episod 5 

På grund av praktiska problem att samla denna grupp till reflektionssamtal så har detta 

ej kunnat göras. Denna episod redovisas därför utan elevers reflektion av videofilm.  

 

Analys – episod 5 

Eleverna har frihet att välja var de ska arbeta och hur de arbetar.  I detta fall har 

elevgruppen valt en plats i en korridor där det finns bord och sittplatser. Till skillnad 

från att sitta i en grupp runt en dator så blir interaktionen eleverna emellan andra 

förutsättningar för face-to-face interaktion. Även om materialet på bordet är centralt så 

har interaktionen vid en dator en annan struktur, då denna får ett interaktionsfokus. Här 

styrs verbala uttalanden och gester till stor del.     

 

I denna grupp ges ett tydligt exempel på att eleverna använt miljön utanför skolan för  

sin uppgift. Interaktionserbjudandet som eleverna riktar sig mot är utmaningen i att få 

lösa arbetsuppgiften ute i samhället i kontakt med ett annat kulturellt sammanhang än 

skolans.  
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Observation genom videokamera och fältanteckningar – episod 6 

I följande episod består elevgruppen av två elever. De har varit på skolans bibliotek och 

hämtat böcker om det ämne de skriver om i sitt tidningsreportage. De har själva valt 

några böcker som de ska leta fakta i. Den faktatext och eventuella bilder de väljer ut ska 

ligga till grund för tidningsreportaget.  

 

De två eleverna sitter mitt i klassrummet bredvid varandra och de börjar leta i böckerna 

som ligger på bänkarna. De bläddrar lite på måfå och någon gång söker en elev i 

registret efter för att hitta ett specifikt ord. Det finns mycket fakta i böckerna och texten 

de väljer ut måste begränsas till ett specifikt antal sidor till tidningen. Det är rätt så 

stökigt i klassrummet och de blir avbrutna då och då i sitt arbete av att andra elever 

springer runt deras bänkar och kommenterar eller frågar saker som ej berör 

tidningsarbetet. En elev visar efter en stund en bild mot kameran av en känd person som 

utövar den sport de skriver om. Eleverna kommenterar personens kändisskap och 

dennes höga meriter inom sporten. Båda känner väl till personen. De två eleverna har 

mestadels suttit med en bok i taget och tillsammans tittat i den. När de efter många 

sidors bläddrande och läsande valt ut specifika textavsnitt ur böckerna, dikterar den ena 

eleven medan den andre skriver på ett papper. Texten ska sedan skrivas in på dator. 

Alla elevgruppers tidningsreportage ska göras i digital form.  

 

Interaktionen i denna episod sker både med eleverna sinsemellan i gruppen och till viss 

del med några andra elever i klassrummet ofrivilligt. Det vill säga de blir avbrutna av 

incidenter runt om i klassrummet som gör att arbetet ibland avbryts. De tar ingen större 

notis om detta mer än att titta upp och fortsätter med arbetet.       

 

Reflektionssamtal i form av  “stimulated recall” – episod 6 

Eleverna berättar vad de skriver om i sitt reportage till tidningen. Ämnesområdet 

eleverna valt för tidningen är valt utifrån ett gemensamt sportintresse, där de själva är 

aktiva på fritiden. Vid frågan varför de valde att skriva om detta område svarar de: 

 

1 - För att vi går i basket. 
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2 - Vi tycker om dé! 

 

De har valt ämne utifrån ett gemensamt fritidsintresse som de tycker om. Dessutom 

valde eleverna att jobba tillsammans för att de är bästa kompisar och för att de ibland 

jobbar tillsammans när de inte har ITiS i skolan. De lyfter också fram att de vill veta 

mer om ämnet. Eleverna berättar att de har intervjuat en av sina tränare för sporten. De 

gjorde frågor själva och intervjuade tränaren på den anläggning där de vanligtvis utövar 

sporten som ligger utanför skolområdet. Denna intervju ska sedan vara med i 

tidningsreportaget.  

  

På frågan om hur de tycker det är att jobba ihop svarar de: 

1-Skitbra! Det är mycket bättre att jobba tillsammans. 

2-Jaa, vi jobbar mycket bättre tillsammans men det tycker inte....(en lärares namn 

nämns). 

Jag frågar varför de tycker att det är bättre och de svarar: 

2-Vi kommer på mycket mer idéer tillsammans. 

1-Det tror inte...(en lärares namn nämns) men det gör vi. 

 

Eleverna hävdar att de arbetar bättre tillsammans. Detta kopplar de till att de kommer 

på mer idéer tillsammans.     

 

När jag frågar om hur det är att jobba med tidningen mot vanliga undervisningen svarar 

de så här: 

1- Man får jobba fritt. 

2-Oh, man får jobba tillsammans.” 

 

Handlingsutrymmet är stort genom att de får bestämma mycket själva. Detta gäller vad 

dom ska göra i tidningsreportaget och hur dom ska göra det. Exempelvis intervjuades 

elevernas tränare för den sport de utövar, för att samla fakta till reportaget.  

 

Det råder inget tvivel om att de tycker om att arbeta med tidningen. Båda eleverna är 

entusiastiska när de pratar om tidningen. En av eleverna säger: 

”Man får jobba med det man tycker är kul!” 

Detta har t ex inneburit att eleverna själva valt vad de ska skriva om i tidningen .  
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Analys – grupp 6 

Eleverna lyfter tydligt fram att det är positivt att de får jobba tillsammans, att de får 

jobba fritt, att de får bestämma själva vad de ska göra och att det är roligt. Ovan resultat 

visar att eleverna valt att lösa uppgiften genom olika typer av faktakällor. De har t ex  

utnyttjat sina erfarenheter inom ämnesområdet till att samla fakta utanför skolan. De 

nämner också att de är kompetenta tillsammans genom att de ”kommer på mycket mer 

idéer tillsammans”. Tillsammans har de fått välja ämnesområde efter intresse vilket gör 

att de ”får jobba med något de tycker är kul”. Interaktionserbjudandet ligger i 

kopplingen till deras gemensamma sport- och fritidsintresse. Bland annat intervjuade 

eleverna en tränare för idrotten de valt att skriva om. Detta gjordes på idrottsplatsen där 

eleverna vanligtvis tränar. Vilket kan härröras till att det kulturella sammanhanget har 

en avgörande betydelse för vilka möjligheter till handling och meningsskapande 

eleverna uppfattar (Hernwall, 2001). Interaktionen mellan eleverna och den person som 

intervjuades gavs rimligtvis goda förutsättningar, i och med de gemensamma kulturella 

referensramarna som eleverna och intervjuad tränare hade. De har båda en viss 

kännedom och kunskap om ämnet.  

 

4.3 ITiS som en meningsfull aktivitet med handlingsutrymme, där 

eleverna jobbar tillsammans 

Följande diskussion är en sammanfattning av resultat och analys som gjorts av dessa. 

Alla elever som arbetade i grupp nämnde till arbetssättets fördel att de jobbar 

tillsammans i ITiS-projektet. Några elever lyfte fram att de är mer kompetenta 

tillsammans för att de kommer på fler idéer tillsammans. Gemensamt intresseområde är 

den huvudsakliga orsaken till gruppernas sammansättning. Detta är också den tydligaste 

gemensamhetsfaktorn för interaktionserbjudande som gett koppling till meningsfullt 

lärande i aktiviteter i detta sammanhang. Utgångspunkten var ett ämnesinnehåll som 

engagerade eleverna. Elevens lärande hade till exempel utgångspunkt i aktiviteter 

kopplade till elevens fritidsintresse och eleverna hade möjlighet att utgå ifrån egna 

erfarenheter ifrån dessa i sitt arbete och deltagande i ITiS, till stor del. Samhörigheten 
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har bildats mellan eleverna på grund av de intressen, termer och arbetsroller för varje  

”Community of Practice” som uppstår i t ex varje elevgrupp. Detta är ett exempel på en 

typ av ” Community of Practice” där gemensam delad kontext, terminologi, intresse 

och arbetsroller skapar en stark känsla av samhörighet medlemmarna emellan (Wenger, 

1998).  

 

Det visade sig tydligt i elevernas uttryck och reflektioner att de arbetar i grupp och löser 

problem tillsammans i stor utsträckning, när de deltar i ITiS. Vid elevsamarbete i grupp 

tydliggjordes en meningsfull praktik med möjlighet av lärlingsskap. 

Tidningsreportagets innehåll som skapas av eleverna har enligt resultaten visat sig vara 

ett bidrag till en meningsfull aktivitet för eleven. Elevens ämnesval har varit 

ändamålsenligt och gett mening genom koppling till fritidsintressen i hög grad. 

Eleverna har också gett uttryck för att kunskaperna kan vara till nytta utanför skolan. 

Varierande grader av deltagande eleverna emellan har förekommit i praktiken. 

Kännetecknande av detta är samarbetslärande, vilket framkom genom att eleverna 

tillsammans hjälps åt att lösa en uppgift. Vid datorn tar de på sig olika och 

kompletterande roller med olika grad av deltagande, som kan variera mellan eleverna 

vid olika tidpunkter. Kunnande och kompetens är fördelad mellan deltagarna, varför 

samarbetet utgör förutsättning för gemensam kunskapsutveckling (Carlgren, 1999). 

Detta samarbetslärande utmärker elevaktiviteten till stor del i de grupper som arbetar 

med ITiS-projektet. Samarbetslärandet domineras av kollektivt lärande och kollektivt 

handlande. Deltagandestrukturen har i och med detta förändrats utifrån resultat av 

elevers reflektioner och erfarenheter i elevers ITiS-deltagande. 

 

Artefakter strukturerar interaktion och genererar problem samt utgör resurser för 

lösningar av problem när de uppkommer (Jordan & Henderson, 1995). I denna studie 

utgör till exempel datorn ett IT- hjälpmedel som i hög utsträckning formar interaktionen 

mellan eleverna och eleverna och IT (i detta fall datorn). Den utgör både hinder och 

möjligheter beroende på vilken kompetens eleven har i att behärska tekniken. Här kan 

datorn sägas konstituera fokus på interaktion. Datorn har varit ett verktyg som 

stimulerat elevaktiviteten i att till exempelvis hitta intressant information. Det har också 

utgjort ett hinder då mängden information varit svårhanterlig.  
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Eleverna har ofta tagit in omgivningen utanför skolan som tidigare nämnts. Eleverna 

har fått möjlighet att lösa uppgiften utanför klassrumskontexten och knyta uppgiften till 

sitt sammanhang i hög grad. Problemlösningen är inte självklar utan eleverna får själva 

definiera och avgränsa situationer. Med andra ord är nycklarna till 

problemformuleringar och lösningar inbakade i den praktik aktiviteterna är en del av 

(Carlgren, 1999). Handlingsutrymmet har genom detta ökat enligt eleverna. Ämnesvalet 

har gjort eleverna engagerade och intresserade av att bli mer kompetenta inom området. 

Nyttjande av elevers egna kunskaper och kompetenser från andra sociala och kulturella 

sammanhang än skolans har också skett i lösningen av uppgiften enligt eleverna.     

 

Lärarrollen är något som inte finns med som ett självklart inslag i frågeställningarna. 

Det visade sig att lärarrollen utifrån elevperspektiv beskrevs som handledande.  

 

Klassrumskulturens betydelse är värd att uppmärksammas i den mening att varje skola 

och klass bildar en egen enhet. Denna karakteriseras av delade erfarenheter, sociala 

mönster och regler vilka har inflytande på undervisning (Littleton & Light, 1999). Det 

framkom tydligt att elevernas sociala mönster och regler på ett flertal sätt förändrades 

av sitt deltagande i ITiS.  

 

Sammanfattningsvis har det genom elevernas uttryck, reflektioner och erfarenheter 

exempelvis kommit fram att de arbetar tillsammans i meningsfulla aktiviteter, löser 

problem kollektivt i grupp, jobbar fritt i bemärkelsen att bestämma vad de ska göra 

samt hur de ska lösa uppgiften och lärarrollen är handledande. I arbetssättet ingår att 

producera t ex bilder och texter i digital form för att redovisa slutprodukten, vilket 

innebär att eleverna använt olika typer av digital teknik som en del i arbetssättet.  
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5 Slutsatser  

5.1 Vad betyder ett annorlunda arbetssätt i ITiS, för eleven? 

Syftet med denna studie är att studera elevens arbetssätt ur ett elevperspektiv med ITiS 

som kontext och centralt fokus för problemformulering. Ett antagande som gjorts från 

studiens början är att ITiS är en förändring i någon grad, i klassrumskontexten för 

eleven. Frågan är hur det har inflytande på elevens arbetssätt i skolan. Genom att 

identifiera och kartlägga elevers arbetssätt inom ramen för utvecklingsarbetet i ITiS vill 

jag lyfta fram betydelsen av en sådan praktik, i relation till elevers lärande.  

 

En förstudie gjordes med syfte att undersöka om ITiS innebär ett förändrat arbetssätt 

för eleven. Om ett annorlunda arbetssätt kunde identifieras, på vilket sätt är det 

annorlunda i sådana fall? 

 

Förstudien påvisade tydligt att ITiS inneburit ett annorlunda arbetssätt för eleven. Ur 

studien kunde följande slutsatser göras: det kunde konstateras att ITiS innebär ett 

annorlunda arbetssätt, två centrala teman som beskriver det annorlunda arbetssättet 

kunde identifieras: 

 

 Tillsammans  

 Handlingsutrymme 

 

Detta blev en kompass som avgjorde riktning för huvudstudiens centrala fokus. Vad 

betyder ett annorlunda arbetssätt i ITiS, för eleven? Nedanstående frågor ringar in 

studiens problemställningsområde och ger utrymme för att belysa värdefulla aspekter 

av elevens arbetssätt i ITiS-kontexten. Detta gjordes med en etnografisk metodansats 

med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram, det sociokulturella perspektivet. 

 

 

De centrala forskningsfrågorna har varit: 
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 Vilka sociala samspelsmönster bildas? 

 Hur reflekterar eleverna över möjligheter och hinder i sitt arbete? 

 

I resonemang kring forskningsfrågorna refereras teori och analysbegrepp utifrån 

tidigare forskningsresultat i samband med resultat och analys av studien, i den 

empiriska delen av uppsatsen.  

5.2 Tillsammans i meningsfull aktivitet 

Samarbete har präglat elevernas arbetssätt i ITiS kontexten där olika Communities of  

Practice bildats med gemensamma referensramar, termer och intressen eleverna 

emellan i mindre grupper. Det gemensamma meningsskapandet är grundat av 

deltagande där erfarenhet och förståelse står i konstant interaktion och är ömsesidigt 

konstitutiva (Löfstedt, 1999). Ämnesområdet eleverna valt att arbeta med är till stor del 

kopplat till fritidsintressen utanför skolan och är där med ändamålsenligt för eleverna. 

Enligt elevers reflektioner och erfarenhet av ITiS deltagandet har de haft möjlighet att 

lära sig mer inom ett ämnesområde som de kan ha nytta av utanför skolan.    

  

Samarbetslärande i form av att olika elever har olika roller med varierande grader av 

deltagande i praktiken är ofta förekommande. Kunnandet och kompetensen fördelas 

mellan deltagarna beroende på erfarenhet och intresse. Dessutom lär eleverna av 

varandra i form av legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger, 1991). Ett flertal 

exempel finns i studien där den kunniga och kompetenta eleven lär ut till nybörjaren. 

Deltagaren (eleven) i periferin ökar sitt deltagande stegvis till fullt deltagande ”full 

participation” i gruppen. Eleven lär genom detta och samarbetet är en förutsättning för 

den kollektiva kunskapsutvecklingen (Carlgren, 1999). 

 
Min tolkning är att det i hög grad funnits möjlighet för eleven att pröva, förändra och 

även tillämpa problemlösning genom skapande utifrån intresse och de egna sociala och 

kulturella erfarenheterna. Exempel på detta är att eleven valt ämnesspecifikt område att 

arbeta med och även i hög grad hur uppgiften ska lösas. Ofta har valet gjorts utifrån 

elevens fritidsintresse som gett koppling till sociala och kulturella sammanhang utanför 

skolan. Denna förutsättning har enligt eleverna gett meningsfulla uppgifter till stor del, 
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vilket i sin tur har utgjort en meningsfull praktik. Förutsättningar för att lära på olika 

sätt har skapats för eleven genom deltagande i olika meningsfulla aktiviteter. Det vill 

säga att klassrumsaktiviteten gett en meningsfull koppling till vardagssituationen. 

 

Elevernas arbetssätt i ITiS-kontexten har till viss del inneburit att de tagit hjälp av 

omgivningen utanför skolan för att lösa uppgiften. T ex har personer i skolans 

omgivande samhälle intervjuats i det sammanhang uppgiften är relaterad till. Detta är 

exempel på situerat lärande som gett möjlighet till att eleverna lärt i ett sammanhang 

där situation och aktivitet inte skiljs åt.     

 

Eleverna har arbetat mycket tillsammans utan nämnvärd  inblandning av lärare, utifrån 

de uttryck och reflektioner som synliggjorts. Lärarrollen framställdes som annorlunda 

av eleverna och beskrevs som handledande i högre utsträckning än i ordinarie 

undervisningssituation när de inte arbetar med ITiS. Tidsramarna var friare samt hur 

och vad som skulle innefattas i uppgiften enligt eleverna. Fokus låg på produktresultat 

utan facit där det i elevernas arbetssätt krävdes digital bearbetning av t ex texter och 

bilder.    

 

5.3 Handlingsutrymme 

Elevernas arbetssätt i ITiS-kontexten har som nämnts ovan, till viss del inneburit att de 

tagit hjälp av omgivningen utanför skolan för att lösa uppgiften. Förutom att personer i 

skolans omgivande samhälle intervjuats i det sammanhang uppgiften är relaterad till, så 

har även digitalbilder tagits för dokumentation t ex. Dessa intervjuer och digitala bilder 

har sedan bearbetats på dator av eleverna. Denna typ av arbetssätt är exempel på 

interaktionserbjudande där eleven erbjuds en typ av frihet i att agera och interagera med 

omgivningen utanför skolkontexten. Detta interaktionserbjudande är utmärkandedrag 

för elevens arbetssätt i ITiS kontexten, i denna studie. Relationen mellan elev och 

samhälle har utgjort ett redskap för eleven i form av ett interaktionserbjudande som 

präglats av ett fritt arbetssätt. Denna utmaning har flertalet elever aktivt utnyttjat som i 

sin tur gett en meningsfull elevaktivitet enligt eleverna. Kopplingen till att eleven fått 

möjlighet att jobba med ett eget valt intresseområde samt utveckla detta på olika sätt 

har enligt de flesta elever gjort arbetet intressant, roligt och annorlunda. 
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Något som försvårat arbetet i det fria arbetssättet har enligt eleverna varit att hantera 

mängden av insamlat stoff. T ex har möjligheten att finna information på internet 

funnits. Interaktionserbjudanden leder lätt till att förstås enbart som en uppsättning 

positiva möjligheter med det kan också vara ett hot (Linderoth, 2004). Välja ut relevant 

information för uppgiften har varit mycket tidskrävande enligt några elever. Detta är ett 

exempel på ett interaktionserbjudande som erbjuder både positiva och negativa 

handlingsmöjligheter.  

  

5.4 Slutkommentar 

Elevernas arbetssätt i ITiS deltagandet har präglats av legitimt perifert deltagande i 

meningsfulla aktiviteter i hög grad, vilket utgör en del av villkoren i elevernas 

lärandeprocess i den klassrumsaktivitet som studerats. Ämnesinnehållet i elevernas 

aktivitet har varit ändamålsenligt och i och med detta gjort aktiviteten meningsfull. En 

annan del av villkoren är interaktionserbjudanden i det fria arbetssätt som präglat 

elevaktiviteten. Ett annorlunda arbetssätt där möjlighet att koppla ihop det omgivande 

samhället med skolkontexten har varit en typ av utmaning som gett mening åt 

aktiviteten enligt elevers egna reflektioner. Arbetssättet innebar stor delaktighet ifrån 

eleverna då planering och genomförande av arbetsuppgiften, i hög grad gjordes av 

eleverna självständigt. Handlingsutrymmet har i ITiS-kontexten vidgats för eleven och 

är ett specifikt villkor som påverkat och förändrat elevens arbetssätt i sammanhanget. I 

detta innefattas också läraren som haft en handledande roll. Detta är utmärkande drag 

för elevernas arbetsssätt i den kontext som funnits tillgänglig genom deltagande i ITiS 

och är där med studiens unika bidrag till förståelse för det lärande som synliggjort med 

fokus på arbetssättet.  

 

Utifrån de resultat som framkommit vad gäller elevens arbetssätt genom deltagande i 

ITiS, så ligger fokus på ett annorlunda arbetssätt inte på informationstekniken i sig. 

Tillgängligheten till den måste givetvis finnas men utifrån stöd av forskningsresultat i 

denna studie så har arbetssättets form och innehåll en avgörande betydelse för ett 

gynnsamt möte och utveckling av IT i skolan och elevens lärandeprocess. 

Interaktionens betydelse har  t ex lyfts fram som avgörande för detta och hur denna ser 

ut. 
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Förhoppningen är att min belysning på elevens perspektiv genom sitt deltagande i ITiS 

och dess arbetssätt som studerats i denna studie, kan vara ett redskap att använda i  

diskussion och inspiration till framtida forskning. Elevperspektivet är högst 

betydelsefullt för en gynnsam utveckling av IT och dess utveckling på skolans arena 

samt för den lärandeprocess som ska utgöra en naturlig del av den pedagogiska 

helhetsaspekten, i samspel med dess deltagare där.  

5.5 Framtida forskning 

Elever kan genom inflytande och delaktighet i sin skolvardag utveckla och bidra till 

förändring och skolutveckling genom sin erfarenhet inom IT-området till exempel. 

Elevers erfarenhet inom IT-området skulle kunna utnyttjas mer effektivt i skolan. 

Frågan är hur detta på bästa gynnsamma sett kan ske? För att få svar på detta skulle en 

längre tids fördjupad forskning inom området kunna göras till exempel. Detta skulle 

kunna bli ett unikt bidrag för skolans arena och dess pedagogiska förnyelse. 

 

 I ITiS slutrapport (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, 2003) framkom till exempel att 

lärarna inte ansåg att elevers kunnande om IT har med lärande eller undervisning att 

göra. Det framkom också att lärare inte i någon större utsträckning uppfattar att elever 

har något att lära dem om IT (ibid). Detta är ett incitament på att 

undervisningskontexten starkt segregeras från en bredare kontext som inkluderar 

samhället utanför skolans arena. I och med att IT är många elevers verktyg och 

umgängesarena utanför skolan (ibid) så måste mötet och samspelet mellan eleven och 

dess möjligheter med IT i sin skolvardag utvecklas för en positiv lärande- och 

kunskapsutveckling. 

 

Ökning av förståelse för och användning av IT som ett redskap behövs både i och 

utanför skolan, i och med att det med stor sannolikhet kan komma att påverka kultur 

och samhälle i stor omfattning även i framtiden. Framför allt kommer dagens barn som 

växer upp med stor sannolikhet att använda andra samspelsarenor än idag.    

 61 



6 Litteraturlista 

Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. En studie om hur lärare reflekterar 
över sin undervisning. 
 Göteborg: Acta universitatis gothenburgensis 
 
Alexandersson, M, Linderoth, J & Lindö, R. (2001). Bland barn och datorer -lärandets 
villkor i mötet med nya medier. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Andersson, A. & Gatica, C. (2001). Möte mellan barn och ”lek och lär” dataspel – En 
studie av barns dataspelande sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Högskolan i Halmstad: C-uppsats 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Baszanger, I. & Dodier, N. (1997). Ethnography: relating the part to the whole. In D. 
Silverman, Ed. Qualitative Research: Theory, Method and Practice, s. 8-23. 
London: Sage 
 
Bengtsson, M, Blomdahl, Å. & Grönvall, C. (2002). Ledning av kunskap i Communities 
of Practice. 
Högskolan i Halmstad: D-uppsats 
 
Brown, J.S., m.fl. (1989) “Situated Cognition and the Culture of Learning”. Eductional 
Researcher, s. 32-42, January – February 
 
Brown, J. S. & Duguid, P. (2001). Knowledge and organization: A social perspektive.  
London: SAGE Publications 
 
Brown, J. S. & Duguid, P. (2002). Organizing knowledge, 
London: SAGE Publications 
 
Bråten, I (red). (1996). Vygotskij och pedagogiken, 
Lund: Studentlitteratur 
 
Carlgren. I . (1999). Pedagogiska verksamheter som miljöer för lärande. I I.  
Carlgren (Red.). Miljöer för lärande. S9-29. 
Lund: Studentlitteratur 
 

 62 



Chaib, C., Chaib, M. & Ludvigsson, A. (2004). Leva med ITiS. Nationell utvärdering 
av IT i skolan. 
Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation/Encell 
 
Chaib, M., Bäckström, Å. & Chaib, C. (2001). Detta är bara början…Erfarenheter och 
reflektioner från sex ITiS-arbetslag. Nationell utvärdering av IT i skolan. 
Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation 
 
Davidsson, B. (1999). Solrosens affär. i R, Carlgren, I. (red.), Miljöer för lärande,  
s54-79 
Lund: Studentlitteratur 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar, Metodik för 
barnintervjuer. 
Stockholm: Liber AB 
 
Dewey, J. (1999), Democracy and Education: an introduktion to the philosophy of 
education. 
New York: The Free Press 
 
Egidius, H. (2000). Termlexikon I psykologi, pedagogik och psykoterapi. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Ely, M. m.fl. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Fritzdorf, L. (2000). Att pröva nya spår – tankevändor i ITiS. 
Högskolan i Halmstad: D-uppsats 
 
Gorard, S.(2001). Quantitative methods in educational research 
The role of numbers made easy. 
London: Continuum 
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Hernwall, P, Kelly, A & Pargman, D (1999). I början av en revolution? Slutrapport 
Stockholms stads skolutvecklingsprojekt ”Den totalt IT-anpassade skolan” samt 
”Framtidens samhälle i dagens skola”. Stockholms universitet: vid Pedagogiska 
insitutionen. Rapport nr 1. Pedagogik & Media-seminariet 
 
Hernwall, P. (2001). Barns digitala rum – berättelser om e-post, chatt & internet. 
Stockholm: Pedagogiska institutionen – Stockholms Universitet 
 
 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). Forskningsetiska principer 
inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

 63 



Nedladdad 18 december, 2006 från, 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
 
Jedeskog, G. (1996) Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 
1984-1994. Lic. avh; Tema Teknik och social förändring. 
Linköpings Universitet. Linköping: Skapande och vetande. 
 
Johansson, B. (2000). Kom och Ät! Jag ska bara dö först...., Datorn i barns vardag. 
Etnologiska föreningen i Västsverige 
Göteborg: Novum Grafiska 
 
Jordan, B & Henderson, A. (1995). Interaction Analysis: Foundations and Practice, 
The Journal of Learning Sciences. 
Nedladdad 15 november, 2006, från http://lrs.ed.uiuc.edu/students/c-
merkel/document4.HTM 
 
Klerfelt, A. (1999). Fritidshem och skola – olika miljöer för lärande, i R, Carlgren, I. 
(red.), Miljöer för lärande, s79-98. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Kullberg, B. (1996). Etnografi i klassrummet.  
Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, S. (1989). Issues of validity in qualitative research. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Kvale, S. (1996). Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. 
London: SAGE 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Starrin, B. & Svensson, 
P-G. (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik 25 (1), 16-35 
 
Lave, J. (1988). Cognition in practice: mind, mathematics and culture in everyday life. 
Cambridge: Cambridge University Press 
 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. 
Cambridge: Cambridge University Press 
 
Lave, J., & Wenger, E. (1994). Situated learning. Legitimate peripheral participation. 
Cambridge University press 
 
 
Lindahl, M & Pramling Samuelsson, I. (1999). Att förstå det lilla barnets värld – med 
videons hjälp. 
Stockholm: Liber AB 

 64 



 
Linderoth, J. (2004). Datorspelandets mening – Bortom idén om den interaktiva 
illusionen. 
Göteborg: Acta universitatis gothenburgensis 
 
Littleton, K. & Light, P. (1999). Learning with computers. 
London: Routledge  
 
Lundmark, E. (2000). Uppdrag lärande & IT! Pedagoger om utvecklingsambitioner på 
skolans arena. 
Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet: Institutionen för lärarutbildning 
 
Löfstedt, U. (1999). Spel på skilda planhalvor. Bildskapande som social praktik i 
förskolan, i R, Carlgren, I. (red.), Miljöer för lärande, 33-54. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Nielsen, C .(2005). Mellan fakticitet och projekt. Läs- och skrivsvårigheter och strävan 
att övervinna dem. 
Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs Universitetet, Institutionen för pedagogik och 
didaktik. 
Pedersen, J. (1998). Informationstekniken i skolan. En forskningsöversikt. 
Stockholm: Skolverket 

Riis, U. Holmstrand, L & Jedeskog, G. (2000) Visionär entusiasm och realistisk 
eftertänksamhet. KK-stiftelsens satsning på 27 "fyrtornsprojekt" 1996-1999 och de 
pedagogiska erfarenheter som satsningen genererat. 
Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.  
 
Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context. 
New York: Oxford University Press 
 
Sahlström. F. (1999). Up the hill backwards. On interactional constraints and 
affordances for equity-constitution in the classrooms of the Swedish comprehensive 
school. 
Uppsala universitet: Acta Universitatis Upsaliensis 
 
Spradley, J.P. (1980). Participant observation. 
New York: Holt, Rinehart and Winston 
 
Skr.1997/98:176 Lärandets verktyg – nationellt program för IT i skolan. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
SOU (1994:118) Vingar åt människans förmåga. Betänkande av IT-kommissionen. 
Stockholm: Statsrådsberedningen 
SOU (1995: 68) IT-kommissionens arbetsprogram för åren 1995-96. Betänkande av IT-
kommissionen. 
Stockholm: Statsrådsberedningen 
 

 65 



Starrin, B (red) & Svensson, P-G (red). (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik.  
Lund: Studentlitteratur 
 
Säljö, R. (1992). Kontext och mänskligt samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. 
Utbildning och demokrati. 1(2), 21-36.  
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. 
Stockholm: Prisma 
 
Säljö, R. & Linderoth, J. (2002). Utm@ningar och e-frestelser - IT och skolans 
lärkultur. 
Stockholm: Prisma 
 
Svensson, P-G. (1996). Förståelse, trovärdighet eller validitet?, i R. Svensson, P-G & 
Starrin, B. Kvalitativa studier i teori och praktik, 209-227. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Tapscott, D. (1998). Growing up digital, The rise of the net generation. 
NewYork: McGraw-Hill Companies  
 
Tebelius, U., Aderklou, C. & Fritzdorf, L. (2003). ITiS som incitament till 
skolutveckling. Den nationella utvärderingen av IT i skolan. Surveystudien, 2000-2003. 
(Forskning i Halmstad nr 7). Högskolan i Halmstad. 
 
Tebelius, U., Aderklou, C. och Fritzdorf. L. (2002). På väg mot ett 
generativt lärande. Delrapport från den nationella utvärderingen av 
ITiS. Högskolan i Halmstad. 
 
Tebelius, U & Patel, R. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Utbildningsdepartementet (2000). ITiS – en satsning på kompetensutveckling. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
von Glaserfeld, E. (1995). Radical constructivism. A way of knowing and learning. 
London: Falmer Press 
 
Vygotskij, L. (1986). Thought and language. 
Cambridge, MA: MIT-Press 
 
Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. 
Cambridge University Press 
 
Wertsch, J.V. (1985). Culture, communications and cognition. 
England: Cambridge University Press 
 
Wertsch, J.V. (1998). Mind as action. 
New York: Oxford University Press 
 
Winter, S. (1999). Expectations and linguistic meaning.  

 66 



Lund: Novapress. 
 
Ward, A. (2000). Getting strategic value from constellations of communities. 
Cambridge University Press 
 

 

 

 

  

 

 67 


