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Förord 
 

 

Att arbeta med detta examensarbete har varit lärorikt och utmanande, eftersom jag utvecklat 

mina kunskaper inom ämnet kognitionsvetenskap och tillämpat dem i praktiken. Jag tackar 

min handledare Anna-Sofia Alklind-Taylor som stöttat och uppmuntrat mig hela vägen mot 

målet. Ett stort tack till min tålmodiga examinator Jana Rambusch för förståelse och 

betydelsefull återkoppling, behövligt för att ge studien rätt riktning. Vidare tackar jag lektor i 

kognitionsvetenskap Tarja Susi som bidragit med noggranna kommentarer i samband med 

opponering. Slutligen vill jag tacka mina undersökningsdeltagare, vänner och familj som på 

olika sätt bidragit med sin värdefulla tid. Utan ert stöd och uppmuntran skulle detta 

examensarbete inte ha blivit skrivet. 
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Sammanfattning 
 

Enligt den situerade ansatsen ses kognitionen/tänkandet som processer i människans hjärna 

(neurala funktioner) och kropp (sensomotoriska mekanismer) påverkade av omgivningen via 

sociala interaktioner. Den materiella och sociala omvärlden nyttjas av människan som verktyg 

för att stödja fysiska aktiviteter eller avlasta kognitiva processer. På samma sätt används olika 

typer av materiella och kognitiva verktyg i grundskolundervisningen, t.ex. papper och penna 

eller iPads/datorer med webb-baserade läromedel. Denna studie genomförs för att undersöka 

hur den materiella och sociokulturella kontexten stödjer eleven i ett lärande som är baserat på 

verktygsanvändning. Studieobjektet är en högstadieskola som använder en uppsättning av 

materiella och kognitiva verktyg i undervisningen. Genom observationer och intervjuer med 

ett antal elever och lärare insamlades data och sedan analyserades tematiskt. Resultatet visar 

att elevens lärande stöds genom användning av specifika element som är samintegrerade till 

ett fungerande helhetssystem (skolans kultur), vars kvalité är större än summan av de enskilda 

delarnas begränsade förmåga. 

 

Nyckelord: kognitionsvetenskap, situerad kognition, situerat lärande, teknikstött lärande, 

undervisning, verktyg, artefakter, community of practice, embodiment, kontext, kultur, 

system.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Att använda verktyg är en så djupt inrotad vana, att vi reflekterar över detta först när verktyget 

saknas eller slutar fungera. Verktygen tillverkas och nyttjas med syfte att underlätta våra 

fysiska eller kognitiva aktiviteter, t.ex. att klyva ved eller att räkna ut ett tal. Därför finns det 

två basala verktygskategorier, nämligen de materiella och de psykologiska. Sammantaget 

betyder detta att verktygen fungerar som en slags extern sinnesförlängning eller ett 

komplement till våra fysiska förmågor. När vi interagerar med den materiella och 

sociokulturella omgivningen, t.ex. i form av samverkan medierad via verktygsanvändning, 

bildas ett nytt system som är kvalitativt större än de separata delarnas begränsade förmåga. 

Därmed ökar människans förmåga att gemensamt omforma omgivningen efter sina behov 

eller att utveckla nya kunskaper som förs vidare och modifieras av varje ny generation. 

 

Verktygsanvändning spelar en centrall roll i människans kognitiva aktiviteter och därför 

brukas både de traditionella och de moderna verktygstyperna i dagens undervisning. Syftet är 

att effektivisera elevens lärande via bruk av verktyg såsom papper och penna, utskrifter, 

fysiska böcker eller iPads/datorer med tillgång till bred information och externa resurser via 

internet. Med detta ställs nya krav på eleven som ska söka, hämta in, sortera, analysera och 

utvärdera information för att konstruera ny kunskap och utveckla nya färdigheter. När eleven 

använder avancerade verktyg och har obegränsad tillgång till webb-baserad information 

förändras kraven på dennes materiella och sociokulturella omgivning, vars roll är att stödja 

eleven i dennes kunskaps- och färdighetsutveckling.  

 

Därmed uppstår frågan på vilket sätt elevens lärande ska stödjas av den materiella och 

sociokulturella omgivningen, så att användningen av materiella och kognitiva verktyg kan 

tjäna sitt syfte avseende elevens kunskapsutveckling? Det finns studier som behandlar ämnet 

ur ett didaktiskt perspektiv medan målet med föreliggande studie är att undersöka 

problemområdet utifrån en kognitionsvetenskaplig synvinkel. Detta betyder att 

lärandeprocessen studeras ur ett helhetsperspektiv, vilket omfattar eleven, verktygen och 

dennes materiella samt sociokulturella omgivning. För att söka svar på frågan genomfördes 

observationer och intervjuer med ett antal lärare och elever på en högstadieskola i Huskvarna. 

Analysresultatet tyder på att eleven stöds i lärandeprocessen genom anpassning av skolans 

kultur inklusive aspekter relaterade till kroppsspråket och undervisningslokaler. Därmed 

fungerar skolans kultur (normer och rutiner som genererar specifika strukturer, processer och 

aktiviteter) som ett helhetssystem med ett antal element som samintegrerade är kvalitativt 

större än summan av de enskilda delarnas begränsade förmåga.  
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1 Inledning 

Grundskolans uppdrag är att gynna elevens allsidiga personliga utveckling, genom att främja 

lärandet och stimulera eleven till kunskapsinhämtning (Skolverket, 2011). Kunskap 

förekommer i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilket innebär att skolan 

bör ”ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras 

och blir till en helhet” (Skolverket, 2011). Undervisning ska baseras på bruk av ”modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket, 2011). Därmed ställs nya krav på pedagoger som ska vägleda eleven i 

verktygsbaserade lärandeaktiviteter, så att denne utvecklar nya kunskaper och färdigheter 

(Åkerfeldt, Karlström, Selander & Ekenberg, 2013). 

 

Synen på lärandet som en process av verktygsanvändning med stöd från den materiella och 

sociokulturella omgivningen, överensstämmer med det situerade paradigmet där individen, 

verktygen och kontexten - i vilket kognitionen sker - betraktas som ett helhetssystem med 

emergenta egenskaper (Lindblom & Susi, 2012). Tänkandet/lärandet anses vara ett resultat av 

interaktion mellan individen och dennes fysiska, sociala och kulturella omgivning (Lindblom 

& Svensson, 2012). Därmed utnyttjar människan den materiella och sociala omvärlden som 

verktyg för att stödja fysiska aktiviteter eller avlasta kognitiva processer (Susi & Rambusch, 

2012). Verktygen ses inom kognitionsvetenskapen därför som externa resurser, vilka 

förlänger människans kroppsliga och/eller kognitiva förmågor (Clark, 1997; Wilson, 2004; 

Rambusch & Susi, 2008). Ett exempel på detta är användning av en almanacka som 

representerar ett år för att underlätta veckoplanering och avlasta minnet. 

 

Verktygsbruk, t.ex. användning av papper och penna, böcker eller tekniska verktyg som iPads 

och datorer, kan effektivisera elevens lärande. Utifrån användningsområdet erbjuder olika 

verktyg specifika möjligheter till lärande, kommunikation, dokumentation samt uppföljning 

av elevens skolresultat. Vidare påverkas kognitionen/lärandet av den sociala och materiella 

omgivningen, vilken kan fungera som ett stöd eller ett hinder för eleven i lärandet. Detta 

betyder att verktygen bidrar till kunskapsutveckling när eleven fått stöd från omgivningen, 

t.ex. via handledning under workshops i lokaler som gynnar denna skolaktivitet. 

 

Målet med föreliggande studie är att undersöka hur den materiella och sociokulturella 

kontexten utgör ett stöd för elevens lärande när denne utvecklar nya kunskaper och 

färdigheter i samband med användning av materiella och kognitiva verktyg. Problemområdet 

undersöktes via fältstudier på Kunskapsskolan
1
 (högstadieskola) i Huskvarna som använder 

traditionella och moderna verktyg i undervisningen, t.ex. papper och penna, loggbok samt 

iPad/dator med tillgång till ett webb-baserat läromaterial benämnt Kunskapsporten
2
. Data 

samlades in genom observationer och intervjuer med ett antal lärare och elever. 

Analysresultatet visar att elevens lärande stöds genom användning av ett helhetssystem 

(skolans kultur), vilket består av element i form av specifika verktyg, undervisningsformer, 

normer och rutiner, embodiment-faktorer (bl.a. kroppsspråk) samt lokaler och utrymmen. 

Studien baseras på kognitionsvetenskapliga teorier och dess resultat bidrar med ett 

helhetsperspektiv på elevens lärande i en specifik materiell och kulturell kontext. Därmed 

belyses viktiga aspekter, vilka bör beaktas vid design av undervisning som ska gynna elevens 

lärande.  

                                                           
1
 http://www.kunskapsskolan.se/ 

2
 https://kp.kunskapsskolan.se/ 
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1.1 Rapportstruktur 

Den aktuella rapporten har strukturerats enligt följande: 

 

Kapitel 2 presenteras i tre delar och innehåller den teoretiska bakgrunden på vilken studien 

baseras. I första delen beskrivs kognitionsvetenskapliga teorier som belyser människans 

tänkande ur ett situerat perspektiv. Dessa behandlar viktiga aspekter relaterade till hjärnans 

neurala funktioner, kroppens sensomotoriska mekanismer och yttre påverkan som ett resultat 

av interaktioner med den materiella samt sociokulturella omgivningen. I del två belyses 

människans lärande utifrån ett situerat och sociokulturellt förhållningssätt. Ämnet behandlas 

med fokus på vardagligt lärande som sker i samband med verktygsbruk och gemenskapens 

stöd. I del tre behandlas viktiga aspekter kring formellt lärande baserat på användning av 

modern informations- och kommunikationsteknik (ITK) i syfte att stödja lärandeprocessen. 

 

Kapitel 3 presenterar problemområdet och frågeställningen med olika delaspekter utarbetade 

för att leda studien i rätt riktning. 

 

Kapitel 4 innehåller en beskrivning och ett val av studieobjektet, metodansatsen och 

datainsamlingsteknikerna. 

 

Kapitel 5 presenterar kronologiskt genomförandet av studien och förklarar varför studien har 

fått sin specifika struktur, samt hur datainsamlingen har gått till. 

 

Kapitel 6 beskriver analysprocessen i form av en tematisk analys av data från flera källor 

(triangulering) för att söka samstämmighet och uppnå ett tillförlitligt resultat. 

 

Kapitel 7 innehåller analysresultatet strukturerat enligt fem teman/delresultat: användningen 

av specifika verktyg och artefakter, undervisningsformer, community of practice (kulturella 

normer och rutiner), embodiment (kroppsbaserad kognition) och den materiella kontexten i 

form av skolans lokaler och utrymmen. Varje delresultat avslutas med en sammanfattning. 

 

Kapitel 8 redogör för sammanställningen av delresultaten och presenterar beskrivningen av de 

faktorer som gynnar elevens lärande och de utmaningar som identifierades i respektive 

delresultat. Vidare förklaras att dessa faktorer är samintegrerade till en helhet för att stödja 

elevens lärande. Slutligen presenteras slutsatsen och svaret på studiens frågeställning. 

 

Kapitel 9 innehåller en diskussion som belyser studieresultatet ur ett samhällsperspektiv. 

Vidare redogörs för hur tillämpningen av datainsamlingstekniker påverkat studieresultatet. 

Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida studier. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel innehåller studiens teoretiska utgångspunkt baserad på kognitionsvetenskapliga 

teorier om verktygsbaserat lärande i en materiell och sociokulturell kontext. I början beskrivs 

paradigmet situerad kognition som belyser människans tänkande ur ett helhetsperspektiv, 

vilket omfattar hjärnans neurala funktioner och kroppens sensomotoriska mekanismer samt 

kontextens påverkan på dessa processer. Vidare presenteras ett situerat och sociokulturellt 

perspektiv på lärandet, vilket ses som en process baserad på deltagandet i gemenskapens olika 

aktiviteter med verktygsanvändning. Slutligen diskuteras elevens lärande relaterat till 

nyttjande av modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolundervisningen, 

vilket således är en form av teknikstött lärande. 

2.1 Situerad kognition 

Fenomenet kognition omfattar lagring, transformering och tolkning av information under en 

rad mentala processer, t.ex. varseblivning, uppmärksamhet, problemlösning och lärande 

(Friedenberg & Silverman, 2011; Smith & Kosslyn, 2009). Enligt det mest dominerande 

synsättet inom kognitionsvetenskapen jämförs tänkandet med databearbetning på dator och 

kognitionen ses som en process av symbolmanipulering och beräkning i människans hjärna 

(Lindblom & Svensson, 2012). Därmed menas det att sinnet (mjukvaruprogram för 

symbolmanipulering) är separerat från kroppen (hårdvaran som programmet körs i), vilket 

betyder att de mentala processerna och de kroppsliga mekanismerna inte ömsesidigt kan 

påverka varandra (Lindblom & Ziemke, 2012; Janlert, 1999). 

 

Ett annat synsätt representeras av forskningsansatsen situerad kognition som fick sitt 

genombrott i mitten av 80-talet. Enligt detta paradigm ses kognitionen som en interaktiv 

process i vilken hjärnan behöver såväl kroppen som omvärlden för att fungera effektivt 

(Gärdenfors, 1999). Vidare betraktas människans hjärna, kropp och omgivning som ett 

dynamiskt helhetssystem med emergenta egenskaper, vilket är kvalitativt annorlunda än de 

separata ingående delarna (Lave & Wenger, 1991; Lindblom & Susi, 2012). Biologiska 

varelser beskrivs som kognitiva agenter, vars kognition påverkas av biologiska och neurala 

faktorer när de kontinuerligt hanterar utmaningar från omvärlden (Clark, 1997).  

 

För att lösa olika typer av kognitiva uppgifter omstrukturerar människan sin omgivning, t.ex. 

lämnas avsiktligen ett brev på köksbordet som en påminnelse om att brevet ska postas (Kirsh, 

1995). Komplexiteten i en uppgift hanteras genom att använda verktyg och artefakter för att 

avlasta kognitiva processer på omgivningen, t.ex. stödja minnet, planera dagen eller samordna 

aktiviteter med hjälp av en almanacka (Kirsh, 2001). Genom att utnyttja strukturen i den 

fysiska och sociala miljön, t.ex. dokumentens layout för att lätt hitta platsen för underskrift, 

fungerar omvärlden som ett slags externt stöd för människans kognitiva processer, s.k. 

kognitiv scaffolding (Clark, 1997). 

 

I enlighet med den situerade ansatsen betyder detta att kognitionen är förankrad i hjärnan och 

i kroppen (förkroppsligad), inbäddad i den sociokulturella omgivningen och förlängd utanför 

huvudets gränser via verktygsbruk (Robbins & Aydede, 2009). Därmed sker de kognitiva 

processerna både på neural och på social nivå (Lindblom, 2006). Människans kognitiva 

utveckling påverkas således av tillhörighet till en större gemenskap, då inlärningen, t.ex. av 

ett språk, sker i samband med deltagande i olika typer av sociokulturella aktiviteter och med 

omgivningens stöd (Rogoff, 2003). Detta betyder att effekter av individens 

inlärningsprocesser är dubbelriktade då denne påverkar gemenskapen/kulturen och vice versa 

(Clancey, 2009; Rogoff, 2003). 
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Wilson (2002) beskriver paradigmet om situerad kognition utifrån följande aspekter:  

 

1) kognition är situerad 

2) kognition är tidspressad 

3) kognitiva processer avlastas på omgivningen (off-loading) 

4) kognition är distribuerad i omgivningen 

5) kognition är till för handling 

6) ”off-line” kognition är kroppsbaserad. 

 

Aspekt (1) innebär att kognitionen är situerad (on-line) när den sker här och nu i interaktionen 

mellan individen och omgivningen (Clark, 1997). Eftersom kognitiva aktiviteter utspelar sig i 

en verklig miljö involveras perceptionen, vilket utlöser en handling, t.ex. att lyfta blicken och 

rikta den tänkande individens uppmärksamhet mot ett ljudande objekt. (Anderson, 2007b). 

 

Brooks (1991) menar att individer agerar under specifika förutsättningar och omständigheter i 

realtid, vilket enligt aspekt (2) förklaras att kognitiva processer är tidspressade i förhållande 

till situationen. Därför uppstår ibland köbildning i informationshanteringen och människan 

undviker detta genom att utföra epistemiska eller pragmatiska handlingar (Lindblom, Ziemke, 

2012). Att handgripligen vända objektets representation, t.ex. en karta enligt körriktningen, 

istället för att göra det mentalt i hjärnan är ett exempel på en handling som minskar 

minnesbelastningen (rumskomplexitet), antalet steg (tidskomplexitet) och sannolikheten för 

fel (reliabilitet) hos den mentala beräkningen (Kirsh & Maglio, 1994). 

 

Med aspekt (3) menas det att människan avlastar de kognitiva processerna på omgivningen 

(off-loading) för att minska den kognitiva bördan. Detta sker genom att organisera och 

omforma omgivningen för att gagna fysiska aktiviteter och tänkande, t.ex. att använda en 

tankekarta som ett minnesstödjande verktyg vid problemlösning (Kirsh, 1995). Därmed 

fungerar olika verktygstyper, t.ex. ett språk eller en dator, som externa resurser, vilka utökar 

människans kroppsliga och/eller kognitiva förmågor (Clark, 1997; Rambusch & Susi, 2008). 

 

Enligt aspekt (4) är kognitionen distribuerad över tid mellan människor, verktyg och 

artefakter, t.ex. i en flygplanscockpit (Hollan, Hutchins & David, 2000). Detta betyder att en 

kognitiv agent tillsammans med artefakter i omgivningen bildar ett nytt system som utför 

kognitiva processer. Därmed ses kognitionen som flyttad utanför hjärnans fysiska ramar och 

som förlängd via verktygsanvändning (Wilson & Clark, 2009). 

 

Aspekt (5) betyder att kognitionen är till för adaptiva handlingar eftersom hjärnans funktioner 

och sensomotoriska modaliteter är handlingsorienterade (Myin & O'Regan, 2009; Smith & 

Conary, 2009). Spegelneuroner är ett exempel på nervceller vars funktion utgör basen för 

förmågan att känna igen en handling (Hickok, 2009). Neurala mönster avfyras inte enbart vid 

utförandet av en handling, utan aktiveras även vid åsynen av en handling eller ett objekt som 

ska hanteras (Rizzolatti, Fogassi & Gallese, 2001; Chao & Martin, 2000). 

 

Off-line kognitionen är ett slags tankemässig frånkoppling från nuet och relaterar till inre 

mentala bilder, tankar och minnen (Robbins & Aydede, 2009). Processen bygger på en 

reaktivering av sensomotoriska områden i hjärnan, vilket sker i form av neurala mönster, s.k. 

simuleringar eller emuleringar (Svensson, Lindblom & Ziemke, 2007; Barsalou, 2009). Basen 

för off-line kognitionen utgörs av kroppsliga sensationer lagrade i hjärnan, därmed anses 

denna process vara kroppsbaserad, vilket stämmer överens med aspekt (6). 
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2.1.1 Embodiment och social kognition 

För att kunna röra sig fritt, samla information om omgivningen, interagera och hantera 

utmaningar behövs en fysisk kropp som uppvisar ett medvetande. Kroppens sensoriska 

enheter, t.ex. syn- och hörselorganen, samlar information från omgivningen och de motoriska 

enheterna gör det möjligt att på olika sätt förflytta sig mot önskad riktning (Smith & Kosslyn, 

2009). Oavsett om det handlar om en levande biologiskt organism eller en artificiellt fysisk 

agent är kroppens struktur anpassad efter de fysikaliska faktorer, t.ex. gravitation eller 

friktion, som råder i en viss miljö. Agentens kompetens att röra sig och interagera i miljön i 

vilken denne utvecklas, kan jämföras med en form av intelligens (Riegler, 2002, i Ziemke, 

2003). Därför kan inte fenomenet intelligens uppstå utanför kroppens fysiska ramar med dess 

sensoriska enheter, vilket ger möjligheter att fritt röra sig i den verkliga världen, agera 

självständigt, utföra olika uppgifter, lösa problem och tillägna sig nya kunskaper (Pfeifer & 

Bongards, 2007). 

 

Kognitionen påstås vara kroppsbaserad/embodied eftersom de kognitiva processerna påverkas 

av kroppens tillstånd som regleras av de sensomotoriska mekanismerna när människan 

interagerar med omvärlden (Lindblom, 2006, 2007). Ett exempel på detta är talproduktion, då 

de motoriska och kognitiva processerna arbetar parallellt och influerar varandra. Språkcentra i 

hjärnan, bl.a. Brocas område, aktiveras under motoriska uppgifter och belägenheten är nära 

relaterad till de motoriska områden som styr de olika rörelsesekvenserna (Iverson & Thelen, 

1999). Det faktum att abstrakta koncept relateras till motoriska handlingar återspeglas vid 

språkanvändning. Ordet ”greppa” kan syfta till såväl en motorisk handling som en mental 

process, t.ex. att fysiskt gripa ett föremål eller att begripa ett koncept och förstå tanken bakom 

den. Detta exempel belyser varför de kognitiva och motoriska funktioner samspelar med 

varandra vid talproduktion och varför de delar samma underliggande mekanismer. 

 

Lindblom och Ziemke (2012) menar att även sociala interaktioner är kroppsbaserade, då de 

grundas på gester, tal och igenkänning av målinriktade handlingar. Studier av skolbarn 

påvisar att gester och tankar hänger ihop, eftersom barnen har lättare att uttrycka nyvunna 

matematiska kunskaper i gester än i ord (Goldin-Meadow, 2003; Lindblom & Ziemke, 2012).   

När barnet utvecklas genom samspelet med den sociokulturella omgivningen, fungerar 

härmningen av andras handlingar som ett verktyg för att tolka dessa. Spegelneuronerna anses 

utgöra basen för denna mekanism, vilket gör att en människa kan leva sig in i en annans 

situation och påverkas av andras sinnestillstånd eller intuitivt härma samtalspartners tonfall 

(Rizzolatti & Arbib, 1998; Barsalou, Niedenthal, Barbey & Ruppert, 2003). Denna 

resonansmekanism är färdigt utvecklad hos människan vid tre veckors ålder och förekommer i 

form av härmning, t.ex. av vuxnas tunguträckning (Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 1999). 

 

Barsalou et al. (2003) påstår att embodiment, t ex. kroppshållning, gester och ansiktsuttryck, 

spelar en central roll vid bearbetning av information som uppkommer när individer 

interagerar socialt. Detta innebär bl.a. att människans kroppsliga reaktioner har samband med 

de perceptuella stimuli hon exponeras för. Olika studier påvisar förekomsten av embodiment-

effekter, t.ex. att uppläsning av ord med handlingsaktig eller känslomässig innebörd 

framkallar fysiska och känslomässiga reaktioner hos försökspersonerna, vilket påverkar deras 

beslutsfattande och beteende (Barsalou et al., 2003). Det finns också exempel på social 

härmning, när människor i samband med sociala interaktioner spontant synkroniserar 

varandras kroppsliga rörelser, t.ex. ansiktsuttryck, röstläge, kroppshållning eller gåtakt 

(Barsalou et al., 2003). 

 



6 
 

Enligt Barsalou et al. (2003) utlöses fyra varianter av embodiment-effekter vid sociala 

stimuli: 

 

 kroppsliga reaktioner som ett resultat av kognitiva tillstånd, 

 kroppsliga tillstånd som en härmningsreaktion av andras kroppstillstånd, 

 kroppsliga tillstånd som en utlösande faktor för känslomässiga tillstånd, 

 överstämmelse mellan kroppsliga och kognitiva tillstånd som en förstärkning av 

individens prestationsförmåga vid problemlösning. 

 

Grunden i människans kognition är förmågan att i sitt minne framkalla upplevda erfarenheter 

genom att återskapa perceptuella, motoriska och inre tillstånd (Barsalou et al., 2003). 

Kunskapen om de regelbundet förekommande situationerna samlas genom att interagera 

socialt. De upplevda erfarenheterna återskapas i minnet vid aktivering av ett - för en viss 

situation - relevant neuralt mönster s.k. simulering (Barsalou, 2009). Vid nya situationer och 

vid behov av att reagera snabbt på förekommande stimuli från omgivningen, fungerar 

simuleringar som ett slags referenssystem, som i sin tur utlöser nya reaktionsmönster och 

skapar nya simuleringar. Dessa mekanismer har en fundamental betydelse för lärandet, och 

individen utvecklar nya kunskaper och färdigheter genom att utifrån aktuella behov basera 

inlärningsprocessen på specifika erfarenheter upplevda i sociala och icke sociala situationer. 

2.1.2 Verktyg och artefakter 

Sedan stenåldern tillverkar människan olika verktygstyper avsedda för att underlätta arbetet 

eller nå målet med en viss aktivitet. Utifrån den situerade ansatsen ses verktyg och artefakter 

som externa resurser, vilka används för att stödja människans kognitiva färdigheter eller 

effektivisera samverkan vid sociokulturella aktiviteter (Clark, 2002; Kirsh, 1996). Att t.ex. 

diskutera en militär anfallsstrategi vid en karta, gör att gruppens medlemmar bättre förstår 

presenterat koncept och bildar en gemensam förståelsegrund. I detta fall fungerar kartan både 

som ett slags medium för kommunikationen och en representation av ett geografiskt område. 

Människan stödjer kognitionen, t.ex. problemlösning och planering för framtiden, genom att 

använda materiella och psykologiska verktyg, och därför uppfattas hon som smartare än hon 

verkligen är (Norman, 1993). Därmed fungerar verktygen som en slags extern 

sinnesförlängning eller ett komplement för organismens fysiska förmågor (Clark, 1997; 

Rambusch & Susi, 2008). Att använda verktyg är en djupt inrotad vana, vilket gör att 

verktygen blir ”osynliga” och medvetenheten om deras centrala roll ökar först när verktygen 

saknas eller slutar fungera (Clark, 1997; Norman, 1993). 

 

Det finns en distinktion mellan begreppen artefakter och verktyg. Artefakter är alla objekt 

som människan har tillverkat eller modifierat och dessa används inte alltid för något speciellt 

praktiskt syfte (Rambusch & Susi, 2008). Utifrån denna definition kan ett dekorativt föremål 

som tillhör heminredningen betraktas enbart som artefakt. Funktionen av en artefakt bestäms 

till viss mån av den struktur och det arrangemang som finns i miljön (Rambusch, Susi & 

Ziemke, 2004; Kirsh, 1995). Ett färgat rektangulärt föremål med symboler på kan i en 

biblioteksmiljö fungera som avskiljare mellan böcker sorterade efter litteraturgenrer och 

signalera för besökaren, var en viss boktyp kan hittas. Samma föremål förlorar sin funktion 

om det rycks ut sitt sammanhang, t.ex. om det ligger på köksbordet, eftersom det inte längre 

”sänder” information om dess nytta.  

 

Begreppet verktyg relateras i stället till det som ska utföras, t.ex. att rita en köksplanlösning 

via dator eller med hjälp av papper och penna (Susi & Rambusch, 2012). Vad som utgör ett 

verktyg berör på användarens behov, syfte med aktiviteten och kontexten (Rambusch & Susi, 
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2008). Därför kan en penna nyttjas som ett skrivverktyg på språklektionen eller som en 

trumpinne i musikleken. När betraktaren bestämmer att ett objekt innehåller meningsfulla 

egenskaper utifrån en specifik situation, blir objektet till ett verktyg (Ingold, 2000). Med 

fokus på dessa aspekter och utifrån det situerade angreppssättet på mänsklig kognition 

definierar Susi (2006, s 58) begreppet verktyg enligt följande: 

 

Ett verktyg är ett objekt (vilket som helst) som vi uppfattar som ett verktyg i en 

situation, och som vi använder oss av för att uppnå ett syfte. Verktyg är resurser 

som utökar våra kroppsliga och/eller kognitiva förmågor att agera i en situation, 

och de stödjer kognition på individuell och social nivå. 

  
Vissa verktyg kan gripas fysiskt och andra mentalt, vilket enligt Rambusch och Susi (2008) 

innebär att de bildar två primära verktygskategorier:  

 

 materiella verktyg, t.ex. hammare, papper, penna, miniräknare, dator, skriftliga 

instruktioner, lagar och förordningar i en lagbok, 

 psykologiska verktyg, t.ex. språk, heuristiker, minnestekniker, icke explicita sociala 

och kulturella normer och praxis. 

 

Ovanstående uppdelning syftar till användning av materiella objekt eller mentala tekniker för 

att individuellt klara av eller förkorta tidsåtgången för en uppgift. På social nivå använder sig 

människan av andra medmänniskor för att i samverkan uppnå ett mål, t.ex. att resonera kring 

ett problem och hitta lösningen (Rambusch, 2010). I detta sammanhang uppstår den tredje 

verktygskategorin, nämligen sociala verktyg (Susi & Rambusch, 2008). Det finns inga skarpa 

gränser mellan de båda kategorierna, då exempelvis ett språk kan fungera både som ett 

psykologiskt och socialt verktyg. En ytterligare kategori representerar kognitiva verktyg, 

vilket är en form av kunskapsrepresentation i syfte att stödja kognitiva aktiviteter, t.ex. att 

ställa en sjukdomsdiagnos med stöd av ett expertsystem (Jonassen, 2003). Kognitiva verktyg 

stödjer användarens inlärningsprocess och stärker dennes kognitiva färdigheter, vilket betyder 

att de fungerar som en slags extern förlängning för kognitionen och ”gör människan smartare” 

(Jonassen, 2003; Norman, 1993). 

 

Den sociokulturella kontexten i vilken användandet sker definierar verktygens form och 

funktionalitet. Verktygsrelaterad kunskap förs vidare från generation till generation och 

modifieras gradvis under överföringsprocessen. Därmed finns det kulturella skillnader 

relaterade till verktyg och dess bruk, då exempelvis en torghandel i Väst sker med hjälp av 

kassaapparater medan det i Afrika används tekniker/verktyg för huvudräkning (Rogoff, 2003). 

Verktygsbruk är relaterad till socialt lärande, vilket sker med stöd av olika individer i 

omgivningen. Ett barn lär sig att använda ett språk - människans viktigaste kognitiva verktyg 

- genom att observera och härma vuxnas handlingar, t.ex. när det pekas på ett objekt och 

namnet sägs för att barnet ska förstå vad objektet kallas. Lärandet internaliseras när barnet 

förstått innebörden av ordet och börjat använda det i olika sammanhang för att förmedla egna 

avsikter, tankar och känslor. Att visa för barnet hur materiella verktyg fungerar, t.ex. kniv och 

gaffel, förutsätter manipulation av objekten, så att barnet lär sig och förstår hur verktygen ska 

användas (Rogoff, 2003). Här är lärandet ett slags kunskapsinhämtning i sociala sammanhang 

och kunskapen internaliseras vid dess tillämpning i olika situationer (Rogoff, 2003). 
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2.1.3 Kontextens betydelse för kognition 

Kontextens natur kan illustreras med den grekiske filosofens Herakleitos (ca 540- ca 480 

f.Kr.) uttryck ”allt flyter”, vilket innebär att människan med dess omgivning befinner sig i 

ständig omvandling, där det gamla går under och ersätts av det nya. Med kontext menas 

aktuella skeenden som utspelar sig kring en agent (Lindblom & Susi, 2012). Eftersom agenten 

är situerad i den sociokulturella och materiella omgivningen, påverkas denne av pågående 

interaktioner och fysikaliska faktorer. Kontexten kan uppfattas som komplex t.ex. när agenten 

snabbt ska hitta en väg ut ur ett brinnande hus, eller som simpel t.ex. när agenten sover och är 

enbart delvis medveten om det som sker i rummet. 

 

Kontexten förändras dynamiskt och kontinuerligt, vilket ställer höga krav eftersom en 

situation aldrig liknar en annan. Människans tillvaro vilar då på förmågan att ta lämpliga 

beslut, planera för framtiden och agera effektivt i relation till sammanhanget. Kognitiva 

processer som problemlösning och beslutsfattande påverkas av kontexten, vilken inkluderar 

de särskilda omständigheter som en unik situation innebär, t.ex. tidspress (Kirsh, 2009; 

Busemeyer et al., 2009). Att i naturlig miljö presentera ett problem på ett välbekant sätt ökar 

chansen att lösa problemet (Kirsh, 2009). Studier visar att skolbarns förmåga att lösa 

matematiska uträkningar är kulturellt betingad och därför räknar barn i Väst genom att ställa 

upp talen med hjälp av papper och penna till skillnad från Maya-folket som använder pinnar 

för att uppnå samma mål (Rogoff, 2003). Om matematiska uppgifter presenteras på ett 

främmande sätt, t.ex. när Maya-barn uppmanas att räkna med hjälp av papper och penna, ökar 

risken för misslyckanden på grund av avsaknad av ledtrådar, förvirring och stress. 

 

Inom den situerade ansatsen betonas kontextens betydelse för kognitionen. Därför menas det 

att tänkandet inte kan studeras isolerat från det som sker kring individen. Hjärnans neurala 

processer bör studeras med hänsyn till kroppsliga sensationer, vilka är en form av respons för 

stimuli från miljön. Att studera ett fenomen med hänsyn till faktorer i objektets verkliga miljö 

ger helhetsperspektiv och nya insikter. Studier av den blåfenade tonfiskens enastående 

simförmåga misslyckades till en början för att fiskens studerades skild från dess rätta miljö 

(Clark, 1997). När studierna fortsatte med hänsyn till kontexten (vattnet) som kroppen rör sig 

i, upptäcktes det att fisken vid simning utnyttjar naturligt förekommande vattenströmmar och 

genererar gynnsamma virvlar genom slag med stjärtfenan (Triantafyllou & Triantafyllou, 

1995). Kontexten har stor betydelse när barn utvecklar sitt språk, vilket sker genom att iaktta 

hur språket används i sociala sammanhang (Gallagher, 2009). Ordens innebörd och konceptet 

om hur de ska sättas samman tolkas utifrån kontexten och med vuxnas stöd (Rogoff, 2003). 

Därför lär sig barnet att förstå vad olika ord representerar (objekten, handlingar, egenskaper) 

och hur de ska sättas samman till en meningsfull helhet (grammatiska regler) för att förmedla 

egna tankar och känslor. 

2.1.4 Kulturens påverkan 

Den specifika kontexten som en viss grupp av människor formar, upprätthåller och utvecklas i 

kallas för kultur. Det är ett sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och under en 

viss tid. Enligt Fogel (1993) handlar fenomenet kultur om en mängd verktyg, media, 

konventioner för interaktion eller kommunikation och antaganden som medierar människans 

relationella (materiella, sociala, dialogiska) upplevelser. Utifrån det sociopsykologiska 

perspektivet består kultur av människor som deltar i gemensamma kulturella aktiviteter med 

avsikten att stödja varandra och säkra gruppens framtid, vilket innebär att fenomenet inte kan 

begränsas enbart till de individer som uppvisar likartade egenskaper och åsikter (Rogoff, 

2003). Individens utveckling förutsätter ständigt stöd av den sociokulturella kontexten i vilken 
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inlärning sker genom deltagande i historiskt utvecklade aktiviteter och praxis. Denna process 

karakteriseras av en ömsesidig påverkan, i vilken människor bidrar till utvecklingen av 

kulturen och själva kulturen bidrar till människans biologiska och kognitiva utveckling genom 

specifika praxis och tekniker för att lösa problem via verktygsanvändning (Rogoff, 2003). 

 

Människor måste hantera miljömässiga utmaningar typiska för det geografiska området de 

lever i, t.ex. kylan eller våtmark. Därför utvecklar de och använder verktyg och strategier 

specifika för regionen. Detta betyder att fenomenet kultur är ett resultat av anpassning till nya 

miljömässiga förhållanden och att de individuella kognitiva begränsningarna överbryggas 

genom kommunikation, samarbete, social inlärning och verktygsanvändning (Byrne et al., 

2004). Att hälsa genom handskakning är karakteristiskt för en kultur, medan i en annan - 

exempelvis hos inuiter - används näsgnidning som hälsning, vilket troligtvis är enklare att 

utföra under klimatförhållanden med mycket låg lufttemperatur. Lokala traditioner, regler och 

praxis upprätthålls via kommunikation och förs vidare från generation till generation. Det 

förekommer att sociala arter bygger denna företeelse på aggression och angrep mot den som 

är annorlunda och avviker från mängden (Byrne et al., 2004). 

 

Uppkomsten av den mänskliga kulturen förknippas med förmågan att tala, använda syntax 

(grammatiska regler) och symboler, uppfatta orsakssamband, undervisa varandra, föreställa 

sig andras tankar och känslor eller ha mentala representationer (Byrne et al., 2004). 

Människan har en biologisk inbyggd förmåga till delad intentionalitet, med vilket menas 

strävan mot ett gemensamt mål genom samordning av gemensamma aktiviteter, kognitivt 

representerade hos deltagande individer (Warneken & Tomasello, 2009). Tack vare denna 

mekanism utvecklar och deltar människan i olika typer av kooperativa och sociala 

interaktioner, vilka grundar sig på språkanvändning och kroppsbaserad kommunikation, t.ex. 

gester, miner eller blickar (Lindblom, 2007; Goldin-Meadow, 2003). Via språkbruket och 

samverkan utvecklas specifika för kulturen verktyg, normer och praxis, vilket internaliseras 

hos dess medlemmar under deras kognitiva utveckling. När människor i samverkan uppnår 

nya mål för att tillgodose aktuella behov, bildas nya kognitiva representationer hos kulturens 

medlemmar och det formas nya kulturella normer och praxis. Denna process påverkar 

ontogenetiskt strukturerna hos varje ny generation (Warneken & Tomasello, 2009).  

 

Människans utveckling är biologiskt kulturell i sin natur och sker genom kontinuerligt 

deltagande i varierande sociokulturella aktiviteter (Rogoff, 2003). De kulturella 

förväntningarna på det växande barnet uppmuntrar det till att utveckla eftertraktade 

skickligheter. Hur tidigt ett barn lär sig att gå beror inte enbart på kroppsliga förutsättningar 

utan också på de rådande normer som kulturen i vilken barnet utvecklas i representerar 

(Ingold, 2000). I västerländsk kultur uppmuntras små barn till att tidigt lära sig gå och det 

tillämpas olika former av stöd, t.ex. användning av gåstol, för att barnet ska utveckla 

nödvändiga motoriska färdigheter (Lindblom, 2007). I kontrast till det finns vissa kulturer 

som hindrar barnets tidiga försök till gåinlärning och därmed dennes motoriska utveckling 

(Lindblom, 2007). Avsikten bakom denna praxis kan röra sig om behovet av att skydda barnet 

från risken att ge sig ut på farliga platser i för tidig ålder. På samma sätt finns det kulturella 

skillnader när det gäller användningen av vassa föremål. I Väst uppmuntras inte små barn till 

att lära sig använda knivar, medan i vissa andra kulturer hanteras (under vuxens uppsyn) 

långa knivar och macheter av 8-10 månader gamla barn (Rogoff, 2003). Detta innebär att 

barnets utveckling är inte enbart biologiskt betingat utan även kulturberoende (Rogoff, 2003). 

 

Att lära genom att interagera med omgivningen är en central del av ett barns utveckling 

(Fogel, 1993). Detta kan ske på ett individualistiskt eller kollektivistiskt sätt, nämligen på 
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egen hand eller genom deltagande i gemenskapens aktiviteter och med vuxnas stöd, t.ex. via 

sagoberättande där barnet engageras och uppmuntras att fylla i de vuxnas uteblivna fraser 

(Sawyer & Greeno, 2009). Socialt lärande är baserat på kognitiv scaffolding, vilket inträffar 

när en nybörjare med stöd av en expert löser ett problem, klarar av en uppgift eller uppnår ett 

mål som annars skulle vara onåbart utan assistans (Wood, Bruner & Ross, 1978, i Yelland & 

Masters, 2007). I skolmiljön inträffar kognitiv scaffolding när läraren handleder eleven vid 

lärandeaktiviteter, så att denne uppnår lärandemålen och förs in på en ny lärandenivå med 

gradvis ökade krav på självständigt arbete. 

 

Den västerländska kulturen domineras av en individualistisk inriktning, t.ex. lär sig barn tidigt 

att sova ensamma i egen säng, därutöver är de skilda från aktiviteter relaterade till vuxnas 

arbete och deras sociala liv (Lindblom & Susi, 2012). Dessutom grupperas barn efter ålder, 

t.ex. i förskola och grundskola och gymnasiet. Deras dagliga aktiviteter styrs upp kraftigt 

genom schemaläggning även när det gäller fritidsaktiviteter som idrottsträning. Den strikta 

struktureringen av västerländska barns liv är central när det gäller deras möjligheter till 

observation och deltagande i vuxnas aktiviteter (Rogoff, 2003). Att begränsa möjligheter till 

ett mer rikt socialt liv, där barn i olika åldrar och vuxna finns till hands större delen av tiden, 

gör att barnen söker kompensation och väljer att observera sociala interaktioner genom att 

titta på TV eller tjuvlyssna på sina föräldrar (Rogoff, 2003). 

2.2 Situerat lärande 

Fenomenet lärande beskrivs som en process, vars resultat handlar om att ett djur eller en 

människa förändrar sitt beteende relativt permanent som en konsekvens av en upplevd 

situation (Domjan, 1998, i Pearce, 2008). Detta innebär att upplevda erfarenheter lämnar 

någon form av relativt varaktigt spår i en individ, vilket gör att sannolikheten ökar för vissa 

beteenden, handlingar eller tankar som relaterar till dessa erfarenheter eller situationer (Gulz, 

Jensen & Rambusch, 2012). Spåren kan vara interna, t.ex. ett neuralt aktiveringsmönster i 

individens hjärna och/eller externa i form av yttre representationer, t.ex. en skriftlig 

sammanfattning av en genomläst bok. Människan använder verktyg, artefakter samt mängder 

av olika inlärningstekniker, t.ex. chunkning för memorering, för att underlätta lärandet (Gulz 

et al., 2012). Verktyg, t.ex. papper och penna eller språk (kognitivt verktyg), är allestädes 

närvarande i människans vardag. Hur tätt verktyg och artefakter är knutna till människans 

kognition återspeglas i användningen av det decimaliska talsystemet baserat på 10 enheter, 

vilket motsvarar 10 fingrar att räkna på som ett stöd vid matematiska beräkningar. Kunskapen 

om användning av specifika metoder, tekniker och materiella verktyg - för att genomföra 

matematiska beräkningar - får kulturens medlemmar via deltagandet i sociala aktiviteter 

(Rogoff, 2003). Medan det i en kultur används pinnar för att räkna med, förespråkas kulram, 

kalkylator eller dator i en annan kultur för samma ändamål. 

 

Traditionellt ses inlärning som en passiv process, då kunskapen tas in genom att lyssna på 

någon person och internalisera denna kunskap. Medfödda färdigheter som talang och 

intelligens utgör en bas för denna interna inlärningsprocess. För att effektivt utveckla dessa 

egenskaper måste lärandet systematiskt planläggas på förhand, styras och disciplineras 

(Kroksmark, 2006). Dessa uppfattningar genomsyrar västerländsk skolundervisning, vilken 

står i konflikt med hur lärandet sker i vardagliga situationer eller hur barns lärande genom lek 

med vuxnas deltagande ser ut. Att det finns en diskrepans mellan skolkunskap och 

livskunskap har påvisats bl.a. av Lave (1988), som studerat skolbarnens matematiska 

kunskaper och kommit fram till att dessa kunskaper inte brukar föras över till andra utanför 

skolans kontexter och vice versa (Gulz et al., 2012). Med detta menas att ett barn som i skolan 

uppvisar begränsningar när det gäller matematiska färdigheter, i andra sammanhang, t.ex. som 
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fruktsäljare vid torghandel kan vara exceptionellt duktiga på huvudräkning när det gäller t.ex. 

slutsumman av delpriser (se Rogoff, 2003). Barnet som har friheten att använda egna 

strategier och verktyg i vardagliga situationer, presterar annorlunda än i skolsituationer med 

krav på att följa specifika regler för problemlösning och lärandet. Samma lärosituation 

relaterad till en viss kontext, t.ex. ljudnivå, kan påverka lärandeprocessen positivt eller 

negativt beroende på barnets specifika förmågor och behov. Exempelvis kan en elev triggas 

igång till inlärning när det är lugnt och stilla i klassrummet, medan en annan presterar bättre 

när stämningen förhöjs med en melodi i bakgrunden. Likaså kan lokalernas färgsättning, 

form, yta och belysning gynna eller störa elevens lärandeprocess. 

 

Det finns en relation mellan individen, kulturpåverkan, verktygsanvändning och kognition, 

vilket överensstämmer med det situerade synsättet på mänskligt tänkande och inlärning. 

Enligt detta perspektiv kräver lärandet tillgång till nödvändiga resurser för att - för en viss 

kultur och miljö - utföra specifika uppgifter (Gulz et al., 2012). I denna process överförs 

kompetenser genom deltagandet i sociokulturella aktiviteter, vilka bygger på användning av 

resurser i form av sociala och fysiska verktyg (Lave & Wenger 1991; Rogoff 2003). Lärandet 

sker genom att i allt högre utsträckning involvera individen i en viss social erfarenhet tills 

denne kan utföra en viss aktivitet eller uppgift helt på egen hand. Detta är en typ av 

scaffolding och innebär att lärlingen behöver olika typer av stöd och handledning för att lära 

sig att t.ex. ställa upp ett tal. Därför behöver en lärmiljö och lärandeaktiviteter organiseras för 

att gynna denna process. Språket har central betydelse för barnets utveckling och Vygotsky 

(1932) menar att barnet kan lära sig mer genom att utföra saker med stöd av social omgivning 

och språk som verktyg för kommunikation. För att beskriva glappet mellan det som barnet 

kan utföra på egen hand, och det som kan utföras med hjälp av andra individer samt kulturella 

verktyg, myntar Vygotsky (1932) begreppet Zone of Proximal Development. Lärande och 

kognition kan inte studeras separerat från det som sker i omgivningen och Lave och Wenger 

(1991) menar att allt lärande är situerat, därför att agenten, lärandeaktiviteter och 

omgivningen ömsesidigt påverkar varandra.  

 

Situerat lärande används inte som metodansats för bättre skolundervisning, utan ses som ett 

teoretiskt ramverk som förklarar det formella och icke formella lärandet, utifrån fokus på 

människans beteende och pågående kognitiva processer (Gulz et al., 2012). Enligt Clancey 

(1995) handlar situerat lärande om vardagligt lärande och hur kunskapen dynamiskt 

konstrueras i relation till individens uppfattning om skeenden i omgivningen. En aspekt av 

detta är information som förmedlas via språket och kroppsbaserad kommunikation, t.ex. 

gester som sänder ut icke verbal information för mottagaren, samtidigt som de stödjer 

sändarens tankeprocesser (se Goldin-Meadow, 2003). Kulturella normer inlärda via 

deltagande i sociala aktiviteter har betydelse för hur människor tänker och agerar. Detta i sin 

tur gör att den kulturspecifika kunskapen utvecklas vidare och genom lärandeaktiviteter 

överförs till nästkommande generationer (se Rogoff, 2003). Genom lärandet och 

sociokulturella aktiviteter sker en ömsesidig påverkan, samt individen eller grupper av 

individer influerar klimatet inom en kultur och vice versa. 

2.2.1 Olika synsätt på situerat lärande 

Situerat lärande kan betraktas från olika perspektiv och beroende på forskningsdisciplin, t.ex. 

pedagogik, utvecklingspsykologi, antropologi eller etnografi, fokuseras på olika aspekter av 

detta fenomen. Det gemensamma för samtliga teorier är att situerat lärande ses som ett 

naturligt vardagligt lärande och beskrivs som en aktiv process i vilken det finns en lärling och 

en mer erfaren vägledare. Lärandet kan ske både implicit och explicit, individuellt eller i 

grupp, vars medlemmar stödjer varandra i lärandeaktiviteter. De mest välkända begreppen 
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gällande situerat lärande är Cognitive Apprenticeship, Legitimate Peripheral Participation och 

Guided Participation, vilka definieras och förklaras nedan (Rogoff, 2003; Rogoff & Lave, 

1984). 

 

 Cognitive Apprenticeship (CA) är ett sätt att stödja lärande genom att skapa 

möjligheter för lärlingen att förvärva, utveckla och använda psykologiska verktyg i en 

verklig situation med aktiviteter utmärkande för en specifik domän (Brown, Collins & 

Duguid, 1989). I praktiken handlar det om att inlärningsprocessen är baserad på 

lärarens engagemang, med anpassad pedagogik för lärlingen, i form av lämpliga 

uppgifter, relevanta problemlösningsstrategier samt lärarens deltagande i själva 

problemlösningsprocessen. Lärarens uppgifter går dessutom ut på att stimulera 

lärlingen till diskussioner rörande olika synvinklar och lösningsförslag samt att ge 

feedback på dem. Både lärlingen och läraren förhåller sig således aktiva. 

 

 Legitimate Peripheral Participation (LPP) handlar om att inlärningsprocessen sker 

genom deltagande i gruppaktiviteter och tillämpning av praxis, vilket gör att noviser 

utvecklas till att vara domänexperter (Lave & Wenger, 1991). Eftersom novisen har 

begränsade kunskaper och färdigheter placeras denne i utkanten av gemenskapen. 

Därefter involveras novisen stegvis i allt mer komplexa aktiviteter tills denne fungerar 

som en fullständigt integrerad del av gemenskapen (Rambusch, 2010). Under denna 

process utvecklas novisen till att vara expert och successivt förflyttas från 

gemenskapens utkant till dess centrum. Ett exempel på LPP är att praktisera på en 

tandläkarmottagning, då praktikanten i början ”går bredvid” en erfaren anställd för att 

lära sig vilka rutiner som finns på mottagningen. Vidare involveras praktikanten i 

enkla aktiviteter, t.ex. att rengöra verktyg, för att därefter engageras i mer komplexa 

uppgifter och slutligen utför dem helt på egen hand. 

 

 Guided Participation (GP) är en form av aktivt deltagande i sociokulturella aktiviteter, 

med fokus på barnets kognitiva utveckling, när det lär sig från äldre kamrater eller 

vuxna och vidgar sina vyer inom gemenskapen (Rogoff, 2003). Processer som 

kännetecknar GP avser ”meningsskapande” och ”strukturerad delaktighet” (Rogoff, 

2003). Via meningsskapandet utvecklas gemensam förståelse och perspektiv avseende 

ett visst problem eller uppgift. Strukturerad delaktighet syftar till strukturering av 

lärlingens handlingar, t.ex. genom val av lämpliga delaktiviteter. 

 

Lärandet kan ske explicit eller implicit vid meningsskapande och strukturering av aktiviteter. 

Det explicita lärandet går ut på att undervisa och instruera, de vuxnas aktiviteter skiljer sig 

från vardagliga sysselsättningar och riktas speciellt mot barnet (Rogoff, 2003). Oftast handlar 

det om interaktion med barn i förskoleåldern, där föräldern fångar upp och styr barnets 

uppmärksamhet genom att agera som en jämnårig lekkamrat. Under denna process används 

olika slags leksaker och muntlig kommunikation för att styra inlärningen. 

 

Det implicita lärandet sker via observationer, lyssnande och imitation (Rogoff, 2003). Barnet 

styr själv till vilken grad och med vilket engagemang det vill utföra uppgifter, och föräldrar 

deltar då inte i den gemensamma leken, utan de fungerar snarare som ett stöd för barnet. Via 

gester, miner eller blickar signalerar de lämpligheten av barnets lösningsförslag eller föreslår 

implicit egna synpunkter (Rogoff, 2003). När barnet väl behärskar en viss uppgift, 

uppmuntras denne till vidare inlärning och detta sker genom att barnet blir tilldelat en mer 

avancerad uppgift. Denna typ av lärande tillämpas i interaktion med skolbarn och ungdomar. 
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Det finns likheter mellan den explicita undervisningen i GP och CA eftersom uppgifter är 

”skräddarsydda” för barnet samt att vuxnas aktiviteter inte är vardagliga. Den explicita 

undervisningen lämpar sig bättre som en metod att använda i skolan, medan aktiviteter som 

pågår vid CA är till för att förbereda barnet för skolgången. LPP sker deklarativt men liknar 

till viss mån den implicita undervisningen, eftersom lärandet sker genom observationer, 

vuxnas feedback och uppmuntran genom tilldelning av nya avancerade uppgifter. 

2.2.2 Sociokulturellt lärande 

Det kulturell-historiska perspektivet på lärande har sina rötter i arbeten av Lev Vygotskij och 

hans kolleger som Luria eller Leontiev, vilka menar att kognition och lärande är kulturellt och 

socialt medierad genom användningen av materiella och psykologiska verktyg samt ett 

resultat av meningsfulla aktiviteter (Rambusch, 2006; Rogoff, 2003). Detta innebär att de 

sociala och kulturella redskap som människan använder påverkar hennes tänkande och 

handlingar samt har betydelse för vilken typ av kunskap och färdigheter hon utvecklar till 

följd av erfarenheter och inlärning. I denna process utvecklas högre mentala funktioner i 

relation till användning av materiella och symboliska verktyg, som t.ex. ett räkneverktyg eller 

ett språk, tillämpade i interaktionen med omgivningen (Vygotskij, 1932). Utifrån detta 

perspektiv handlar tänkandet om att lära sig använda kognitiva verktyg, vilket påverkar 

utvecklingen av kognitiva färdigheter som står i ömsesidig kontakt med kulturella 

uppfinningar, t.ex. skrivkunnighet, matematik, memoreringstekniker och metoder för 

problemlösning eller resonemang (Rogoff, 2003). 

 

Att se lärandet som en mental process, vilken involverar kroppen när lärlingen manipulerar ett 

för kulturen specifikt objekt eller verktyg, återspeglas i Galperins (1902–1988) spiral-modell. 

Lärandet är då ett resultat av kunskapsinternalisering, vilket sker när objekt-relaterade 

meningsfulla aktiviteter transformeras till mentala handlingar (Arievitch & Haenen, 2005). 

Denna mekanism utgör, enligt Galperin, en plattform för utveckling av semiotik, vilket 

handlar om symbol- och teckenanvändning (Rambusch, 2006). Kunskaper och färdigheter är 

då en produkt av materiella och motoriska handlingar, vilka internaliseras som tankar utifrån 

följande abstraktionsnivåer hos lärandeprocessen (Arievitch & Haenen, 2005): 

 

1) generalisering - att urskilja de viktigaste aspekterna hos handlingen, 

2) förenkling/förkortning - att begränsa antalet steg till de mest nödvändiga i handlingen, 

3) bemästring - att utföra handlingen till en så hög grad så möjligt. 

 

Dessa abstraktionsnivåer uppnås i en stegvis process genom att den motiverade lärlingen via 

lärarens instruktioner kan orientera sig i uppgiften och förstå hur uppgiften ska utföras samt 

vad målet med uppgiften är. Vid första steget utför lärlingen handlingen materiellt med hjälp 

av verktyg eller dess representationer som bilder, ritningar, diagram eller modeller. Nästa steg 

handlar om att tänka verbalt och utföra uppgiften med hjälp av språk eller via inre dialog med 

sig själv. Det tredje steget associeras till konceptuell tänkande och går ut på att internalisera 

handlingen mentalt. På så sätt uppnår lärlingen nästa avancerade nivå som börjar med en ny 

inlärningsloop i form av orientering i uppgiften och materiella, verbala samt mentala 

handlingar (Arievitch & Haenen, 2005). Beroende på typen av uppgift, inlärningssituationen 

eller lärlingens kunskaper kan dessa steg (materiella, verbala och mentala handlingar) förenas, 

förkortas eller i vissa fall även hoppas över i verkligheten. 

 

Ett exempel på inlärning, som börjar med orienteringsfasen, är när ett barn genom observation 

lär sig hur det går till när idolen sjunger en sång på scenen. Då bildar sig barnet en 

uppfattning om vad som ska göras vid imitation av handlingen. Vidare sker inlärningen via 
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materiella handlingar då barnet griper ett föremål som liknar en mikrofon. Därefter startar den 

verbala fasen när barnet börjar ljuda. Slutligen initierar barnet handlingen mentalt genom att 

internt ”återsjunga” sången. Vid upprepning av alla moment finslipar barnet sina skickligheter 

och därför kan vissa steg i inlärningsprocessen förenas, förkortas eller hoppas över. Till sist 

utvecklas barnet från att vara novis till expert på att sjunga en sång och söker därefter en ny 

och svårare uppgift.  

 

Galperins modell avseende lärandet integrerar konceptuell och procedurell kunskap, då varje 

inlärningssteg behärskas begreppsmässigt av lärlingen tack vare grundlig introduktion till 

uppgiften och lärarens återkoppling (Arievitch & Haenen, 2005). Att förärva kunskaper som 

underlättar förståelse och orientering i nya uppgifter, handlar om arrangemang och styrning 

av meningsfulla lärandeaktiviteter. Lärarens vägledning och stöd är central i denna process, 

då skickligheter kontinuerligt förfinas vid användning av kognitiva verktyg, vilket driver 

lärlingen mot vidare utveckling och upprätthåller dennes motivation. För att stödja lärandet 

bör läraren individanpassa undervisningen med hänsyn till lärlingens begåvnings- och 

kunskapsprofil samt intresse (Arievitch & Haenen, 2005). 

 

Galperins spiral-modell för lärandet baseras på antagandet att människans kognitiva/mentala 

aktiviteter är grundade på objektrelaterade aktiviteter och fysisk manipulation med ett objekt 

(Rambusch & Ziemke, 2005). Detta innebär att materiella objektorienterade handlingar, t.ex. 

att konstruera en husmodell, utgör grunden för mänsklig tänkande. Exempelvis att med hjälp 

av husmodellen tänka ut hur huset ska förfärdigas och vilket material som ska nyttjas för att 

uppnå en fullödig hållbarhet, samt önskvärd visuell effekt. Att skriva ned tankar på ett papper 

i form av en studierapport är ett annat exempel som illustrerar att materiella aktiviteter (att 

använda skrivverktygen) är starkt förknippade med de mentala (att utveckla nya kunskaper 

och öka egen förståelse kring studerat problemområde). Enligt Galperins idéer kännetecknas 

lärandet av observation, vägledning samt användning av lämpliga inlärningsstrategier och 

metoder, vilket stämmer överens med teorier inom situerat lärande (Rambusch & Ziemke, 

2005). Eftersom (situerat) lärande enligt Galperins modell är baserat på objektorienterade 

handlingar, betyder detta att kroppen - med dess sensomotoriska mekanismer - spelar en 

viktig roll för människans mentala processer. Därmed stämmer Galperins synsätt överens med 

teorier inom kroppsbaserad kognition som länkas samman med teorier inom situerat lärande 

(Rambusch & Ziemke, 2005). 

2.2.3 Community of practice 

Situerat lärande inom Legitimate Peripheral Participation (LPP) (se kapitel 2.2.1) bygger på 

socialt deltagande i en gemenskap s.k. Community of Practice (CoP), i vilken lärlingen leds 

från gemenskapens periferi till dess centrum samt successivt utvecklar nya kunskaper och 

färdigheter genom att delta i lärandeaktiviteter under vägledning (Lave & Wenger, 1991). 

Novisen involveras i CoP genom att uppvisa ett intresse för gemenskapens aktiviteter och 

bjuds initialt in till att utföra enkla (perifera) uppgifter. Därefter engageras denne i en ännu 

mer avancerad (central) nivå tills nivån uppnåtts då uppgiften utförts med skicklighet. Nivån 

höjs igen och en ny inlärningsloop startar (se Arievitch & Haenen, 2005). Kunskapen 

internaliseras hos lärlingen när denne uppvisar en hög skicklighetsnivå vid uppgiftens 

genomförande. På så sätt övergår novisen till att vara domänexpert i kontexten av CoP. 

 

CoP definieras som en grupp av människor, vilka delar samma intresse eller passion för ett 

ämne, har liknande utmaningar och som fördjupar sina domänkunskaper genom att 

kontinuerligt interagera med varandra (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Gruppen kan 

bildas naturligt kring gemensamma intresseområden, eller den kan skapas specifikt med syfte 



15 
 

att utveckla kunskaper relaterade just till detta område (Lave & Wenger 1991). Ett exempel på 

CoP i skolmiljön är åldersmässig uppdelning av elever i klasser, då lärare undervisar inom 

olika kunskapsämnen genom att följa Skolverkets (2011) kursplaner och föreskrifter för 

respektive årskurs. Beroende på skillnader mellan elevers färdigheter och kunskaper kan 

klassen upplevas som homogen eller differentierad. I ett traditionellt klassrum agerar läraren 

som en ledare i en tvåvägskommunikation och eleverna förväntas att tala till läraren en i taget 

eller gruppvis, men som en sida av en dyad (en helhet bestående av två komponenter) 

(Rogoff, 2003). Denna styrning medför att lärandet genom gruppsamverkan reduceras och 

därmed utvecklar inte eleven förmågan att samarbeta i grupp (Rogoff, 2003). Ovan nämnda 

klassundervisning kan leda till att särbegåvade elever läser på för låg eller för hög 

kunskapsnivå, vilket inte motsvarar elevens potential och negativt påverkar dennes 

motivation, internalisering av kunskapen och inlärningsprocessen i sin helhet. Kulturella 

normer och praxis som styr undervisningen, t.ex. kursplaner och grupperingen av elever efter 

ålder, kan såväl ge både negativa och positiva effekter, beroende på om dessa främjar lärandet 

utifrån ett helhetsperspektiv eller inte. 

 

Det naturliga CoP uppkommer när elever fritt bildar en samarbetsgrupp med syfte att fördjupa 

sina kunskaper inom ett gemensamt intresseområde. Gruppen kan bestå av ett flertal kamrater 

som träffas regelbundet på hemmaplan för att stödja varandra i inhämtning, internalisering 

och transformering (kunskapstillämpning i nya sammanhang) av kunskapen. De formella och 

informella CoP utarbetar med tiden ett specifikt sätt att samarbeta, undervisa varandra eller 

lära in kunskaper (Lave & Wenger 1991). När nya kunskaper och färdigheter utvecklade inom 

CoP uppvisar ett värde, så assimileras de successivt hos hela kulturen och det uppstår nya 

normer och praxis. På så sätt influerar CoP själva kulturen som via normer definierar 

medlemmars handlingar, världsbild, verktyg och symboler, sociala aktiviteter och mänskliga 

relationer (Packer & Goicoechea, 2000, i Rambusch, 2010). 

 

CoP utgör en unik plattform för kunskapsinhämtning, då allt lärande syftar till uppfattning 

”om sig själv” eller ”om andra”, vilket vägleder medlemmen i dennes identitetsbildning 

(Brown & Duguid, 2000). När uppfattningen ”om sig själv” ökar formas en egen identitet, 

vilket sker via observationer och interaktioner som bekräftar eller vederlägger den egna 

självbilden. Likaså skapas uppfattningen ”om andra” utifrån egen föreställning ”om sig själv” 

(identitet), vilken influerar novisens intresse för ett visst kunskapsområde som denne 

uppmärksammar (Brown & Duguid, 2000). På så sätt fungerar identitet som en faktor, vilken 

påverkar novisens kunskapsbildning och expertens utveckling av avancerade 

domänkunskaper och färdigheter. 

 

Enligt Wenger (1998) handlar lärandet om faktorer som ”tillhörighet” till olika gemenskaper 

samt ”meningsskapande”, ”genomförande” och ”identitetsbildning” i relation till dessa. 

Faktorn ”tillhörighet” förknippas med lärandeaktiviteter baserade på deltagande i 

gemensamma aktiviteter, ”meningsskapande” med analys av egna erfarenheter, 

”genomförande” med engagemang i praktiska sysslor och ”identitetsbildning” med utveckling 

av en självbild. Enligt Brown och Duguid (1991) bidrar dessa faktorer och tillhörande 

lärandeaktiviteter till utvecklingen av all kunskap som finns inom CoP via:  

 

 narration - problembeskrivning och identifiering av förutsättningar, 

 samarbete - aktivt deltagande och medverkan i gemensamma aktiviteter, 

 social konstruktivism - utveckling av en gemensam förståelse för de aktiviteter som 

måste utföras för att lösa ett visst problem. 
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2.3 Teknikstött lärande 

Innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (ITK), t.ex. utvecklingen av 

datorer, internet och elektronisk post, erbjuder tillgång till information oberoende av 

tidpunkten eller källans geografiska avstånd (Heath, Knoblauch & Luff, 2000). Att snabbt 

komma åt information nödvändig för kunskapsbildning anses vara fördelaktigt när det gäller 

skolundervisningen (Larsson, 2002; Gärdenfors, 2010). Därför används iPads och datorer 

med tillgång till webb-baserad undervisningsunderlag i allt högre utsträckning i skolans värld.  

 

Nackdelen med denna undervisningsform är att eleven behöver söka och bearbeta information 

i samband med kunskapsutveckling, vilket är ett hinder för elever med begränsad förmåga att 

tolka och utvärdera informationen (Säljö, 2000; Gärdenfors, 2010). Dessutom används datorer 

relativt ensidigt i undervisningen, främst för informationssökning, textredigering och 

kunskapsöverföring (Larsson, 2002; Gärdenfors, 2014). Detta gynnar inte elevens utveckling 

av verklig förståelse för hur kunskapen ska tillämpas på nya problem och för hur 

kunskapsområden hänger samman (Larsson, 2002; Gärdenfors, 2014). Elevens förmåga att se 

ett mönster i ett kunskapsområde gynnas när de teoretiska kunskaperna förankras i en konkret 

erfarenhet, t.ex. via berättelser med liknelser eller bruk av simuleringar (Gärdenfors, 2014). 

 

Att visualisera information i form av bilder kopplade till språkligt material och använda 

simuleringar av verkliga fenomen i en kontrollerad miljö, är ett sätt att stödja elevens lärande i 

samband med nyttjande av IKT (Gärdenfors, 2014). De moderna digitala läromedlen bör 

innehålla ett högt pedagogiskt mervärde och funktioner som de icke-digitala metoderna inte 

kan erbjuda (Gulz & Haake, 2014). De digitala mervärdena avser bl.a. systemets förmåga till 

individanpassning via automatisk justering av svårighetsnivå utifrån elevens förutsättningar 

samt tillgång till relevant stöd och feedback så länge eleven önskar detta (Sjödén, 2014). Med 

detta erbjuder tekniken möjligheter att angripa kunskapsmaterial på flera sätt, vilket stödjer 

elevens lärande och förändrar undervisningsprocessen, så att lärarnas resurser frigörs för 

andra ändamål, t.ex. att vägleda eleven i kunskapsutvecklingen samt tydliggöra läromaterial, 

arbetsprocesser och struktur i lärandet (Sjödén, 2014). 

 

Enligt Larsson (2001) skall teknik avsedd för lärande väcka motivation hos eleven genom 

interaktivitet, återkoppling, narrativa former, anpassning efter individens lärstilar och 

möjligheter till olika samarbetsformer. Gärdenfors (2010) bidrar med ytterligare ett kriterium 

nämligen främjande av metakognition, vilket syftar till elevens förmåga att reflektera över 

egna tankeprocesser och eget lärande. Som ett sätt att granska digitala mervärden föreslår 

Sjödén (2014) att studera medier med fokus på följande tre riktlinjer: 

 

 att visa information på flera sätt, t.ex. visuellt och auditivt, 

 att via interaktion ge respons avseende användarens aktuella kunskap och aktiviteter, 

 att det finns möjligheter till social positionering genom sociala rolltaganden i 

samverkan med digitala karaktärer, vilket medför att eleven har kontroll över lärandet. 

 

För att utveckla nya kunskaper och insikter om lärandet, bör de digitala läromedlen fungera 

även som ett instrument för forskning om lärprocesser, t.ex. genom att registrera information 

om elevens agerande i autentiska lärosituationer (Gulz & Haake, 2014). Med detta öppnas 

kraftfulla stödmöjligheter till utvärderig av elevens lärandeprocesser (formativ och dynamisk 

utvärdering) och inte enbart resultaten av dem (summativ utvärdering) (Gulz & Haake, 2014). 

Formativ utvärdering avser återkoppling på processer som föregått resultatet och syftar till de 

lärometoder som eleven använder för att utvecklas i skolan (Gulz & Haake, 2014). Dynamisk 
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utvärdering avser kontextuella omständigheter, vilka medför att eleven kan lyckas med en 

given uppgift, t.ex. nödvändiga tidsresurser och pedagogiskt stöd som en form av scaffolding 

(se kapitel 2.2) i en specifik lärosituation (Gulz & Haake, 2014). Dessa utvärderingsformer 

bidrar med feedback på lärandeprocesser och fungerar som bas när eleven reflekterar över sitt 

eget lärande (metakognition) i sin strävan att uppnå nya lärandenivåer. 

 

Användning av interaktiva verktyg anses innehålla stor potential när det gäller att stimulera 

eleven till inlärning (Pedersen, 1998; Löfving, 2012; Trageton, 2014; Lärarnas Riksförbund; 

2014 ). Trots det nyttjas datorer relativt ensidigt i skolan och främst till färdighetsträning i 

ämnena matematik och svenska (Gärdenfors, 2010). Störst nytta av stöd i skrivprocessen vid 

utveckling av läs- och skrivfärdigheter, t.ex. via ordbehandlingsprogram, har elever med läs- 

och skrivsvårigheter (Jerdeskog, 1993; Pedersen, 1998). Även unga elever och förskolebarn 

uppvisar större motivation och presterar bättre avseende textens längd och struktur vid 

teknikstödd läs- och skrivinlärning (Trageton, 2014). Med hänsyn till den unge elevens 

begränsningar i finmotorik börjar den traditionella skolundervisningen med läsning för att 

senare övergå till skrivning för hand. Den finmotoriska mognaden är inte lika nödvändig när 

eleven utvecklar skrivförmågan med hjälp av teknikstöd. Därför upplevs denna typ av 

lärandeprocess som mer lustfylld jämfört med den traditionella mödosamma varianten 

(Trageton, 2014). Teknikstödd läsinlärning är också ett resultat av - eller en parallell pågående 

process till - skrivinlärningen, vilket återspeglas i konceptets namn ”att skriva sig till läsning” 

(Hegerholm & Johansen-Matberg, 2013). 

 

Med datoranvändning sker lärandet både i det fysiska klassrummet och även när eleven surfar 

på internet och letar efter nödvändig information för utvärdering och kunskapsutveckling. 

Således skapas stora möjligheter, då eleven inte längre behöver vara bunden till en viss 

geografisk plats för att ta del i en utbildning (1998, Pedersen). Samtidig upplever pedagoger 

denna typ av lärandeprocess som delvis okontrollerbar, då elever hittar all möjlig information 

genom en sökning på Google (Åkerfeldt et al., 2013). När kunskapskällan inte längre 

begränsas till en fysisk bok och eleven på grund av tillgång till bred information ställer frågor, 

så förändras följaktligen kraven på lärarkompetensen. Därmed blir lärarens primära roll att 

guida eleven, förmedla attityder och visa på olika sätt att tänka (Marchello, 1987; Pedersen, 

1998; Åkerfeldt et al., 2013). Allt slags lärande förutsätter omgivningens stöd i lämplig 

omfattning och i relation till uppgiftens komplexitet, samt elevens expertisnivå. På samma sätt 

behövs det specifika resurser i form av lärarhandledning och organisering av skolmiljön för 

att gynna det teknikstödda lärandet (Gärdenfors, 2010). 

 

Användning av internet som obegränsad informationskälla leder till kognitiv överbelastning, 

vilket ökar oro- och stresskänslan hos eleven vid granskning av stor informationsmängd 

(Fleischer, 2013). Traditionell datorstödd undervisning kräver käll- och äkthetskontroll, 

ständig framtagning av nytt läromaterial och även administrativa uppgifter (Åkerfeldt et al., 

2013; Grönlund, 2014; Lärarnas Riksförbund, 2014). Därför ökar lärarnas arbetsbörda, vilket 

resulterar i att lärarna undervisar endast under en tredjedel av sin arbetstid (Skolverket, 2013). 

Elever blir då i sitt lärande till hög grad utelämnade till sig själva sysselsatta med ensamt 

arbete, vilket stänger möjligheter till lärande via debatt och samarbete, i t.ex. projektform 

(Fleischer, 2013; Grönlund, 2014). För att övervinna dessa sammanhängande hinder, krävs 

det kunskapsdelning bland lärarna och samarbete med kolleger inom respektive 

kunskapsämne i syfte att gemensamt ta fram nödvändigt läromaterial (Åkerfeldt et al., 2013; 

Grönlund, 2014; Lärarnas Riksförbund, 2014). Som ett resultat av detta behöver varje enskild 

skola utarbeta pedagogiska resurser i form av en kunskapsbank, så att lärarnas arbetstid kan 

användas konstruktivt till undervisning och handlednig (Grönlund, 2014).  

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92915/browse?value=Matberg,%20Laila%20Johansen&type=author
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3 Problemprecisering 

Enligt den situerade ansatsen är människans tänkande ett resultat av hjärnans neurala 

processer och kroppens sensomotoriska mekanismer, vilka via interaktioner påverkas av den 

materiella och sociokulturella kontexten (kapitel 2.1). Människans fysiska och kognitiva 

förmågor, t.ex. muskelkraft eller korttidsminne, är begränsade och därför tillverkar samt 

använder hon olika verktyg som en form av externa resurser, vilka utökar materiellt de egna 

mentala förmågorna till att agera i olika situationer (kapitel 2.1.2). Kognitiva verktyg, t.ex. ett 

språk eller ett beslutsstödsystem, är en form av kunskapsrepresentation för att stödja 

användarens kognitiva aktiviteter (kapitel 2.1.2). Eftersom bruket av kognitiva verktyg har en 

fundamental betydelse för användarens inlärningsprocesser har dessa verktyg fått sin plats i 

formell undervisning, t.ex. papper och penna i syfte att stödja problemlösningsprocesser vid 

arbete med matematiska uppgifter. On-line kognition sker i realtid och därför är den situerad i 

en specifik kontext, vilket definieras som aktuella skeenden kring en agent (se kapitel 2.1 och 

2.1.3). Därför avgör användaren utifrån kontexten och egna behov om ett objekt kan betraktas 

som ett verktyg för att nå målet med en viss aktivitet i en specifik situation (kapitel 2.1.2). 

Detta innebär att ett teknisk avancerat verktyg designat för att stödja elevens kognition inte 

behöver fungera som ett kognitivt stöd i varje situation (kontext) och alltid stödja elevens 

lärandeaktiviteter. 

 

Situerat lärande ses som en aktiv process baserad på användning av materiella verktyg och 

artefakter samt mängder av olika inlärningstekniker, t.ex. chunkning för memorering, som en 

form av psykologiska verktyg för att stödja lärandeprocessen (kapitel 2.2). Människans 

biologiska och kognitiva utveckling sker genom kontinuerligt deltagande i varierande 

sociokulturella aktiviteter (kapitel 2.1.4). Därför är hennes lärande baserat på sociala 

interaktioner i vilka kroppsbaserad kognition (embodiment), t.ex. gester, miner, blickar och 

kroppsspråk, spelar en betydande roll för tolkning av verbal information, t.ex. vid små barns 

språkinlärning (kapitel 2.1.1). Detta innebär att lärandet förutsätter olika former av stöd från 

den sociokulturella omgivningen när objekt-relaterade meningsfulla aktiviteter transformeras 

till mentala handlingar vid deltagandet i en gemenskap (community of practie), inom vilken 

lärlingen leds från gemenskapens periferi till dess centrum och utvecklas från novis till en 

expert (se kapitel 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3). I ett modernt samhälle finns det krav på användning 

av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen för såväl 

kunskapssökande som kommunikation, skapande och lärande (se inledningen). Därmed blir 

formellt lärande teknikstött och förutsätter användningen av materiella och kognitiva verktyg 

för att stödja elevens lärande (kapitel 2.4). 

 

Ovanstående aspekter visar att elevens lärandeaktiviteter kan stödjas vid användning av 

materiella och kognitiva verktyg, t.ex. papper och penna eller en iPad/dator med tillgång till 

specifika program och information. För att gynna lärandeprocessen behöver eleven få ett 

optimalt stöd från den materiella och sociokulturella omgivningen vid verktygsbaserade 

lärandeaktiviteter. Med hänsyn till teorier inom situerad kognition samt aspekter relaterade till 

formellt lärande i ett modernt samhälle har nedanstående frågeställnig formulerats: 

 

 På vilket sätt utgör den materiella och sociokulturella kontexten ett stöd för elevens 

lärande i samband med användning av materiella och kognitiva verktyg? 

 

För att besvara frågeställningen ska en fältstudie genomföras i samarbete med 

Kunskapsskolan i Huskvarna som bedriver undervisning baserad på verktygsbruk, t.ex. 

papper och penna, loggbok samt iPad med tillgång till ett webb-baserat läromaterial benämnd 
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Kunskapsporten. Fältstudien ska således undersöka de kontextuella faktorernas inverkan på 

elevens lärande i samband med användning av materiella och kognitiva verktyg. 

3.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka materiella och kognitiva verktyg (tekniska och 

traditionella) som används i undervisningen och på vilket sätt skolans kultur och materiella 

kontext stödjer elevens verktygsbaserade lärande. Målet är att arbeta fram ett giltigt resultat 

genom att studera delaspekter av problemområdet och utföra följande etapper i studien: 

 

1) Identifiera och beskriva viktiga materiella och kognitiva verktyg som används i 

undervisningssyfte i skolan 

2) Identifiera och beskriva praxis och undervisningsformer använda i skolan 

3) Identifiera och beskriva den sociokulturella kontexten, då elever använder materiella 

och kognitiva verktyg i syfte att utveckla nya färdigheter och kunskaper 

4) Identifiera och beskriva på vilket sätt den sociokulturella kontexten fungerar som ett 

stöd för eleven vid verktygsanvändning och lärande 

5) Identifiera och beskriva den materiella kontexten, då elever använder viktiga verktyg 

och artefakter i syfte att utveckla nya färdigheter och kunskaper 

6) Identifiera och beskriva på vilket sätt den materiella kontexten fungerar som ett stöd 

för eleven vid verktygsanvändning och lärande 

7) Sammanfatta resultatet genom att identifiera, beskriva och diskutera viktiga faktorer 

som påverkar elevens lärande i samband med verktygsanvändning i en given miljö. 

 

3.2 Studiens bidrag 

Det finns ett antal forskningsstudier som behandlar elevens lärande ur ett pedagogiskt 

perspektiv med fokus på sociala strukturer i klassrummet, förändringar av statens läroplaner 

över tid och hur datorer används i undervisningen. Exempelvis beskriver Löfving (2012) 

digitala mediers roll i skolundervisningen, Hegerholm och Johansen Matberg (2013) 

tillämpningen av konceptet ”att skiva sig till läsning”, Åkerfeldt et al. (2013) hur 

lärandeprocessen sker i en digital miljö och Fleischer (2013) hur införandet av projektet ”en-

till-en dator” i undervisningen påverkar elevens lärande inklusive kunskapsbildningens 

kvalité och villkor. 

 

Föreliggande studie belyser fenomenet lärande ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv och 

utifrån den situerade ansatsen på människans kognition där elevens hjärna, kropp och den 

materiella och sociokulturella omgivningen betraktas som ett system vari tänkandet sker. 

Därmed är lärandet ett resultat av processer som utspelas i hela systemet. Genom att tillämpa 

detta synsätt i studien kan elevens lärande belysas utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Människan använder verktyg för att stödja fysiska eller kognitiva aktiviteter i en specifik 

situation, därför spelar verktygsanvändning en centrall roll för elevens lärande. Målet med 

denna studie är att inkludera viktiga verktyg och artefakter, både de analoga och digitala, för 

att undersöka på vilket sätt och varför de används samt studera hur den materiella och 

sociokulturella kontexten stödjer elevens lärande. Med detta förväntas studieresultatet att 

komplettera den pedagogiska bilden gällande verktygsbaserat lärande och även utgöra ett 

bidrag vid framtagning av en nationell IT-stategi gällande ”en-till-en-skolor”, vilket 

efterfrågas av Lärarnas Riksförbund (2014).  



20 
 

4 Metod 

I detta kapitel motiveras val av ett lämpligt studieobjekt i relation till problemområdet och det 

teoretiska ramverket som studiens utgångspunkt. Därefter redogörs för den metodansats och 

de datainsamlingstekniker som valdes för att undersöka problemområdet. 

4.1 Studieobjekt 

Studiens problemområde (kapitel 3) rör sig om elevens lärande i materiell och sociokulturell 

kontext, i vilken verktygsanvändning och omgivningens stöd inverkar på lärandeprocessen. 

Därmed bör lärandet undersökas med fokus på processer som berör elevens hjärna, kropp, 

verktyg och materiell samt sociokulturell kontext. En skola som baserar undervisning på 

användning av materiella och kognitiva verktyg (för definition se kapitel 2.1.2) bör fungera 

som ett lämpligt studieobjekt. På Kunskapsskolan (högstadiet) i Huskvarna använder sig 

eleverna av olika typer av materiella och kognitiva verktyg för sökande och nedladdning av 

information i syfte att utveckla nya kunskaper och färdigheter. Dessa verktyg representerar 

dels den traditionella/analoga och dels den tekniska/digitala varianten, t.ex. papper och penna 

eller iPad med olika applikationsprogram och tillgång till internet, vilket motsvarar 

Skolverkets (2011) syn på verktygsanvändning i undervisningen. Vidare följer 

Kunskapsskolan ett undervisningskoncept i vilken verktygsanvändning och stöd från 

sociokulturell samt materiell omgivning ses som främjande för elevens lärande. Därmed 

överensstämmer skolans koncept med det situerade perspektivet på kognition (kapitel 2.1) och 

lärande (kapitel 2.2). Ovanstående aspekter tyder på att Kunskapsskolan innehåller samtliga 

element, vilka behöver studeras för att undersöka elevens lärande i en materiell och 

sociokulturell kontext. Därav är Kunskapsskolan ett lämpligt studieobjekt för att undersöka 

problemområdet som är uppdelat i sju delaspekter (kapitel 3.1). Att identifiera och beskriva 

viktiga verktyg som används i undervisningen på Kunskapsskolan relaterar till 

problemområdets delaspekt (1) (kapitel 3.1). 

 

Olika undervisningsformer tillämpas på Kunskapsskolan, t.ex. föreläsningar, lektioner eller 

workshops. Rutiner och praxis, t.ex. samling med veckoplanering, personlig handledning 

(PH-samtal) eller tät kommunikation med föräldrar, är avsedda för att på flera sätt stödja 

elevens lärande och följa upp skolutvecklingen. Därmed påverkas elevens lärande av 

specifika strukturer, processer och aktiviteter genererade av skolans kultur. Att identifiera och 

beskriva viktiga element i den sociokulturella kontexten som eleven utvecklar sina kunskaper 

och färdigheter uti (Kunskapsskolans kultur) tillhör problemområdets delaspekter (2), (3) och 

(4) (kapitel 3.1). 

 

Elevens materiella kontext, i form av lokaler och utrymmen, är utformad med syfte att gynna 

lärandeprocessen. Vid en undersökning av problemområdet ska även betydelsen av den 

materiella kontexten fastställas enligt delaspekt (5) och (6) (se kapitel 3.1). Att sammanställa 

alla delresultat till en helhet och diskutera viktiga faktorer som påverkar elevens lärande och 

skolprestationer i samband med verktygsanvändning i en given miljö, handlar delaspekt (7) 

om (kapitel 3.1). 

 

Med hänsyn till ovanstående faktorer valdes Kunskapsskolan som ett lämpligt studieobjekt 

för denna studie, eftersom den innehåller nödvändiga element att undersöka för att besvara 

frågeställningen (se kapitel 3) enligt problemområdets samtliga delaspekter (se kapitel 3.1) 

och det teoretiska ramverket som studien baseras på (se kapitel 2). 
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4.2 Metodansats 

Enligt frågeställningens grundantagande (kapitel 3) är lärandet ett resultat av 

verktygsanvändning i en viss sociokulturell miljö. Därför bör lärandet undersökas i relation 

till elevens naturliga skolmiljö och utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innefattar eleven, 

verktygen och den materiella samt sociokulturella miljön. Frågeställningen kan besvaras 

genom att studera kontextens påverkan på verktygsbaserat lärande, då forskaren befinner sig i 

elevens naturliga miljö och deltar i kulturens aktiviteter, vilket syftar till tillämpningen av 

kvalitativa undersökningsmetoder. Kvantitativa metoder kräver i stället kontroll av variabler i 

ett laboratorium och tillämpningen av dessa i syfte att undersöka ett fenomen i relation till 

omgivningens påverkan, skulle minska studiens ekologiska validitet (se Cassel & Symon, 

2004). Detta innebär att användningen av kvantitativa metoder skulle leda denna studie till ett 

icke trovärdigt resultat som stämmer överens enbart i en konstgjord miljö och inte i den 

verkliga världen där verktygsbaserat lärande sker på riktigt. 

 

Kvalitativa metoder kräver en viss flexibilitet av forskaren (Patton, 2002). När ny viktig 

information kommer fram i takt med studiens utveckling bör forskarens inställning 

kontinuerligt korrigeras. I relation till denna studiens frågeställning kan det handla om att 

forskaren initialt fokuserat på lärandet som är teknikstött, dock uppdagas under studiens 

utveckling att eleven baserar sitt lärande även på användning av traditionella verktyg som 

papper och penna eller tavla. Därmed leder nya slutsatser till en korrigering av studiens 

frågeställning och slutlig inriktning genom att inkludera identifierade viktiga faktorer, vilka 

visat sig påverka det undersökta fenomenet. I annat fall kan det vara nödvändigt att utesluta 

de faktorer som visat sig obetydliga och avgränsa studien. Dessa aspekter relaterade till 

användningen av kvalitativa metoder är relevanta för denna studie, vars syfte är att utveckla 

kunskapen om verktygsbaserat lärande i skolan. 

 

Med hänsyn till samtliga ovanstående aspekter, valdes den kvalitativa metodansatsen som 

lämplig för att söka svaret på studiens frågeställning. Metoden erbjuder möjligheter att på 

olika sätt delta i undersökningsdeltagarnas perspektiv och kontinuerligt utveckla allt djupare 

förståelse och kunskap om fenomenet som undersöks. Fördelen med metoden är att det 

lämnas ett utrymme för flexibilitet och korrigering av studiens inriktning och frågeställning. 

Vid föreliggande studie är detta nödvändigt, då kunskapen om elevens lärande ska bildas 

successivt och det kan förekomma viss data som förändrar den initiala föreställningen om 

fenomenet. För att besvara frågeställningen (kapitel 3) och undersöka problemområdets 

samtliga delaspekter (kapitel 3.1), krävs det en djupgående beskrivning av fenomenet lärande 

i skolan och därmed tillämpning av empiriska metoder, vilket är kännetecknande för 

kvalitativa studier (se Langemar, 2008). Genom ett grundligt, empiriskt och meningsfullt 

helhetsperspektiv av fenomenet lärande i skolan bör ett resultat genereras med hög ekologisk 

validitet i förhållandet till studiens syfte. Detta är relevant för föreliggande studie och därför 

är kvalitativa metoder lämpliga att använda. 

4.3 Datainsamlingstekniker 

För att utreda aspekter relaterade till verktygsbaserat lärande i en materiell och sociokulturell 

kontext, bör en närkontakt utvecklas med den sociokulturella miljö som ska studeras, vilket 

för denna studie är skolmiljön. Att befinna sig på plats under en längre tidsperiod och diskret 

delta i kulturens aktiviteter, för att ta reda på rådande normer och rutiner med dess innebörd, 

handlar om att använda etnografi. Detta är aktuellt för föreliggande studie då elevens 

verktygsanvändning och miljö behöver studeras för att se hur skolans kultur och materiella 

omgivning inverkar på lärandet. Därmed öppnas möjligheter att utarbeta ett helhetsperspektiv 
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avseende fenomenet lärande i skolan, vilket betyder att etnografiska datainsamlingstekniker är 

lämpliga som undersökningsinstrument i strävan att nå målet med studien. Ett sätt att få fram 

ett brett perspektiv över det som studeras, är enligt Patton (2002), tillämpning av varierande 

datainsamlingstekniker i syfte att bekräfta eller komplettera information. För att samla ett 

relevant underlag för analysen samt ge riktning och systematik i denna studie, skedde 

datainsamlingen med hjälp av etnografiska metoder som intervjuer, deltagande observationer 

och fältanteckningar med bildupptagning, vilka beskrivs ingående under följande rubriker. 

4.3.1 Intervjuer 

Via tillgång till undersökningsdeltagarnas individuella perspektiv på deras dagliga aktiviteter 

och handlingar inhämtas kunskapen om det fenomen som studeras (Kvale, 1983; Cassel & 

Symon, 2004). Ett sätt att deltaga i andras perspektiv är att intervjua, vilket handlar om att ta 

reda på den information som är svår att direkt observera, t.ex. människors tankar, avsikter, 

känslor eller erfarenheter (Patton, 2002). Målet med föreliggande studie är att identifiera och 

beskriva faktorer som inverkar på elevens verktygsbaserade lärande och analysera insamlad 

data utifrån perspektivet av situerad och kroppsbaserad kognition. För att bidra med värdefull 

information som bas för slutsatser, är intervjuer med lärare och elever nödvändiga att 

genomföra. Informationen erhållen av elever relaterar till deras upplevelse av det egna 

lärandet och lärarnas perspektiv handlar om egna erfarenheter kring de aktiviteter som eleven 

involveras i när denne utvecklar nya kunskaper och färdigheter. Lärarnas och elevernas 

individuella perspektiv över fenomenet lärande kompletterar varandra. 

 

Ett sätt att intervjua är att ställa öppna frågor med låg grad av struktur, då intervjuaren 

använder en frågeguide i form av en lista med nödvändiga problemområden eller teman att ta 

upp (Cassel & Symon, 2004). För att styra studien i rätt riktning och samtidigt lämna visst 

utrymme för flexibilitet och följdfrågor valdes att använda semistrukturerade intervjufrågor. 

De karakteriseras av låg standardiseringsgrad, så att informanten har möjlighet att formulera 

sig fritt. Detta är särskilt fördelaktigt vid elevintervjuer, då elever i vissa fall behöver 

uppmuntras till utförligt svar eller ha möjlighet att själv ställa frågor vid oklarheter. 

Semistrukturerade intervjufrågor bidrar med värdefull information om informanternas 

varierande uppfattningar. Kunskapen om fenomenet inhämtas när samma frågor ställs i 

passande ordning till samtliga informanter (Patton, 2002). Vidare är följdfrågor ett effektivt 

instrument för att utveckla en djupare förståelse om fenomenet och dess olika aspekter.  

 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka elevens lärande ur ett helhetsperspektiv med 

fokus på eleven, verktygen och materiella samt sociokulturella aspekter relaterade till 

omgivningens påverkan på elevens kognitiva processer. För att lyfta fram dessa teman 

utarbetades för intervjuer en frågeguide med en frågelista som syftar till problemområdets 

delaspekter, nämligen verktygsanvändning, kulturella normer/rutiner samt materiell kontext 

(Bilaga A). Initialt inriktades studien på användningen av tekniska verktyg och därför 

återspeglas detta i frågeguiden genom ett omfattande fokus på informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) som elevens verktyg för informationshämtning och 

kunskapsutveckling. Vid studiegenomförandet uppdagades det att undervisningen på 

Kunskapsskolan är baserad på många fler faktorer än teknikstöd och därför bytte studien sin 

ursprungliga inriktning. Låg struktureringsgrad av semistrukturerade intervjuer lämnade 

utrymme för följdfrågor som bidrog till en djupare förståelse för elevens verktygsbaserade 

lärande. Förutom formella intervjuer skedde även informella i samband med observationer, 

vilket i sin tur ännu mer klargjorde bilden om fenomenet. 
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En kombination av individuella intervjuer och gruppintervjuer valdes som bäst alternativ för 

att undersöka problemområdet i denna studie. Dessa metoder kompletterar varandra och kan 

resultera i en komplett och/eller samstämmig information, vilket bidrar till ett mer objektivt 

och tillförlitligt studieresultat. Ungdomar kan uppvisa varierande förmåga att utförligt svara 

på frågor, vilket beror på utvecklingsålder och erfarenheter. Gruppintervjuer erbjuder 

möjligheter att uppmuntra elever till ett aktivt intervjudeltagande. När informanterna svarar i 

gruppen på samma fråga brukar de uppleva trygghet i varandra och stöd till att minnas, t.ex. 

händelser eller arbetsmetoder, vilket gör att intervjuresultatet blir rikt på viktig information 

(Flick, 2009). Rika svar ger ett brett perspektiv över problemområdet och leder längre i 

forskningen än svaren som erhålls genom enskilda intervjuer (Patton, 2002). 

 

Till nackdelarna med gruppintervjuer hör aspekter rörande gruppdynamiken, vilket kan leda 

till begränsat resultat av intervjun, t.ex. som en konsekvens av rangordningen på arbetsplatsen 

(Patton, 2002). När flera informanter är i beroendeställningar till den som står högst i 

rangordningen, kan deras svar influeras av dennes implicita förväntningar på hela gruppen. I 

den aktuella studien undviks risken för negativ påverkan av maktfördelning mellan 

intervjudeltagarna genom att bilda naturliga intervjugrupper, en grupp består enbart av elever 

och den andra enbart av lärare, vilket gör att dessa informantkategorier inte kan påverka 

varandra vid intervjutillfället. Maktfaktorer inom elevgruppen kan balanseras genom val av 

intervjudeltagare som inte känner varandra väl, t.ex. från olika klasser eller årskurser. Även 

här finns en risk att de äldre och mer erfarna eleverna dominerar intervjun. För att lämna 

större svarsutrymme för de yngre eleverna kan det vara aktuellt att emellanåt byta elevers 

svarsordning. När det gäller den gruppbaserade lärarintervjun är det svårt att påverka 

maktfördelningen inom gruppen. Därför kan en enskild intervju fungera som ett slags 

referenspunkt vid informationsutvärdering av gruppintervjuer. 

 

När intervjuer registreras i ljudform ökar kvalitén på insamlad data. Samtidigt öppnas 

möjligheten till transkribering av ljudupptagningen, vilket är värdefullt inför dataanalysen. Att 

ha analysunderlaget i form av ljud och text är en fördel, eftersom det finns möjlighet att 

återkomma till olika ljudsekvenser eller textpartier för att noggrant analysera informationen. 

Därmed grundas studieresultatet på rik data och då ökar möjligheten att stödja slutsatser på 

informanternas svar. På så sätt gynnas kvalitetskontroll vid datainsamling, vilket bidrar till ett 

mer tillförlitligt resultat. Med hänsyn till ovanstående faktorer valdes ljudinspelning att 

användas vid intervjutillfällen efter tillståndsinhämtning från intervjudeltagarna. 

4.3.2 Observationer 

För att studera människan i hennes naturliga miljö och utveckla förståelse för den sociala och 

kulturella kontext hon lever i, tillämpas deltagande observationer som datainsamlingsteknik 

inom kvalitativa studier. Att undersöka ett problemområde genom att personligen delta, leva i 

och observera kulturella och sociala sammanhang, ger forskaren särskilda möjligheter att 

utveckla kunskaper kring de förutsättningar och normer, som gäller för en grupp människor i 

en viss kultur och vilka influerar enskilda individers liv, sätt att tänka och agera (Patton, 

2002). Detta kräver att forskaren befinner sig på ”fältet” samt fungerar som en deltagare i 

studerad kultur och sätta fokus på viktiga aspekter relaterade till studiens frågeställning. 

Beroende på graden av forskarens deltagande i kulturens vardagliga aktiviteter genererar 

observationer ett insiders- eller ett outsiders perspektiv över det studerade fenomenet. 

 

Ett helhetsperspektiv bildas när elevens verktygsbaserade lärande studeras utifrån ansatsen 

situerad kognition, vilket bl.a. omfattar normer och praxis gällande olika former av 

undervisning och lärandeaktiviteter som tillämpas inom skolans murar. För att undersöka 
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dessa aspekter krävs det förutom intervjuer även observationer att använda, eftersom de 

verifierar information som uppnåtts via intervjuer. Med hänsyn till studiens frågeställning 

(kapitel 3) är det oerhört viktigt att förstå innebörden av handlingar utförda i en viss kontext 

för att förstå på vilket sätt lärandet främjas i skolan. Inom den situerade ansatsen betonas 

betydelsen av kroppsbaserad kognition, när individer interagerar socialt (kapitel 2.1.1). 

Gester, miner, blickar eller andra kroppsbaserade signaler innehåller ickeverbal information, 

vilken till viss del sänds till mottagaren vid social interaktion. Dessa ledtrådar avslöjar 

individens känslor eller tankar, t.ex. om eleven har uppfattat lärarens instruktioner. De är en 

del av människans kognition som kan observeras i verkliga situationer och därför valdes 

observationer som datainsamlingsteknik för denna studie. 

 

En annan fördel med deltagande observationer handlar om möjligheten till social interaktion 

mellan forskaren och informanter som befinner sig i sin naturliga miljö. Forskaren samtalar 

med dem för att erhålla förstahandsinformation avseende informanternas tankar och känslor i 

samband med de aktiviteter som utförs i aktuell kontext (Cassel & Symon, 2004). Samtidigt 

kan forskaren fråga varför en viss aktivitet utförs vid ett specifikt tillfälle och på så sätt ta reda 

på informanternas avsikter och förstå innebörden i sammanhanget. Detta innebär att 

deltagande observationer innehåller ett inslag av informella intervjuer, vilka fungerar som ett 

slags kompletterande instrument när en viss företeelse ska tolkas utifrån en specifik 

sociokulturell kontext och med fokus på studiens frågeställning och den valda teoretiska 

ansatsens tillämpning. 

 

Enligt Burgess (1984) finns det fyra observationsformer som klassificeras efter graden av 

forskarens delaktighet i kulturens vardagliga aktiviteter: 

 

1) Helt deltagande när observatören är helt integrerad i gruppen genom deltagande i 

aktiviteter på samma sätt som övriga gruppmedlemmar. Då arbetar observatören 

”osynligt” utan att visa tecken på att en observation sker och målgruppen känner inte 

till bakomliggande syfte med observatörens deltagande i gruppens aktiviteter. 

2) Deltagaren som observatör innebär att observatören inte döljer sitt syfte med 

observationer och utvecklar relationer till observerade gruppmedlemmar samt aktivt 

deltar i deras vardagliga aktiviteter. 

3) Observatören som deltagare håller ytliga kontakter med den observerade 

människogruppen genom att t.ex. ställa enstaka frågor till dem. 

4) Helt observerande observatör står i bakgrunden och ”tjuvlyssnar” på gruppdeltagarnas 

samtalsinnehåll, handlingar och beteende, vilket innebär att all interaktion med 

gruppen utesluts. 

 

Beroende på problemområdet och forskningsprojektet kan forskaren agera på olika sätt i sina 

kontakter med gruppen, från att vara helt utomstående och helt observerande till att observera 

genom att vara fullständigt integrerad med gruppen. Helt deltagande observationer (1) uteslöts 

som datainsamlingsteknik för denna studie p.g.a. nödvändigheten att hålla observatörens 

uppdrag dolt för observerade elever och lärare, vilket strider mot skolans regler och därför är 

ogenomförbart. När kulturens deltagare fungerar som dennes observatör (2) färgas 

undersökningen av insiders perspektivet. Denna observationsform (2) är omöjlig att 

genomföra i den aktuella studien, eftersom forskaren varken är en elev eller en lärare som 

tillhör studieobjektets kultur. I stället valdes de två övriga observationsformerna (3 och 4), då 

de bättre stämmer överens med studiens förutsättningar samt möjliggör uppfyllandet av 

skolans krav. Därmed kunde studien drivas i enlighet med etiska forskningsprinciper 

(samtyckekravet). 
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4.3.3 Fältanteckningar och bildupptagning 

Vid observationer genereras empirin bl.a. genom fältanteckningar, vilka bör innehålla 

beskrivningar av människor, händelser och samtal (inklusive språk eller jargong) samt 

observatörens egna känslor, handlingar eller tankar, t.ex. i form av preliminära slutsatser eller 

tolkningar av beteenden (Cassel & Symon, 2004). Det handlar om att notera tiden för 

handlingssekvenser och noggrant återge dess förlopp i textform. Aspekter kring de 

förutsättningar och förhållanden som gäller en händelse eller ett fenomen, t.ex. lukter, smaker, 

känslor, tal, hörsel, kontext, miljö eller sociala interaktioner, bör beskrivas i detalj likt ett 

slags textmässig databas (Cassel & Symon, 2004). 

 

För att svara på studiens frågeställning (se kapitel 3) är det viktigt att konstruera 

fältanteckningar rika på detaljer, så att centrala materiella verktyg, undervisningsformer, 

undervisningsmetoder, normer, rutiner och praxis kan identifieras. Därför bör anteckningar 

återspegla elevens handlingar och syften med dessa, t.ex. varför eleven väljer att genomföra 

skoluppgiften på ett specifikt sätt i relation till de metoder som används av andra elever vid 

uppgiftens genomförande. Andra relevanta fokusområden kan röra sig om tillvägagångssätt 

vid användning av materiella verktyg vid undervisningen och genomförandet av 

skolluppgifter. Vad sker i omgivningen eller varför väljer eleven att byta rum? Hur agerar 

lärarna och på vilket sätt ger de stöd åt elever när de använder sina verktyg med syfte att lösa 

skoluppgifter? 

 

Ett annat sätt att generera data är bild, video och ljudupptagning eller att skiva dagböcker. 

Ljudupptagning brukar ske vid intervjuer medan videoinspelningar görs när det finns ett 

behov att gå tillbaka i inspelningen och flera gånger titta på en specifik sekvens (Flick, 2009). 

Efter noggrann analysering av inspelningen kan forskaren eventuellt återkomma med 

följdfrågor till de personer som blivit filmade. Fördelen med videoinspelning är att den 

innefattar även icke verbal information som gester, miner eller kroppsspråk, vilka kan avslöja 

känslor och även bakomliggande avsikter med handlingen (Flick, 2009).  Vissa situationer är 

olämpliga att spela in i sin helhet, t.ex. på grund av etiska skäl, därför är stillbilder en 

lösningsmöjlighet som få forskaren att minnas viktiga detaljer vid dataanalysen. 

 

Med hänsyn till lagen om skydd av personuppgifter och utifrån principer för god 

forskningssed är det inte möjligt att fotografera eller filma elever och personal som vistas i 

skolans lokaler. Därför valdes att presentera hur den materiella skolmiljön ser ut genom att 

använda stillbilder som datainsamlingsteknik. Fältanteckningar förstärkta med bilder 

tydliggör viktiga detaljer relaterade till skolmiljön och lärosituationen, t.ex. användningen av 

materiella och kognitiva verktyg som iPads med tillgång till Kunskapsporten.  
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5 Genomförande 

I det här kapitlet förklaras hur studien genomfördes och varför den fått sin etappvisa specifika 

struktur. Vidare presenteras vilka deltagare och på vilket sätt de har medverkat i den aktuella 

studien. Slutligen förklaras hur data har samlats in för analysen. 

5.1 Undersökningsprocess 

Utöver litteraturstudier omfattade denna undersökning en rad aktiviteter i form av faser, 

relaterade till studieinitiering och datainsamling. I figur 1 presenteras en översikt av 

undersökningsprocessen som börjar med startfasen och som handlade om att söka tillstånd för 

studien hos Kunskapsskolans ledning samt att samla in basinformation avseende de viktigaste 

verktygen tillämpade i undervisningen. Fas (1) inkluderade aktiviteter relaterade till 

rekrytering av informanter t.ex. att hämta in föräldrars samtycke till elevers deltagande i 

intervjuerna, fas (2) innehöll en gruppbaserad och en enskild lärarintervju. Därefter 

genomfördes fas (3) som omfattade 5 deltagande observationer avseende olika former av 

undervisning såsom ämneslektioner, delar av specialundervisning, workshop och samling. 

Den avslutande fasen i undersökningsprocessen var fas (4), vilken inkluderade en 

gruppbaserad och en enskild elevintervju. Vidare beskrivs ingående denna 

undersökningsprocess med förklaring till varför studien fått sin specifika struktur. 

 

 

 
 

Figur 1. Modell för undersökningsprocessen uppdelad i fem faser. 

 

 

I startfasen etablerades kontakten med Kunskapsskolans ledning, för att presentera studiens 

problemområde och frågeställnig samt be om tillstånd för genomförandet (se figur 1). Dessa 

aktiviteter, vilka inkluderade telefonsamtal och mejlkontakt, resulterade i ett möte med rektor 

som informerade om Kunskapsskolans undervisningskoncept. I samband med detta besök 

visades skolbyggnaden upp, vidare inleddes en personlig kontakt med skolpersonalen. Efter 

några dagar anordnades ett möte med skolans koordinator som bl.a. presenterade en webb-

baserad kunskapsbas, den s.k. Kunskapsporten med tillgång till Elevdokumentationssystem 

(EDS), vilken används frekvent av skolans elever och lärare för kunskapsutveckling och 

kommunikation. I samband med skolbesöken samlades preliminär information in om 

Kunskapsskolans utbildningskoncept, arbetsrutiner och lokaler. Kunskapen om 
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Kunskapsskolans principer för undervisning och lärande utvecklades vidare genom läsning av 

information publicerad i skolans webbportal och tryckt material, t.ex. Fällgren (2011), 

erhållen av rektor vid första skolbesöket. Denna kunskap och ovan nämnda informationskällor 

fungerade som bas vid sammanställningen av intervjufrågorna. 

 

Därefter startade fas (1) i undersökningsprocessen, vilken omfattad rekrytering av informanter 

som skulle medverka i intervjuer (se figur 1). Informanterna rekryterades genom avsiktligt 

urval som, enligt Patton (2002), relaterar till val av informationsrika fall med stora kunskaper 

kring studiens problemområde. Skolans rektor föreslog ett antal nyckelpersoner, både när det 

gällde lärare och föräldrar till barn som kunde bli lämpliga informanter. Kommunikationen 

med föräldrar skedde via e-post, för att informera dem om studiens syfte och meddela viktig 

information relaterad till elevernas deltagande i intervjuer samt hämta samtycke till 

elevmedverkan i intervjuer. På samma sätt skedde kommunikation med lärarna. 

 

Slutligen valdes 3 lärare och 4 elever ut som intervjudeltagare, eftersom deras egenskaper 

inom informantkategorierna skilde sig åt. Lärarna kodades i transkriptioner av insamlad data 

med bokstav ”L” och elever med ”E”. Siffran som följer efter bokstaven i kodningen 

differentierar undersökningsdeltagarna. I tabell 1 presenteras en sammanställning gällande 

informantkategorier och deras egenskaper: antal, kön, ålder eller årskurstillhörighet, 

erfarenheter avseende ett traditionellt och teknikstött lärande, datorvana, kunskapsprofil och 

kod i studien. På så sätt illustreras det att intervjudeltagarna representerade olika profiler inom 

samma informantkategorier, vilket är fördelaktigt när det gäller denna studie. Genom att 

rekrytera olika informantprofiler skapas möjlighet att via intervjuer ta del av olika personliga 

perspektiv. Ett exempel på detta är noviser (lägre årskurser) och experter (högre årskurser), 

vilka kan bidra med olika ståndpunkter, eftersom de till följd av sina olika erfarenheter 

utvecklat olika metoder att använda verktyg i syfte att utveckla nya kunskaper och 

effektivisera lärandeprocessen. Därmed kan olika informantprofiler belysa problemområdet 

från olika perspektiv, vilket gör att det formas en komplett bild av ett undersökt fenomen. 

Detta är, enligt Patton (2002), nödvändigt för att insamla data med högt kvalité, vilket är 

avgörande för studieresultatet när det gäller kvalitativa undersökningar och därmed även för 

denna undersökning. 

 

 
Tabell 1. Intervjudeltagare och deras egenskaper 
 

Egenskaper 
 

Lärare 
 

Elever 
 

antal 3 4 

kön 1 kvinna, 2 män 3 flickor, 1 pojke 

ålder/årskurs varierad 6, 7, 8, 9 (samtliga årskurser) 

traditionellt lärande 1, 1, 9 års erfarenhet 4, 5, 5, 7 års erfarenhet 

teknikstött lärande 2, 2, 3 års erfarenhet 1, 2, 3, 3 års erfarenhet 

datorvana god varierad 

kunskapsprofil varierad varierad 

kod i studien L1, L2, L3 E1, E2, E3, E4 

övriga deltagare 
(informella intervjuer)   L4, L5, L6… E5, E6, E7… 
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I samband med genomförande av studien valdes också en lämplig turordning mellan lärar- 

och elevintervjuer samt observationer. Datainsamlingen började med lärarintervjuer i fas (2) 

av undersökningsprocessen, först den gruppbaserade med 2 informanter och sedan den 

individuella (se figur 1). Det var nödvändigt att först intervjua just lärarna för att få viktig 

information inför observationerna och intervjuerna med eleverna. Därav blev lärarintervjuerna 

en kritisk och betydelsefull fas. 

 

Fas (3) i undersökningsprocessen omfattade 5 observationer gällande olika varianter av 

undervisning på Kunskapskolan: lektioner, delar av specialundervisning, workshops och 

samling med veckoplanering (se figur 1). Observationsdeltagarna tillhörde årskurs 8 och hade 

visat intresse för samarbete. Två lärare och en elev som medverkade i intervjuer, deltog också 

i observationerna. Under observationerna skiftade graden av observatörens deltagande i 

skolaktiviteter från ”observatören som deltagare” (punkt 3, kapitel 4.3.2) till ”helt 

observerande” (punkt 4, kapitel 4.3.2). Somliga observationer skedde diskret för att inte störa 

undervisningen medan det i andra fall gavs möjligheter till interaktion med klassmedlemmar 

och lärare för att få förklaring och förstå motiven bakom elevers och lärarnas handlingar. 

Därmed innehöll observationerna ett inslag av informella intervjuer som ett komplement till 

de formella intervjuerna. 

 

Att utföra observationer direkt efter lärarintervjuerna var fördelaktigt, eftersom insikter 

uppkomna i samband med lärarintervjuerna bidrog till insikter som utnyttjades i samband med 

observationerna, då viktiga aspekter kring verktygsanvändning, skolundervisning som 

metoder, normer, rutiner och praxis samt lokaler skulle iakttas. En fördel med denna 

disposition var möjligheten till personlig kontakt med elever som skulle delta i intervjuerna. 

Att nå dem via skolans e-post gav inget önskvärt resultat. Kanske hamnade utskicken i 

skräpposten? Kanske vågade inte eleverna kommunicera med en person som de inte kände till 

och därför lät de bli att besvara e-posten trots informationen från föräldrar? I samband med 

vistelsen på skolan och i syfte att genomföra observationerna uppstod möjligheter till 

personlig kontakt med dessa elever för att komma överens om ett lämpligt intervjutillfälle. 

Med detta initierades fas (4) i undersökningsprocessen som omfattade en enskild elevintervju 

och en gruppbaserad med 3 informanter (se figur 1). Samtliga intervjuer och observationer 

ägde rum i skolans lokaler. 

 

Undersökningsdeltagarna informerades i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer om studiesyftet, frivilligt deltagande i undersökningen med möjlighet att avbryta 

medverkan, konfidentialitet vid behandling av insamlad data och användning av dessa 

uppgifter endast för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna visade 

engagemang och en positiv inställning till studiens genomförande. 

5.2 Datainsamling 

Data samlades in via individuella och gruppbaserade intervjuer, deltagande observationer, 

fältanteckningar och stillbilder. Intervjuguiden bestod av listan med semistrukturerade 

förslagsfrågor rörande tre områden: verktygsanvändning, normer och rutiner avseende 

skolaktiviteter samt materiell kontext (Bilaga A). De individuella intervjuerna pågick ungefär 

45 minuter meden de gruppbaserade blev omkring en kvart längre. Med deltagarnas samtycke 

spelades intervjuerna in i ljudformat, vilket senare transkriberades på dator via ett 

transkriberingsprogram för att effektivisera arbetsprocessen. 

 

Vid lärarintervjuer noterades inte någon maktfördelning bland informanterna, vilket skulle ha 

kunnat påverka resultatet negativt. De intervjuade eleverna tillhörde olika årskurser, vilket 
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betyder att de haft begränsad kontakt med varandra i skolvardagen. Två av de intervjuade i 

gruppen elever var ett syskonpar, vilket skulle ha kunnat öka risken för negativ påverkan till 

följd av maktfördelning i familjen. Då dessa elever många gånger gav olika svar torde detta 

betyda att syskonen inte påverkade varandra. Den äldsta eleven visade störst förmåga och 

engagemang att svara utförligt medan den yngsta tenderade att svara kortfattat. Troligen har 

denna situation uppstått till följd av att den äldsta eleven har mest skolerfarenheter och vågade 

utrycka sig mer fritt, medan den yngsta är ganska ny på skolan och sannolikt lite blyg. För att 

lämna större svarsutrymme för de yngre eleverna byttes emellanåt elevers svarsordning. 

Samtliga informanter verkade svara spontant och obehindrat, både när det gäller lärar- och 

elevintervjuer samt följdfrågor. 

 

Med hänsyn till lärarnas tidsresurser och studiens omfattning bestämdes det att 

observationerna skulle omfatta två halva arbetsdagar. Vid dessa tillfällen skedde 5 

observationer under viktiga skolaktiviteter och omfattade: skollektioner, workshops, samling 

med veckoplanering och delar av specialundervisning. Genom observationerna studerades hur 

lärandet sker i samband med verktygsanvändning, på vilket sätt kulturen främjar lärandet 

genom användning av specifika undervisningsmetoder och hur den materiella kontexten i 

form av olika typer av utrymmen och lokaler påverkar eleven vid lärandeprocessen. Vid vissa 

tillfällen fanns möjlighet att ställa fördjupade frågor om pågående skolaktiviteter eller om 

syfte med observerade handlingar, därför innehöll observationerna även ett inslag av 

informella intervjuer. 

 

För att undvika uppmärksamhet och för att forskaren skulle kunna röra sig fritt vid 

observationerna skedde fältanteckningar med hjälp av papper och penna. Som ett komplement 

till fältanteckningarna togs stillbilder på skolans lokaler (materiell kontext) och viktiga 

materiella verktyg som iPad eller Loggboken, vilka användes av elever i skolvardagen. Efter 

avslutade observationer renskrevs fältanteckningarna på dator och relevanta bilder infogades i 

texten för att skapa djupare mening i beskrivningen av ett studerat sammanhang. 

 

Som ett resultat av datainsamlingen genererades 41 sidor transkriberingstext med sekventiella 

tidsangivelser (fyra timmars ljudinspelning), 15 sidor fältanteckningar renskrivna på dator och 

22 stillbilder. Ett exempel på fältanteckningar framställda vid denna studie med infogade 

stillbilder gällande observation nr 1 presenteras i bilaga B. 

 

Förberedelser till datainsamlingen omfattade följande aktiviteter:  

 Anskaffning av apparatur för ljudupptagning (Samsung Smart Phone, diktafon) 

 Anskaffning av kamera för stillbilder 

 Anskaffning av anteckningsblock och penna i lämplig storlek 

 Anskaffning av USB-minne för lagring av data  



30 
 

6 Analysprocess 

I detta kapitel presenteras analysprocessen och de tillämpade metoderna som användes för att 

utarbeta ett tillförlitligt resultat. Insamlad data bearbetades tematiskt efter definierade teman, 

och olika datainsamlingskällor användes för att söka samstämmighet och sammanhang.  

6.1 Tematisk analys  

Målet med denna studie är att identifiera, beskriva och diskutera viktiga faktorer, vilka 

påverkar elevens lärande i samband med verktygsanvändning i en materiell och sociokulturell 

kontext. Ett sätt att uppnå målet med studien och besvara frågeställningen (se kapitel 3) är att 

strukturera och analysera insamlad data utifrån specifika teman. Den tematiska analysen 

betraktas som deduktiv och teoristyrd om teman bestäms i förväg, utifrån den teoretiska 

bakgrunden som studien bygger på (Langemar, 2008). När teman utarbetas med empirin av 

insamlade data som bas, tar den tematiska analysen en induktiv och empiristyrd form 

(Langemar, 2008). 

 

Insamlad data verifierades med fokus på centrala aspekter inom den situerade ansatsen vilket 

resulterar i gemensamma övergripande teman relaterade till verktygsanvändning, 

kulturpåverkan och kontextens betydelse för kognitionen. Identifiering och precisering av 

ytterligare teman som binder ihop teorin och empirin, skedde i samband med studiens startfas 

(kapitel 5.1) liksom presentation av skolans undervisningskoncept. Därav klargjordes att 

temat ”verktyg” ska innefatta viktiga materiella och kognitiva verktyg i undervisningen. 

Temat ”kultur” ska beskriva tillämpade undervisningsformer och temat ”kontext” bör beröra 

materiella objekt i form av lokaler och utrymmen. Temat ”embodiment” formulerades i 

samband med den gruppbaserade lärarintervju (fas 2) och observationerna (fas 3) (kapitel 

5.1), då lärarens och elevens kroppsspråk, t.ex. ögonkontakt eller gester, visade sig vara av 

betydelse vid lärandeaktiviteter. Temat ”community of practice” identifierades i samband med 

introduktionen av undervisningskonceptet (startfasen), intervjuerna (fas 2 och 4) och 

observationerna (fas 3) (kapitel 5.1). Det noterades att elever grupperas på olika sätt för att 

gynna lärandeprocessen och samarbetet, vilket kännetecknar lärandet i en gemenskap. 

Slutligen bestämdes att använda fem gemensamma teman för teorin och empirin: verktyg, 

kultur, kontext, embodiment och community of practice. Därmed blev den tematiska analysen 

i denna studie både teori- och empiristyrd. För att identifiera samstämmiga data och hitta ett 

specifikt - för respektive tema - mönster som beskriver lärandet i skolan, präglades den 

tematiska analysen av en övervägande induktiv karaktär. 

 

Samtliga teman avgränsades för att stämma överens med de faktiska förhållandena hos 

studieobjektet och fungera som fasta punkter vid dataanalysen. Nedan följer definitioner av de 

olika teman som formulerades med hänsyn till adekvata teorier (se kapitel 2): 

 

 Verktyg (se kapitel 2.1.2) - viktiga materiella och kognitiva verktyg som används i 

samband med undervisning på Kunskapsskolan, t.ex. iPad med tillgång till 

Kunskapsporten eller loggbok för veckoplanering. 

 Kultur (se kapitel 2.1.4) - undervisningsformer, undervisningsmetoder, normer och 

praxis för att stödja och guida eleven under lärandeaktiviteter, t.ex. veckovis personlig 

handledning (PH-samtal) för planering och uppföljning. 

 Kontext (se kapitel 2.1.3) - lokaler och utrymmen där lärandeaktiviteter sker, t.ex. 

specifika klassrum med tillgång till grupprum. 
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 Embodiment (se kapitel 2.1.1) - kroppsbaserad kognition i form av kroppshållning, 

gester, miner eller blickar som förekommer vid social interaktion och medierar 

information, t.ex. att eleven har förstått eller inte har förstått lärarens instruktioner.   

 Community of practice (se kapitel 2.2.3) - en grupp människor som fördjupar sina 

kunskaper genom att interagera med varandra, t.ex. elever som grupperas efter ålder 

eller kunskapsnivå eller spontant bildar naturliga grupper för att samarbeta inom ett 

visst kunskapsämne.  

 

Insamlad rådata i form av ljudinspelning (verktygspresentation i studiens startfas, intervjuer i 

fas 2 och 4, se kapitel 5.1) och fältanteckningar (introduktion i undervisningskoncept i 

studiens startfas, observationer i fas 3, se kapitel 5.1) transkriberades eller renskrevs på dator 

för att göra informationen mer genomskådlig och möjlig att hantera under analysprocessen. 

Tidsangivelser infogades i samtliga transkriptioner för att underlätta sökningen efter ett 

specifikt data i respektive ljudfil. Underförstådda ord från kontexten - karakteristiskt för ett 

talat språk - skrevs ner och sattes inom parantes. Med detta blev transkriberat tal explicit och 

komplett som text, därmed lätt att förstå vid läsning och bearbetning. Fältanteckningar skrevs 

ursprungligen ned för hand med syftet att öka forskarens fysiska rörlighet i samband med 

observationer. De innehöll ett inslag av informella intervjuer, eftersom det i flera fall var 

möjligt att ställa följdfrågor till deltagarna för att förstå avsikten med observerade 

skolaktiviteter. Fältanteckningarna renskrevs i likhet med transkriptionerna på dator. 

Stillbilder som togs vid observationer infogades på relevanta platser i texten, för att presentera 

skolans lokaler och de verktyg som nyttjas i undervisningen (se Bilaga B). På så sätt 

framställdes ett dataunderlag som var hanterbart, läsbart samt tolkningsbart, vilket enligt Flick 

(2009) är en förutsättning för analysen när data ska genomsökas, grupperas, tolkas, utvärderas 

och sammanställas i form av ett resultat. 

 

Analysprocessen började genom att samtliga inspelade intervjuer (inklusive 

verktygspresentation) genomlyssnades och beaktades. Renskrivna fältanteckningar på datorn 

(inklusive introduktion i undervisningskoncept) med infogade stillbilder studerades, för att 

bilda sig en generell uppfattning om innehållet i analysunderlaget. Därefter differentierades 

förståelsen om fenomenet verktygsbaserat lärande genom att skifta fokus från helheten till 

detaljer, vilket skedde kontinuerligt i en iterativ process. 

 

För att underlätta hanteringen av textmassan skrevs samtliga transkriptioner ut, med avsikten 

att bearbeta dem tematiskt i pappersformat. I övre marginalen på första bladet av varje 

transkription noterades samtliga temanamn med tilldelade färgkoder - detta för att konstruera 

ett användbart minnesstöd vid textverifieringen (se Bilaga C). Den tematiska analysen skedde 

genom att vågrätt undersöka texten (inklusive infogade stillbilder) i omgångar, med ett tema i 

taget, och färgmarkera relevanta citat/uttryck som belyser studiens problemområde (se Bilaga 

C). Under denna process utarbetades dessutom underkategorier för varje temat, t.ex. 

underkategorier iPad, Kunskapsporten och EDS-en tillhörde temat verktyg. Som nästa steg i 

analysen grupperades den färgmarkerade texten på dator efter respektive tema, ordnade enligt 

dess underkategorier. Följaktligen reducerades den totala informationsmängden från 

intervjuer och observationer, så att rådata förenklades och abstraherades. 

 

Vidare söktes mönster och konsistens i de temakategoriserade beskrivningarna av fenomenet. 

Utarbetad information tolkades och utvärderades för att förstå fenomenet genom att jämföra 

undersökningsdeltagarnas olika perspektiv på elevens verktygsbaserade lärande. Resultatet 

framställdes i form av en konsistent redogörelse, illustrerad med bilder, som beskriver varje 

tema för sig, och dess specifika roll, ställd i relation till fenomenet lärandet. Slutsatser 
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utarbetades genom resultatsammanfattning och redogörelse för hur teman och dess element är 

inkorporerade med varandra och på så sätt gemensamt stödjer elevens verktygsbaserade 

lärande. 

6.2 Datatriangulering 

En viktig del i analysprocessen är datatriangulering, vilket innebär att analysen bygger på 

användning av flera dataformer för att öka resultatens validitet (Langemar, 2008). I denna 

studie inkluderar trianguleringen datakällor: intervjuer, observationer och övrig information 

avseende Kunskapsskolans lärandekoncept förmedlad via rektor, koordinator, skolans 

webbportal och tryckt material (se figur 2). Data från intervjuer och observationer är i sin tur 

insamlade från olika källtyper, vilket innebär att i dessa fall innehåller trianguleringen 

ytterligare en på djupet liggande nivå. I figur 2 presenteras båda intervjuformerna (grupp, 

enskilt) vilka avser två informantkategorier (lärare, elever) och observationerna som gäller 

fem olika undervisningsformer. Övriga datakällor består av muntlig (rektor, koordinator), 

digital (webbportal) och publicerad (bok, broschyrer) information avseende Kunskapsskolans 

undervisningskoncept och elevens materiella omgivning i form av lokaler och verktyg (se 

figur 2). 

 

 

 
 

 

Figur 2. Olika typer av datakällor som analysen bygger på. 

 

Grupp- och enskilda intervjuer

- elever (olika årskurser)

- lärare (olika kunskapsprofiler)

Observationer

- 5 undervisningstyper

Övriga datakällor

- introduktion (rektor)

- tryckt  material

- webbportalen

- verktygspresentation

(koordinator)
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Det är elevens lärande som står i fokus för denna studie, vilket gör att elevens perspektiv 

betraktas som analysens utgångspunkt och påverkar resultaten. Samstämmighet avseende 

viktiga faktorer som influerar elevens lärande söktes genom att jämföra data som återspeglar 

elevperspektiv med data gällande lärarperspektiv. 

 

Digital och tryckt information (se övriga datakällor, figur 2) beskriver allmänkända fakta om 

Kunskapsskolan, t.ex. gruppering av elever efter kunskapsnivå i kärnämnen eller användning 

av iPads i undervisningssyfte. Därmed fungerat denna datatyp som ingångsinformation för att 

skapa sig en generell uppfattning om skolans undervisningskoncept. Bearbetning/läsning 

skedde selektivt i relation till analysens utvalda teman, för att på så sätt identifiera 

samstämmigheter med - under analysprocessen - reducerat data (se kapitel 6.1). Webb-

baserad och tryckt information uppvisade begränsningar när det gäller återspegling av 

elevperspektivet på faktorer som påverkar verktygsbaserat lärande. Därför användes dessa 

datakällor enbart som en extern referenspunkt vid tolkning av förstahandsinformation. 

 

De primära datakällorna som resultatet bygger på, består av information insamlad genom 

introduktion till Kunskapsskolans undervisningskoncept och presentation av viktiga 

materiella verktyg samt intervjuer och observationer med bildupptagningar (se figur 2). Med 

detta omfattar analysen olika dataformer och olika källor som gemensamt ger ett brett 

perspektiv avseende samma fenomen, vilket är målet med datatriangulering (se Langemar, 

2008). 

 

Analysresultatet baseras således på flera referenspunkter för att utarbeta en utförlig och 

komplett beskrivning av kontextuella faktorer som påverkar elevens lärande. Ett 

helhetsperspektiv över fenomenet lärande bildas när resultaten utarbetas i överensstämmelse 

med problemområdets delaspekter (se kapitel 3.1) och delteman (se kapitel 6.1) samt i ljuset 

av relevanta kognitionsvetenskapliga teorier (se kapitel 2). En sammanfattning av de 

viktigaste fynden och studiens delresultat leder till slutsatser och därmed svaret på 

frågeställningen (se kapitel 3).  
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras analysresultat utifrån teman: verktyg och artefakter, 

undervisningsformer, community of practice (kulturella normer och rutiner), embodiment 

(kroppsbaserad kognition) och den materiella kontexten i form av skolans lokaler och 

utrymmen. Varje delresultat avslutas med en sammanfattning. 

7.1 Viktiga verktyg och artefakter 

I detta underkapitel beskrivs systematiskt de materiella verktyg och artefakter som primärt 

används på Kunskapskolan i undervisningssyfte. Baserat på studiens teoretiska bakgrund 

förklaras det när en materiell artefakt/verktyg fungerar som ett kognitivt verktyg och hur dess 

användning påverkar elevens kognition. Beskrivningen avslutas med ett separat avsnitt som 

sammanfattar detta delresultat. 

7.1.1 IPads och datorer 

Varje elev använder en iPad med tillgång till internet och tjänster som till exempel 

Kunskapsporten (undervisningsunderlag), Google Drive (molntjänst som motsvarar Microsoft 

Office) och EDS-en (elevdokumentation). Eleven laddar ner applikationsprogram nödvändiga 

för skolarbetet, t.ex. kalender, kalkylator, ordbehandling eller National Encyklopedin - uppger 

ett par intervjuade lärare och elever. Med detta är iPaden en slags port mot andra tekniska 

verktyg och tillgång till någon annans kunskap, lagrad som text eller visualiserad i form av 

ljud och/eller bild. Visualisering av information och användning av simuleringar, som i en 

kontrollerad miljö visar hur specifika fenomen ter sig i verkliga situationer bidrar effektivt till 

elevens verkliga förståelse (kapitel 2.3). 

 

Med användningen av tekniska verktyg öppnas alternativa möjligheter till lärande. Detta för 

med sig även utmaningar. Exempelvis leder granskning av en stor informationsmängd på 

internet till kognitiv överbelastning och stress (kapitel 2.3). Att lära sig hur ett tekniskt 

verktyg fungerar tar tid. Enligt samtiga informanter är det är lätt att lära sig hantera iPaden. 

De intervjuade eleverna menar att inlärningstiden är relaterad till elevens datorvana och 

varierar från 5 dagar till maximalt 3 veckor. 

 

Vid redigering av långa texter lånar skolan ut ett begränsat antal externa tangentbord för att 

effektivisera skrivandet på iPaden. Vissa elever använder egenköpta ihoprullbara tangentbord 

eller en bärbar dator för att skriva snabbt eller öka textens läsbarhet. Dessutom finns på skolan 

ett antal stationära datorer placerade i specifika arbetsutrymmen. Bruk av dessa enheter syftar 

till utökning av människans fysiska förmågor i syfte att optimera skrivhastigheten (se kapitel 

2.1.2). Lärarintervjuerna klargör att fördelen med iPads är att eleven - oavsett tid och plats - 

kan ha tillgång till Kunskapsporten (ett webb-baserat läromaterial) och andra resurser som 

program med uppläsnings- och stavningsfunktion, något som gynnar elever med dyslexi. 

Forskningsstudier bekräftar att snabb åtkomst till information anses vara fördelaktigt i 

skolundervisningen och att elever med läs- och skrivsvårigheter är de stora vinnarna av 

teknikstöd i läs- och skrivprocessen (kapitel 2.3). 

 

Enligt intervjuer och observationer nyttjas iPads mycket frekvent vid individuellt arbete, 

något som dominerar undervisningen. Detta innebär att elever som använder iPad i stor 

utsträckning arbetar på egen hand. Att teknikstött lärande ökar elevens ensamhetsarbete och 

begränsar möjligheten till lärande via debatt och samarbete återspeglas i flera 

forskningsstudier (kapitel 2.3). Även vid grupparbete kretsar lärandeaktiviteter baserade på 

iPads-användning nästan enbart kring en text - uppger två intervjuade lärare. Detta är ett 
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exempel på en traditionell användning av iPads/datorer i undervisningen vid 

informationssökning och textredigering. Enligt forskningen bidrar inte detta till utveckling av 

verklig förståelse hos eleven om hur kunskaper hänger samman (kapitel 2.3). 

 

Informella lärarintervjuer i samband med observationer tyder på att nackdelen med iPads är 

att elever har svårt att arbeta på annat sätt, t.ex. när ett trådlöst nätverk inte fungerar eller 

iPaden är på reparation. Elever fäster sig lätt vid tekniken, samtidigt som den är skör och inte 

alltid tillgänglig. Detta skapar ett behov av att använda också traditionella verktyg. En av de 

intervjuade eleverna, som brukar arbeta direkt på sin iPad och sällan skriva ut underlag till 

undervisning, menar att internetuppkoppling och en fungerande iPad är en nödvändig 

förutsättning för dennes lärande i skolan. 

7.1.2 Kunskapsporten 

Kunskapsporten är en webbportal med uppläsningsfunktion som innehåller läromedel i form 

av faktatexter, skoluppgifter med facit, exempel på lösningsförslag och kompletterande 

resurser, t.ex. länkar till uppslagsverk eller språklexikon som WordFinder. Underlaget för 

undervisningen är samlat på ett ställe och kan hämtas lokalt på egen iPad/dator, vilket 

uppskattas av samtliga intervjuade lärare och elever. Enligt en av eleverna effektiviseras 

därmed skol- och hemarbetet samt lärandet. Kunskapsporten fungerar som en slags 

informationsbank för olika kunskapsämnen som studeras, vilket avgränsar elevens behov av 

användning av andra internetkällor. Därmed minskas risken för kognitiv överbelastning samt 

oro- och stresskänslan hos eleven vid granskning av stor informationsmängd, vilket 

förekommer i samband med användning av internet som en obegränsad informationskälla 

(kapitel 2.3). 

 

Kunskapsportens läromedel utarbetas och uppdateras kontinuerligt av ämnesansvariga i 

Stockholm som tar hänsyn till förslag från ämneslärarna. Därför planerar inte 

Kunskapsskolans lärare varje lektion från grunden utan kan istället fokusera på att stötta 

elever i lärandeprocessen och undervisa. Därmed är Kunskapsporten en resurs även för 

lärarna, menar samtliga intervjuade lärare. Ett effektivt digitalt läromedel frigör tidsresurser 

för lärarna, vilket är en förutsättning vid individualisering av undervisningen (kapitel 2.3). 

Eftersom datorstödd undervisning kräver käll- och äkthetskontroll, ständigt framtagande av 

nytt läromaterial och administrativa uppgifter, uppstår ett behov av kunskapsdelning bland 

lärare inom gemensamma kunskapsämnen, t.ex. i form av en kunskapsbank med pedagogiska 

resurser (kapitel 2.3). Med Kunskapsporten som pedagogisk resurs är dessa behov 

tillgodosedda. 

7.1.3 Google Drive 

Google Drive
3
 är en kostnadsfri molntjänst som innehåller funktioner för ordbehandling, 

kalkylering, presentation, bildbehandling, enkätbehandling och lagring av data för olika 

filtyper. Utöver detta erbjuder Google Drive fildelning, vilket gör att inbjudna användare kan 

redigera ett dokument kooperativt. Därmed erbjuder verktyget möjligheter till teknikstött 

lärande (kapitel 2.2.2). 

 

Enligt samtliga intervjuade lärare och elever används Google Drive för skrivuppgifter i 

svenska och för presentationer i samhällsorienterade (s/o) och naturorienterande (n/o) ämnen. 

Dokumenten delas elektroniskt med ansvariga lärare som återkopplar till eleverna och dessa 

kan sedan gå in i dokumentet och omarbeta texten enligt lärarens kommentarer - uppger en av 

                                                           
3
 http://www.google.com/intl/sv/drive/index.html 
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de intervjuade lärarna. Därmed erbjuder tekniken möjligheter till fortlöpande överblick och 

kvalitetskontroll av elevarbeten, vilket gynnar elevens lärande. Att kontinuerligt tillhandahålla 

eleven relevant återkoppling på eget skolarbete och aktivt uppmuntra denne till reflektion 

över eget lärande (metakognition) främjar utvecklingen av verklig förståelse (kapitel 2.4.4). 

 

I Google Drive lagras även data rörande elevnärvaron, studiemål och kunskapskraven för 

respektive ämne och årskurs - uppger skolans koordinator. Denna information nyttjas främst 

vid studieplanering. En nackdel med kostnadsfria molntjänster är att de samlar in information 

om användarnas nätbeteende. I formell undervisning kan molntjänster användas när skolan 

träffat ett avtal med tjänsteleverantören enligt Datainspektionens
4
 krav på hantering av 

känsliga personuppgifter och möjligheter till spårning av varje enskild användare och dess 

åtgärder i systemet. 

7.1.4 EDS – elevdokumentationssystem 

I EDS-en finns elevrelaterad data, t.ex. elevkortet, årskurs- och basgruppstillhörighet, 

terminsmålen och förslag på strategier samt studieresultaten som summativ bedömning (i 

skalan från högsta betyg A till lägsta F) och/eller deskriptiv bedömning i form av återkoppling 

om vad eleven behöver göra för att nå upp till mer avancerade mål och högre betyg. Viktig 

information gällande krav i olika utbildningsmoment markeras där med gul färg - uppger 

skolans koordinator. Att markera en textremsa är ett exempel på omstrukturering av (den 

digitala) omgivningen för att stödja systemanvändarnas minne (se kapitel 2.1) och även bidra 

till en gemensam uppfattning avseende kraven på eleven (se kapitel 2.1.2). I EDS-en 

kommenterar även elever, t.ex. utvärderingen av en kurs eller förmedlar egna förväntningar, 

för att göra lärarna medvetna om eventuella behov av förändringar - menar samtliga 

intervjuade lärare. Tillgång till EDS-en ges för elever, föräldrar, lärare och handledare för att 

mediera den typ av information som ligger till grund för utvecklingen av en gemensam 

förståelse för kunskapskraven och elevens aktuella resultat. Därmed gynnas uppföljning och 

återkoppling, vilket är nödvändigt för att stödja elevens lärandeprocess (se kapitel 2.3). 

7.1.5 Utskrifter, papper och penna, böcker 

Behov av utskrifter av skol- och hemuppgifter varierar från elev till elev. Enligt intervjuer och 

observationer brukar elever skriva ut skoluppgifter från Kunskapsporten inför hemarbete och 

vid nya studiemoment, särskilt i matematik. Vissa elever brukar använda både utskrifter och 

iPaden för att ta del av läromaterial lagrat i Kunskapsporten, t.ex. problemlösningsmetoder i 

matematik eller faktatexter. En intervjuad elev brukar nästan alltid arbeta direkt på sin iPad 

och skriva ut enbart de skoluppgifter som kräver att texten fylls i luckor. Två intervjuade 

elever använder utskrifter för att förebygga eventuella problem med trådlöst nätverk. 

Användningen av utskrifter förändras med tiden. Vissa intervjuade elever brukade ofta 

använda utskrifter som noviser medan andra gör det oftare nu som experter. Observationer 

tyder på att utskrifter används även av lärarna som läromaterial, t.ex. i form av textremsor för 

att matchas ihop i syfte att bilda svenska ordspråk. 

 

Enligt intervjuer brukas papper och penna i samband med mindre textuppgifter, t.ex. 

diskussionsuppgifter i svenska med krav på att läsa texten, eller besvara frågor för att senare 

diskutera svaren. De flesta informanter menar att papper och penna betraktas som oersättliga 

vid arbete med matematiska uppgifter, t.ex. i geometri. Dessutom kräver vissa skoluppgifter 

användning av papper och penna, t.ex. att rita en Europakarta med nationsgränser från 1914 

med dess förändringar efter första världskrigets slut (se figur 3). Intervjuer och observationer 

                                                           
4
 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster/ 
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tyder på att elever använder sig av papper och penna vid sammanställning av tankekartor för 

att skapa grundstrukturen i komplexa skoluppgifter. Enligt elevinformanter och skolans 

koordinator kontrolleras elevens kunskapsnivå inom specifika ämnesområden genom att 

eleven direkt skriver svaren på papper, t.ex. i grammatik och ortografi i engelska. 

 

 
Figur 3. Handritad Europakarta som visar stater och dess gränser från 1914 

 

Trots att Kunskapsporten innehåller nödvändigt undervisningsunderlag efterfrågas böcker i 

moderna språk och svenska. Enligt elevinformanter är iPads/datorer effektiva vid sökning 

efter specifika begrepp eller ämnen, men i moderna språk är en fysisk bok mer överskådlig 

och lätthanterlig, särskilt vid skönlitterär läsning. En bok är enkel att bläddra i och erbjuder 

möjlighet att markera texten i marginalen - menar två intervjuade elever. Eftersom bokens sätt 

att presentera information väsenskilt från iPadens är det viktigt att eleven tränar på att hitta 

information även i bokformat, särskilt när det gäller litterära källor - menar en lärarinformant. 

 

Betydelsen av verktyg i pappersformat är särskilt noterbart vid gruppbaserade uppgifter, t.ex. 

när elever samarbetar och diskuterar olika lösningsförslag, vilket enligt lärarinformanter oftast 

sker kring ett fysiskt föremål, t.ex. ett papper att rita på, att klippa i och klistra ihop. En 

intervjuad elev önskar flera möjligheter till nyttjande av böcker för att främja elevsamverkan, 

t.ex. i s/o- och n/o-ämnen när hela basgruppen är samlad och elever gemensamt kan studera i 

egna böcker istället för iPads och diskutera samt hjälpa varandra. Därmed bekräftar eleven 

lärarnas åsikter om att iPads-användning stödjer individuellt arbete och att pappersbaserade 

verktyg stödjer elevsamverkan. 

 

Verktyg i pappersformat uppfattas som flexibla (papper och penna) och informationen 

överskådlig (böcker), vilket öppnar möjligheter för elevsamarbete (böcker, papper och 
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pennan) och fungerar som ett komplement (utskrifter, böcker, papper och penna) till tekniska 

verktyg. Genom att utnyttja strukturen hos pappersbaserade verktyg, t.ex. att i marginalen 

markera en viss boktext, skapar människan ett externt stöd för egna kognitiva processer, t.ex. 

minnet, vilket är en form av kognitiv scaffolding (se kapitel 2.1). Processen av beslutsfattande 

och problemlösning påverkas av kontextuella faktorer, t.ex. hur informationen presenteras 

elektroniskt eller pappersbaserat (kapitel 2.1.3). Genom att använda papper och penna kan 

eleven strukturera upp informationen efter eget tycke och på så sätt stödja 

problemlösningsprocessen, t.ex. i samband med matematiska uppgifter. Därför upplever 

intervjuade elever och lärare att pappersbaserade verktyg är oersättliga när det gäller 

matematik och att de är nödvändiga i moderna språk, för att underlätta bearbetning av stora 

textmassor. Därmed uppfyller pappersbaserade verktyg en viktig funktion i form av stöd åt 

elevens kognitiva processer, till skillnad från de tekniska verktyg som används i 

undervisningen på ett relativt traditionellt sätt och nyttjas primärt för informationsöverföring. 

7.1.6 Tavlan och planscher 

Enligt intervjuer och observationer används tavlan frekvent för att synliggöra viktig 

information i samband med specifika aktiviteter som t.ex. föreläsning om första världskriget, 

skolarbetet med svenska ordspråk eller med veckoplanering (figur 4). Därmed erbjuder 

användningen av tavlan möjligheter till utveckling av gemensam förståelse kring en viss 

information eller en uppgift (se kapitel 2.1.2). 

 

När läraren skriver på tavlan står denne vänd med ryggen mot klassen. Därmed begränsas 

lärarens möjligheter att följa upp elevers kroppsspråk, t.ex. blickar och gester, vilket 

innehåller viss information om elevens lärandeprocess. Därför nyttjar sällan specialläraren 

tavlan som ett verktyg i sin undervisning som riktas till ett begränsat antal elever. Detta är ett 

exempel på hur en människa bestämmer om ett föremål kan fungera som ett verktyg i relation 

till en viss situation/kontext (se kapitel 2.1.2). I stället för tavlan väljer specialläraren att 

tillverka planscher för att illustrera information om ett visst kunskapsområde, t.ex. engelska 

glosor, matematiska formler, bilder som förklarar matematiska begrepp (figur 5). Evolutionärt 

sätt har människan lättare att tolka en bild än en text, därför är visualisering av information ett 

effektivt sätt att öka elevens förståelse (kapitel 2.3). 
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Figur 4. Användning av tavlan vid veckoplaneringen 

 

 
Figur 5. Planscher som illustrerar matematiska begrepp 
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7.1.7 Loggbok och relaterade verktyg 

I loggboken planerar elever sin vecka genom att utarbeta konkreta studiemål för respektive 

veckodag och kunskapsämne samt att föreslå nödvändiga strategier för att uppnå dessa mål. 

En intervjuad elev beskriver att ett veckomål kan handla om att börja på steg 42 i matematik. 

Strategier syftar till olika former av elevarbete, t.ex. workshops eller hemarbete, för att 

avklara specifika skoluppgifter. Enligt observationer planerar de flesta elever sin vecka 

genom att direkt skriva in i loggboken. En del elever markerar viktiga skolaktiviteter, t.ex. 

prov och redovisningar, genom att fästa färgstarka post-it-lappar med stödord på respektive 

veckodag i loggboken (figur 6). Förteckningar med viktiga datum för respektive årskurs och 

kunskapsämne placeras på en anslagstavla som hänger utanför klassrummet (figur 7). I 

samband med veckoplaneringen guidar läraren sina elever och ger dem återkoppling. När 

eleven klarat av samtliga moment i planeringen godkänns uppgiften genom att signera sidan 

(figur 6). Enligt lärarintervjuer fungerar loggboken även som ett kommunikationsverktyg med 

föräldrar. 

 

Loggboken, post-it-lapparna och anslagstavlan är exempel på verktyg vilka fungerar som ett 

externt stöd för att avlasta minnet (se kapitel 2.1) och/eller bidra till gemensam förståelse (se 

kapitel 2.1.2) mellan lärare, elever och föräldrar om det som gäller eleven under den aktuella 

veckan. Därmed är kognitionen även distribuerad över tid mellan människor, verktyg och 

artefakter (aspekt 4, i kapitel 2.1). 

 

 
Figur 6. Loggbok med post-it-lappar och godkänd veckoplanering 
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Figur 7. Informationstavla med uppsatta datum för prov och redovisningar 

7.1.8 Sammanfattning 

Viktiga verktyg som används på Kunskapsskolan representerar kategorin materiella och 

kognitiva verktyg eftersom de är möjliga att fysiskt interagera med för att stödja/förlänga 

elevens kognition, t.ex. ett program på iPad för ordbehandling eller papper och pennan för 

framställning av en minneskarta inför en komplex skoluppgift (se kapitel 2.1.2). När en iPad 

eller dator saknar mjukvaruprogram tappar den funktion som ett verktyg och blir i stället en 

artefakt. Detta gäller samtliga verktyg eftersom det är betraktaren som avgör utifrån kontexten 

och egna behov om ett föremål ska användas som ett verktyg - t.ex. en penna att skriva med - 

eller fungera som en artefakt - t.ex. en penna som dekoration på skrivboret (se kapitel 2.1.2). 

Därför behöver inte ett föremål designat att användas som ett materiellt och kognitivt verktyg 

stödja kognitionen i varje situation, utan i sämsta fall kan det medföra en kognitiv belastning 

för användaren, t.ex. vid sökande och bearbetning av obegränsad informationsmängd på 

internet (se kapitel 2.1.2 och 2.3). 

 

Vidare är iPads och datorer, Kunskapsporten, EDS-en (elevdokumentationssystem) och 

Google Drive en form av tekniska verktyg, när eleven använder informations- och 

kommunikationsteknik för att söka, hämta in och bearbeta nödvändig information till 

kunskapsbildning. Eftersom lärandeaktiviteter baseras på användningen av dessa verktyg blir 

lärandet teknikstött (kapitel 2.3). Användning av iPads/datorer i undervisningen ökar elevens 

ensamhetsarbete och skapar behov av kunskapsdelning mellan lärare för att frigöra mänskliga 

resurser till undervisning (kapitel 2.3). Eftersom Kunskapsporten är en kunskapsbank, avsedd 

både för elever och för lärarna, nyttjas den även som en effektiv resurs vid lektionsplanering, 

vilket frigör lärarresurser till undervisning. Samtidigt är tekniken skör och innebär vissa 

risker, t.ex. att elever fäster sig för mycket vid iPadanvändning och har svårt att arbeta på 
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annat sätt eller att kostnadsfria molntjänster inte uppfyller Datainspektionens krav, t.ex. för 

hantering av känsliga personuppgifter. 

 

Traditionella verktyg (papper och penna, utskrifter, böcker, tavla eller planscher, loggbok) är 

oftast pappersbaserade och nyttjas frekvent i undervisningen. De fyller en viktig funktion för 

avlastning av elevens kognitiva processer, s.k. kognitiv scaffolding (se kapitel 2.1) och 

erbjuder möjligheter att strukturera upp information för att stödja problemlösningsprocessen 

(kapitel 2.1.3). Därför ser elever och lärare pappersbaserade verktyg som oersättliga vid 

arbete med matematiska uppgifter och även nödvändiga att använda i moderna språk för att 

underlätta bearbetning av stora textmassor. Användningen av traditionella verktyg öppnar 

dessutom möjligheter till elevsamarbete, t.ex. papper och penna samt böcker, och fungerar 

som bas vid utveckling av en gemensam förståelse hos dess användare, t.ex. loggboken med 

elevens veckomål eller tavlan med veckoplanering. 

 

För att hantera komplexiteten i en uppgift och minska den kognitiva bördan, utgör de 

traditionella och tekniska verktygen tillsammans en central roll i elevens lärande genom att 

komplettera varandra i funktionalitet och egenskaper. Dessa verktyg blir kognitiva (kapitel 

2.1.2) när de används för att avlasta kognitiva processer på omgivningen som en form av 

mental off-loading, t.ex. minnet via bruk av papper och penna (aspekt 3, i kapitel 2.1). 

 

Kognition och därmed elevens lärande är ett resultat av interaktion med omgivningen, t.ex. 

vid användning av materiella och kognitiva verktyg, vilket innebär att kognitiva aktiviteter 

sker i realtid (här och nu) och syftar till att kognitionen är situerad (on-line) i en viss kontext 

(aspekt 1, i kapitel 2.1). När kognitionen distribueras över tid mellan människor, verktyg och 

artefakter, t.ex. via loggboken mellan dess användare, blir kognitionen distribuerad och 

flyttad utanför hjärnans fysiska ramar samt förlängd via verktygsbruk (aspekt 4, i kapitel 2.1). 

7.2 Tillämpade undervisningsformer 

I detta underkapitel beskrivs undervisningsformerna som tillämpas på Kunskapsskolan. Detta 

delresultat belyses utifrån de teorier som studien bygger på och sammanfattas i ett separat 

avsnitt. 

7.2.1 Samling 

Enligt observationer samlas basgruppen (3 till 24 elever) varje skolmorgon. Då planerar 

elever med ansvariga lärare sin vecka i loggboken (se figur 6, kapitel 7.1.1) och utarbetar ett 

dagsschema med de arbetsmoment som ska genomföras under skoldagen. Sedan tittar 

basgruppen på nyheterna och därefter resoneras det kring innehållet, vilket tar ungefär 25-30 

minuter - uppger skolans rektor. I detta fall sker lärandet explicit genom meningsskapande 

och strukturerad delaktighet i sociokulturella aktiviteter, vilket kännetecknar Guided 

Participation (GP) (se kapitel 2.2.1). 

7.2.2 Föreläsningar 

Stora föreläsningar genomförs i en stor biografliknande sal benämnd Arena som rymmer två 

basgrupper. Under denna process föreläser läraren med hjälp av visuella hjälpmedel, t.ex. 

korta filmklipp (AV-media) eller Power Point-presentationer - uppger skolans rektor. Somliga 

elever brukar spela in föreläsningen via iPads - informerar skolans koordinator. Därmed 

skapar de möjligheter att vid behov återigen lyssna på hela eller delar av föreläsningen för att 

bättre förstå ett kunskapsområde eller ett koncept läraren föreläst om. Nackdelen med denna 

undervisningsform är reducering av möjligheterna till lärande via samverkan trots att eleverna 
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är samlade i en stor grupp (se kapitel 2.2.3). Föreläsning såväl som samling representerar 

lärandet via GP, vilket går ut på att formellt undervisa och instruera eleven (se kapitel 2.2.1). 

7.2.3 Lektioner 

Enligt observationer sker lektioner på förmiddagar i specifika salar avsedda för en basgrupp. 

En lektion inleds med genomgång kring de teoretiska kunskaperna inom ett visst 

kunskapsämne, t.ex. förändringar i nationsgränser efter första världskriget eller svenska 

ordspråk. Därefter tillämpar elever i praktiken de nya teoretiska kunskaperna, t.ex. genom att 

rita en karta som visar nationsgränser efter första världskriget (historia) eller matcha 

textremsor för att bilda ett ordspråk (svenska). I början av lektionen föreläser läraren för hela 

basgruppen och sedan handleds en elev i taget vid olika praktiska uppgifter som oftast 

förutsätter bruk av materiella och kognitiva verktyg, t.ex. tavla, iPad, Kunskapsporten, 

utskrifter, papper och penna (se kapitel 7.1). Genom meningsfulla objektrelaterade handlingar 

förankrar eleven mentala processer i kroppsliga erfarenheter, vilka transformeras till mentala 

handlingar i samband med internalisering av kunskapen (kapitel 2.2.2). Under lektionstiden 

utvecklar elever en gemensam förståelse och de lär sig då via lärarens instruktioner, vilket 

kännetecknar GP (se kapitel 2.2.1). Nackdelen med lektioner är att läraren och elever agerar 

som en sida av en dyad i en tvåvägskommunikation, till skillnad från det vardagliga lärandet i 

naturliga grupper baserat på flervägskommunikation och samarbete (se kapitel 2.2.3). 

7.2.4 Workshops 

Workshops sker efter de fasta lektionerna, nämligen på eftermiddagar i lektionssalarna, 

grupprummen och i intilliggande öppna utrymmen. Relevant ämneslärare handleder då eleven 

i valt skolarbete. Handledning sker genom diskussion och utförande av uppgifter tillsammans 

med läraren, t.ex. matematiska lösningar. Workshops omfattar små elevgrupper, vilket 

erbjuder stora möjligheter till individuellt lärarstöd i det kunskapsämne som eleven väljer att 

arbeta med - förklarar en lärare vid observation. Detta är en form av lärande via Cognitive 

Apprenticeship (CA) som går ut på att tillhandahålla eleven möjligheter till förvärv, 

utveckling och användning av psykologiska verktyg för en viss domän eller ett kunskapsämne 

(se kapitel 2.2.1). 

 

Observationer tyder på att elever i större omfattning vågar uttrycka sig fritt och ställa frågor 

till läraren på workshops (små elevgrupper) än på fasta lektioner (en basgrupp). En förklaring 

till detta beteende är att på workshops har eleven större möjligheter till rik social interaktion 

med läraren än på hårt styrda föreläsningar och lektioner. Samtidigt uppvisar elever en 

tendens att binda sig till en omtyckt lärare och det kunskapsämne de har lätt för. Därför 

uppmuntras elever att arbeta med olika kunskapsämnen på workshops och därmed olika 

ämneslärare - säger en intervjuad lärare. Denna praxis leder till en jämnare elevfördelning för 

respektive handledande ämneslärare - menar samma lärare. 

 

Människans utveckling är biologiskt och kulturellt betingad till sin natur och sker genom 

kontinuerligt deltagande i varierande sociokulturella aktiviteter (kapitel 2.1.4). Att kraftigt 

styra barns liv genom schemaläggning av skol- och fritidsaktiviteter begränsar deras 

möjligheter till observation och deltagande i vuxnas aktiviteter (kapitel 2.1.4). Genom att titta 

mycket på TV eller tjuvlyssna på sina föräldrar söker barnen kompensation för ett rikt socialt 

liv, i vilket barn i olika åldrar och vuxna finns till hands större delen av tiden (kapitel 2.1.4). 

Att kontinuerligt arbeta med en särskild lärare, kan vara ett sätt för eleven att tillgodose 

behovet till ett naturligt socialt lärande, eftersom det finns större möjligheter till närkontakt 

med läraren på workshops än på vanliga lektioner. 
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7.2.5 Kommunikationspass 

Kommunikationspass (K-pass) är en slags kommunikationsträning, då eleven måste uttrycka 

sig, diskutera, resonera och argumentera kring ett ämne, t.ex. på engelska. En intervjuad elev 

uppger att kommunikationspass i matematik genomförs i ett mindre rum och avser praktiskt 

arbete med matematiska beräkningar samt diskussion kring eventuella lösningsförslag. Att 

stödja utvecklingen av elevens förståelse för ett visst kunskapsområde genom aktivt 

deltagande i elevens problemlösningsstrategier och diskussioner kring olika lösningsförslag är 

ett exempel på lärandet via CA (kapitel 2.2.1). 

7.2.6 Specialundervisning 

Specialundervisning ges till elever med specifika behov, t.ex. svårigheter att läsa och skriva, 

tolka och utvärdera information eller koncentrera sig viljemässigt under en längre tidsperiod. 

På fredagar mellan klockan 12.00 och 12.45 erbjuds extra hjälp i svenska, matematik och 

engelska. Utöver detta har specialelever fasta tider hos specialpedagogen varje vecka. 

 

Enligt observationer används alternativa metoder i specialundervisningen för att stimulera 

elevens sinne, t.ex. färger, bilder, ljud, interaktivitet och olika videoklipp från lämpliga 

internetkällor. Därmed kan ett YouTube-klipp eller en PowerPoint-presentation som belyser 

ett ämnesområde, t.ex. utveckling och förlopp av första världskriget, fungera som ett 

hjälpmedel i specialundervisningen. En tråkig skoluppgift upplevs som lustfylld, när eleven 

leker sig fram till kunskapen genom användning av interaktiva on-line spel med ett 

pedagogiskt värde, t.ex. ett geografispel Settera
5
 för att lära sig namn på olika länder och 

huvudstäder i Sydamerika. Detta är ett av många exempel på visualisering av information 

genom att koppla still- eller rörliga bilder till språkligt material och på så sätt bidra till 

utvecklingen av verklig förståelse hos eleven (se kapitel 2.3). 

 

För att främja elevens lärande används olika typer av materiella verktyg, t.ex. tärningar ”tysta 

prickar” vid matematiska beräkningar för att stödja problemlösningsprocessen. Vidare 

används planscher hängande på klassrummets väggar som visualiserar information, t.ex. 

engelska glosor, svenska ordklasser, matematiska formler eller bilder som illustrerar 

matematiska koncept (se figur 5, kapitel 7.1.6). Detta är ett exempel på verktygsbruk i syfte 

att stödja elevens kognitiva processer och därmed lärandet (se kapitel 2.1.2). 

 

Inför varje skoluppgift sammanfattas betygskriterierna för A, C och E-nivå och dessa 

presenteras för specialelever i tabellform. För att eleven ska förstå vad som krävs av denne i 

praktiken, konstrueras konkreta exempel på en inlämning för A och E-nivån (Bilaga D). I 

specialundervisningen krävs sällan formella prov för att undersöka elevens kunskapsnivå. 

Elever uppmuntras i stället att muntligen visa egna kunskaper. Samtliga aspekter tyder på att 

specialundervisningen främjar elevens lärande via CA (se kapitel 2.2.1) och organisering av 

objektrelaterade meningsfulla aktiviteter (se kapitel 2.2.2). 

7.2.7 Sammanfattning 

Begreppet situerat lärande syftar till aktivt deltagande i sociala aktiviteter inom en viss kultur, 

i vilken individen lär sig att använda specifika metoder, tekniker och verktyg för att lösa ett 

problem eller uppnå ett mål (kapitel 2.2). Enligt detta delresultat involveras eleven i 

meningsfulla skolaktiviteter på exempelvis lektioner, workshops eller specialundervisning. 

För att stödja eleven i kunskaps- och färdighetsutvecklingen, erbjuds det olika 

                                                           
5
 http://online.seterra.net/sv/ex/29 
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handledningsformer med olika grad av lärarassistans, vilket återspeglas inom de olika 

synsätten på situerat lärande (se kapitel 2.2.1). 

 

Samling, föreläsningar och lektioner är exempel på Guided Participation (GP) och lärandet 

sker explicit via meningsskapande och strukturerad delaktighet i sociokulturella aktiviteter (se 

kapitel 2.2.1). Målet är att stödja elever i utvecklingen av gemensam förståelse för behandlat 

kunskapsområde (kapitel 2.2.1). Under denna process lär sig elever främst med hjälp av 

lärarens instruktioner (kapitel 2.2.1). Trots att samling, föreläsningar och lektioner gäller 

större elevgrupper, främjas då inte ett naturligt lärande som är baserar på samverkan med 

flervägskommunikation (se kapitel 2.2.3). 

 

Workshops, kommunikationspass och specialundervisning representerar explicit lärande i 

form av Cognitive Apprenticeship (CA).  Eleven utvecklar då nya kunskaper och färdigheter 

under lärarhandledd användning av psykologiska verktyg, t.ex. tillämpning av specifika 

strategier för att lösa en ekvation (se kapitel 2.2.1). Undervisningen sker i mindre grupper 

med stora möjligheter till socialt lärande och lärarstöd. Därför binder sig lätt eleven till en 

omtyckt lärare och respektive kunskapsämne. Detta leder till utvecklingen av ny praxis inom 

community of practice som hjälper eleven att fördela sin tid mellan olika lärare och 

kunskapsämnen på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Samtliga undervisningsformer baseras på användningen av olika typer av materiella och 

kognitiva verktyg samt syftar till lärandeaktiviteter, organiserade inom community of practice 

(en gemenskap) (se kapitel 2.2.3). Detta innebär att elever har varierande möjligheter till 

objektrelaterade meningsfulla aktiviteter, vilka förankrar mentala processer i kroppsliga 

erfarenheter och transformeras till mentala handlingar (se kapitel 2.2.2). Lärandet är då en 

mental process som involverar elevens kropp vid objektmanipulering och internalisering av 

kunskapen, vilket återspeglas i Galperins teorier om lärandet (se kapitel 2.2.2). 

7.3 Community of practice 

I detta underkapitel presenteras specifika normer, rutiner och praxis utvecklade av 

Kunskapsskolans kultur. Dessa ligger till grund för organisering av specifika strukturer, 

processer och aktiviteter inom community of practice (en gemenskap), vilka stödjer elevens 

verktygsbaserade lärande. Delresultatet belyses utifrån de teorier som studien bygger på och 

sammanfattas i ett separat avsnitt. 

7.3.1 Organisering av kurser i steg eller tema 

Enligt samhällets krav skall lärandet i skolan vara baserat på användning av modern teknik för 

sökande och användning av information i syfte att utveckla nya kunskaper och färdigheter (se 

inledningen). För att gynna elevens teknikstödda lärande organiserar Kunskapsskolan 

undervisningen i form av stegkurser och temakurser, vilket återspeglas i strukturen hos det 

webb-baserade läromaterialet lagrat i Kunskapsporten (se kapitel 7.1.2). 

 

Enligt intervjuer och observationer är läromaterialet i kärnämnena (svenska, engelska, 

moderna språk och matematik) organiserade som steg eller moment i kursen. Efter varje 

avslutat kurssteg börjar eleven att arbeta med nästa steg som innehåller mer avancerade 

uppgifter att lösa, och på så sätt nås nya lärandenivåer. Därmed utvecklar eleven 

grundläggande kunskaper i ett visst kunskapsområde, t.ex. algebra, vilka tillämpas vidare på 

andra problem för att uppnå ny nivå av expertis. Att se lärandet som en stegvis process med 
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tre abstraktionsnivåer (generalisering, förenkling och bemästring) hos varje inlärningscirkel 

överensstämmer med Galperins syn på lärandet (kapitel 2.2.2). 

 

I icke kärnämnen är läromaterialet uppdelat efter tema, t.ex. medeltiden i historia. Via 

temakurser har eleven möjlighet att studera ett perspektiv från flera kunskapsämnen, t.ex. 

människan sedd utifrån fokus på psyket och kroppens biologiska funktioner, vilket integrerar 

kunskaper från psykologi och biologi. Genom att eleven kopplar samman kunskaper från flera 

kunskapsämnen till en sammanhängande helhetsbild ökar elevens verkliga förståelse och 

kunskapen internaliseras (se kapitel 2.3). 

7.3.2 Kunskapsnivå- och ålderbaserad grupptillhörighet 

Lärandeprocessen beror på elevens individuella förutsättningar och ambitioner samt 

omgivningens stöd. Därför grupperas elever efter deras kunskapsnivå i kärnämnen (svenska, 

engelska, moderna språken och matematik) i syfte att individualisera lärandet via stegkurser. 

 

Icke kärnämnen består av temakurser med gruppering av jämnåriga elever i respektive 

basgrupp. Individanpassad utbildning relaterar då till den svårighetsgrad som eleven sätter 

upp via betygsmålsättningen. Båda typer av elevgruppering representerar en formellt skapad 

gemenskap i form av community of practice (CoP), vilket inkluderar elever med liknande 

utmaningar som via sociala interaktioner fördjupar sina domänkunskaper (kapitel 2.2.3). 

 

Att läsa stegkurser med hänsyn till individuell kunskapsnivå och temakurser i basgrupper 

innebär i praktiken att en särskild begåvad elev i ett visst kärnämne får större utmaningar - 

uppger skolans rektor - men följer vanlig undervisning i övriga ämnen. Elevgruppering i 

stegkurser möjliggör att en elev som är duktig på matematik i årskurs 7 kan arbeta med elever 

i årskurs 9 - säger en intervjuad lärare. ”Här kan jag arbeta i min egen takt. Jag behöver inte 

sitta och vänta. På en vanlig skola kan det vara för långsamt eller för snabb takt.” - uttrycker 

en intervjuad elev. Detta sätt att individanpassa utbildningen uppskattas av samtliga 

intervjuade elever, som menar att möjligheten att läsa i egen takt gynnar det egna lärandet. 

7.3.3 Elevsamverkan 

Det informella CoP syftar till en naturligt bildat kamratgrupp, vars medlemmar fördjupar sina 

kunskaper inom ett intresseområde (se kapitel 2.2.3). Enligt observationer bildas naturliga 

CoP när 2-3 favoritkamrater samverkar i skolarbetet med individuella uppgifter tillhörande 

skilda domänområden. Trots att varje enskild elev följer sin egen dagsplanering och arbetar 

med sitt kunskapsämne hjälper de varandra via korta frågor och svar. Att samverka på detta 

sätt förekommer sällan i en traditionell undervisning, eftersom elever arbetar kring samma 

uppgifter och i samma ämnen. Dessa aktiviteter syftar till ett specifikt sätt att samarbeta, 

undervisa varandra eller lära in kunskaper utvecklade inom en viss CoP (se kapitel 2.2.3). 

 

En intervjuad lärare uppger att somliga elever behöver hjälp och styrning vid bildandet av 

samarbetsgrupper. De klarar inte att säga ”nej” till en omtyckt kamrat, även om de är 

medvetna om att deras samarbete inte brukar fungera väl, t.ex. kan det blir pratsamt. I detta 

fall påverkar läraren elevens val av en lämplig bänkkamrat. Denna kulturella praxis gynnar 

lärandeprocessen och syftar till sociokulturellt stöd genom att bilda tillfälliga CoP åt elever 

(se kapitel 2.2.3). 
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7.3.4 Personlig handledning 

Personlig handledning stödjer elevens studieplanering. De realistiska slutterminsmålen läggs 

upp i form av de betyg som eleven vill uppnå, t.ex. C i matematik, vilka skrivs ner i EDS-en 

(kapitel 7.1.3). Terminsmål bryts ned till konkreta månadsmål, veckomål och dagsmål vilka 

formas till en studieplan och skrivs ner i Loggboken (kapitel 7.1.7). Genom att fokusera på 

specifika framtidsmål synliggörs i nuet konkreta och aktuella skoluppgifter. Eleven träffar 

kontinuerligt en personlig handledare ungefär en kvart i veckan för att genomföra s.k. PH-

samtal. Enligt intervjuer följer handledaren upp elevens resultat, kontrollerar om denne ligger 

i fas med terminsplaneringen och föreslår strategier, t.ex. vad det gäller redovisningar och 

prov eller svåra moment i utbildningen som kräver mer tid och arbete. Om eleven riskerar att 

inte uppnå veckomålen behöver denne arbeta mer intensivt i slutet av arbetsveckan och även 

hemma på helgen efter att vårdnadshavarna har kontaktas - uppger skolans rektor och en 

intervjuad elev. Personlig handledning är en aktivitet som bidrar till utvecklingen av elevens 

självkännedom som en påverkande faktor av novisens kunskapsbildning (se kapitel 2.2.3). 

Under denna process reflekterar eleven över eget lärande och lär sig att planera sina studier 

med fokus på individuella förutsättningar och givna tidsramar, vilket är en form av 

metakognition som främjar lärandet (se kapitel 2.3). 

7.3.5 Vecko- och dagsplanering 

Varje morgon samlas basgruppen (3 till 24 elever) för att planera skolaktiviteterna. På 

måndagar sker dessutom veckoplanering med terminsplaneringen (figur 8) som bas. Varje 

elev planerar individuellt sin vecka i Loggboken (kapitel 7.1.7). Denna process följs upp av 

läraren tills planeringen är fullständig. Veckoplaneringen är godkänd (se figur 9) när eleven 

preciserat veckomålen i form av konkreta dagsmål. Enligt en intervjuad lärare behöver elever 

hjälp att lära sig skilja mellan de primära och de sekundära uppgifterna samt prioritera de som 

behöver utföras först. Lika viktigt är att i tid identifiera och förändra en icke gynnsam 

planering ställd i relation till lektionsschemaläggningar (se figur 10). En felaktig planering 

medför att eleven behöver använda samma strategi. t.ex. workshops, under en hel skoldag, 

vilket leder till mental trötthet - menar samma lärare. Vid vecko- och dagsplanering ligger 

fokus på kortsiktiga studiemål och eleven lär sig att prioritera och ta hänsyn till kontextuella 

faktorer vid studieplanering, vilka kan inverka på lärandeprocessen i verkliga situationer. 

Dessa aktiviteter kretsar - i likhet till personlig handledning - kring reflektion över egna 

lärandeprocesser, vilket är en form av metakognition (se kapitel 2.3). 
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Figur 8. Terminsplan som används vid planering av konkreta vecko- och  

dagsmålen 

 

 
Figur 9. Loggbok med godkänd vecko- och dagsplanering 
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Figur 10. Ett exempel på schemaläggning av undervisningen för vårterminen 2014 

7.3.6 Introduktion i bruk av tekniska verktyg 

Elever som börjar sin utbildning på Kunskapsskolan introduceras under första veckan i 

användning av iPads och datorer (kapitel 7.1.1) med Kunskapsporten (kapitel 7.1.2), EDS-en 

(kapitel 7.1.3) och Google Drive (kapitel 7.1.4). Det är koordinatorn som ansvarar för 

introduktion och underhåll av elevkonton inklusive återställning av förlorade lösenord - 

uppger två intervjuade lärare. 

 

Enligt lärarintervjuer lär sig elever relativt snabbt att förstå hur iPads och datorer fungerar, 

eftersom de är vana att hantera moderna mobiltelefoner. Intervjuade elever uppger att 

inlärningsperioden beror på datorvana och varierar från 5 dagar till 3 veckor. Att förstå 

Kunskapsskolans undervisningskoncept, t.ex. hur inlämningsarbeten ska redovisas, samt 

internalisera rådande normer och praxis, tar för elever betydligt längre tid än att lära sig 

hantera en iPad - menar en intervjuad lärare. Därför stöds nya elever i denna process även av 

ämneslärarna och mentorerna - uppger samma lärare och skolans koordinator. Detta är ett 

exempel på hur bruket av kulturella uppfinningar förs från experter till noviser via socialt 

lärande när uppfinningen anses utgöra en nytta för gemenskapen (se kapitel 2.1.4). 

7.3.7 Skolregler för iPads- och datorbruk 

Enligt intervjuer är en grundläggande regel på Kunskapsskolan att iPads och datorer i första 

hand ska användas till skolarbetet under lektionstid. Därför begränsas möjligheten att spela 

spel och ladda ner Appar för elever som har svårt att kontrollera sitt eget spelande. Om läraren 

märker att eleven ägnar sig åt annat än skolarbetet kan iPaden tas tillbaka i en vecka, vilket 

innebär elevarbete med utskrifter i stället för iPad under denna tidsperiod. Upprepas 
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spelmissbruket för andra gången får eleven inte använda sin iPad under 2 veckor och skulle 

det hända en tredje gång blir eleven utan iPad under hela terminen. 

 

Samtliga intervjuade elever är väl medvetna om spelförbudet och konsekvenserna för 

regelbrott. De flesta intervjuade elever uppger att de brukar avstå från spelnedladdning, trots 

att möjligheterna till det finns kvar. Genom tillämpning av fasta rutiner gällande iPad-

användning i skolan, har det utvecklats kulturella normer för hur undervisningen ska fungera - 

menar en intervjuad lärare. Detta är ett exempel på ömsesidig påverkan mellan kulturens 

medlemmar och en kultur. Här har lärarna bidragit till utvecklingen av kulturella normer och 

praxis och själva kulturen bidrar till elevens skolutveckling genom deltagande i kulturella 

aktiviteter och praxis (se kapitel 2.1.4). 

7.3.8 Sammanfattning 

Kognition och lärande är ett resultat av meningsfulla aktiviteter, medierade socialt och 

kulturellt via verktygsanvändning (se kapitel 2.2.2). Detta innebär att den sociokulturella 

kontexten med utarbetade rutiner och praxis gällande strukturer, processer och skolaktiviteter, 

har fundamental betydelse för elevens lärande på individ- och gruppnivå. Detta stödjer eleven 

i kunskapsutvecklingen, t.ex. via handledd veckoplanering och uppföljning av elevens 

skolresultat i samband med loggbok- och EDS-användning. 

 

Att utveckla specifika normer, rutiner och praxis för att i allt högre utsträckning involvera 

eleven i en viss social praktik tills denne kan utföra en viss aktivitet eller uppgift helt på egen 

hand, handlar om kulturella företeelser relaterade till aktiviteter inom community of practice 

(kapitel 2.2.3). I detta delresultat förekommer många exempel på dessa värderingar, normer 

och rutiner, t.ex. organisering av kurser i steg eller tema och kunskapsbaserad 

grupptillhörighet, för att skapa möjlighet för eleven att läsa i sin egen takt (kapitel 7.3.1 och 

7.3.2). 

 

Ett annat exempel på kulturell praxis är introduktion i verktygsanvändning för att lära eleven 

hur tillhandahållna materiella och kognitiva verktyg ska användas i skolsammanhang (kapitel 

7.3.6). Denna aktivitet är nödvändig eftersom en novis befinner sig i periferin av community 

of practice och behöver mera stöd till skillnad från en expert, som närmar sig gemenskapens 

centrum och har lärt sig att använda verktygen på en mer avancerad nivå (se kapitel 2.2.3). Att 

tillhandahålla denna typ av stöd i form av kulturella normer, rutiner och praxis handlar om 

användning av scaffolding (se kapitel 2.2). 

 

I vissa fall utlöser tillämpningen av vissa regler och rutiner tillsammans en negativ effekt på 

elevens lärandeprocess, t.ex. att behöva delta i samma undervisningsform (workshops eller 

lektioner) under en hel skoldag p.g.a. lektionsschemaläggningar som inverkar på elevens 

veckoplanering (kapitel 7.3.5). Därför försöker lärarna att i tid identifiera och förändra en icke 

gynnsam veckoplanering ställd i relation till lektionsschemaläggningar. Dessa aspekter tyder 

på att samtliga regler, rutiner och praxis bör utgöra en fungerande helhet för att undvika 

uppkomsten av negativa effekter som inverkar på elevens lärandeprocess. 

7.4 Embodiment 

I detta underkapitel beskrivs hur kroppsspråket och embodiment-effekter utnyttjas i syfte att 

stödja elevens lärande i sociala sammanhang. Delresultatet belyses utifrån de teorier som 

studien bygger på och sammanfattas i ett separat avsnitt. 
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7.4.1 Embodiment och lärandet 

Människans kognitiva processer är kopplade till kroppens sensomotoriska mekanismer, t.ex. 

gester, blickar eller röstläge (kapitel 2.1.1). Det finns forskningsstudier som visar att gester 

och tankar hänger ihop och att skolbarn lättare uttrycker nyvunna matematiska kunskaper i 

gester än i ord (kapitel 2.1.1). Därför fungerar kroppsspråket vid sociala interaktioner som 

informationsbärare, t.ex. kan specifika ledtrådar fångas upp genom att följa elevens blick, 

vilka tyder på att eleven förstått eller inte förstått lärarens muntliga instruktioner. De flesta 

intervjuade lärare menar att elevens blick kan förmedla var denne är i lärandeprocessen och 

att det är viktigt att hålla ögonkontakt med elever för att se om de tröttnat eller behöver hjälp. 

När eleven arbetar med ständigt nedsänkt huvud vid en iPad begränsas möjligheter till 

ögonkontakt - säger en intervjuad lärare. Därmed blir elevens kroppsbaserade signaler med 

information om dennes kognitiva processer otillgängliga. Enligt observationer använder 

lärarna möjligheter att förstärka egen muntlig information visuellt genom eget kroppsspråk, 

t.ex. att peka på ett uppskrivet nyckelord på tavlan vid en genomgång på lektionen. 

 

Kroppsliga reaktioner har samband med de perceptuella stimuli människan exponeras för 

(kapitel 2.1.1). Exempelvis uppläsning av ord med handlingskraftig eller känslomässig 

innebörd som framkallar fysiska och känslomässiga reaktioner hos försökspersonerna, vilket 

påverkar deras beslutsfattande och beteende (kapitel 2.1.1). Vid social stimuli utlöses fyra 

varianter av embodiment-effekter (se kapitel 2.1.1). I specialundervisningen nyttjas medvetet 

dessa effekter för att stödja elevens lärandeprocess. Enligt observationer använder 

specialläraren avsiktligen lämpliga gester, miner, blickar, ögonkontakt, ändrar röstläge och 

förflyttar sig ofta i rummet. Detta görs för att på ett naturligt sätt fånga elevens 

uppmärksamhet, förstärka information visuellt och auditivt, göra undervisningen rolig och 

intressant, samt kontrollera om eleven uppfattat information eller instruktioner - menar 

specialpedagogen. Genom att följa elevers blickar och ögonrörelser undersöks om elever 

följer lärarens handlingar och håller fokus, samt tar in informationen och förstår vad som 

sägs. Vid åsynen av lärarens kroppsspråk - som en förstärkning av verbal information - 

associerar eleven till egna upplevda erfarenheter (minnen), vilka återskapas som perceptuella, 

motoriska och inre tillstånd, aktiverade i form av neurala mönster, s.k. simuleringar (se 

kapitel 2.1.1). Det som ses, känns och hörs medför att eleven relaterar till egna 

sensomotoriska (kroppsliga) erfarenheter och har lättare att fantisera eller föreställa sig saker i 

sitt sinne, t.ex. vad ett begrepp står för i praktiken. Därmed utgör kroppen med dess 

sensomotoriska mekanismer en bas för människans off-line kognition, vilket avser mentala 

bilder, tankar eller minnen om det som inte finns aktuellt närvarande i omgivningen, och 

således off-line kognition betraktas som kroppsbaserad (aspekt 6, i kapitel 2.1). 

 

Dessa mekanismer har en fundamental betydelse för lärandet och därför utnyttjas de särskilt i 

undervisningen riktat till elever med speciella behov. Att undervisa med hjälp av en tavla 

förutsätter att läraren står med ryggen mot elever, vilket hindrar ögonkontakten med gruppen. 

Därmed missas en viss del av viktig information om elevers kognitiva processer. För att 

undvika dessa risker nyttjas sällan tavlan i specialundervisningen, utan i stället används 

planscher på väggen som visualiserar olika koncept (se figur 5, kapitel 7.1.6). Av liknande 

anledning begränsas även iPad-användning för att elevens ögon eller blickar syns dåligt vid 

arbete med detta verktyg. Ett undantag är föreläsningar som vanligtvis bastår av 7 minuters 

YouTubes klipp och fungerar som en form av repetition eller sammanfattning av lektionen. I 

viss mån används iPads under seminarier eftersom elever behöver ta fram information på 

egen hand, för att senare gemensamt kunna diskutera ämnet. 
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7.4.2 Sammanfattning 

Fenomenet embodiment gäller en relation mellan människans kognitiva processer och 

kroppens sensomotoriska mekanismer (kapitel 2.1.1). I undervisningssituationer utnyttjas 

detta fenomen vid socialt lärande, t.ex. när läraren genom att följa elevens blickar bildar sig 

en uppfattning om denne tar in muntlig information eller inte. När människor interagerar 

socialt fungerar kroppsspråket, t.ex. gester, miner och blickar, som ledtrådar med information 

om människans kognitiva processer (kapitel 2.1.1). Detta delresultat visar att lärarna 

avsiktligen använder eget kroppsspråk vid socialt lärande för att fånga elevens 

uppmärksamhet och tolka elevens signaler medierade via kroppen i syfte att förstå var eleven 

befinner sig i lärandeprocessen. Användning av materiella verktyg, t.ex. iPad eller tavla, vilka 

förutsätter en arbetsställning som hindrar kroppsbaserad kommunikation mellan lärare och 

elever, fungerar inte optimalt i de situationer då möjligheten att tolka elevens kroppsspråk är 

viktig för undervisningens effektivitet. 

 

Embodiment-effekter, t.ex. överstämmelse mellan kroppsliga och kognitiva tillstånd som en 

förstärkning av individens prestationsförmåga vid problemlösning, har en fundamental 

betydelse för lärandet (kapitel 2.1.1). Elevens förmåga att lösa problem eller förstå olika 

koncept ökar, när denne associerar till egna upplevda erfarenheter (minnen), vilka återskapas 

som perceptuella, motoriska och inre tillstånd aktiverade i form av neurala mönster, s.k. 

simuleringar (se kapitel 2.1.1). Att mentalt framkalla inre bilder, tankar eller minnen handlar 

om off-line kognition, vilken anses vara kroppsbaserad eftersom kroppens sensomotoriska 

mekanismer utgör basen för denna form av tänkande (se aspekt 6, kapitel 2.1.1). 

Embodiment-effekter utnyttjas framförallt i specialundervisningen för att sätta igång specifika 

kognitiva mekanismer hos eleven, i syfte att stödja problemlösningsprocessen och därmed 

lärandet. 

7.5 Lokaler och utrymmen 

I detta underkapitel beskrivs elevens arbetskontext i form av Kunskapsskolans lokaler och 

utrymmen. Vidare beskrivs hur kontextens karaktär, struktur och möjligheter till miljöbyte 

inverkar på elevens kognitiva processer. Delresultatet belyses utifrån de teorier som studien 

bygger på och sammanfattas i ett separat avsnitt. 

 

7.5.1 Planlösning och funktion 

Att gruppera elever efter kunskapsnivå i kärnämnen, och ålder i övriga kunskapsämnen, 

innebär att det bildas elevarbetsgrupper av varierande storlekar. Med hänsyn till gruppens 

storlek, undervisningsformer (föreläsningar, lektioner, workshops m.m.) och elevens specifika 

behov, tillhandahålls specifika lokaler och utrymmen för att gynna lärandeprocessen. Till 

skillnad från en vanlig skolplanlösning med långa korridorer och likadana klassrum placerade 

i rad, erbjuder Kunskapsskolan rum av varierande storlek och karaktär. Byggnaden 

designades för att möta elevernas olika behov, stödja skolans utbildningskoncept och främja 

lärandeprocessen genom att erbjuda utrymmen som är specifika till form, färgsättning och 

struktur. Att organisera omgivningen för att stödja elevens kognitiva processer handlar om 

användningen av kognitiv scaffolding (se kapitel 2.1). 

 

Arenan, klassrummen, grupprummen och matsalen/caféet är några exempel på utrymmen vars 

storlek och karaktär relaterar till gruppens storlek och syftet med undervisningen. Arenans 

design stödjer föreläsningsaktiviteter med bruk av AV-media till visning av filmklipp eller 

PowerPoint-presentationer - förklarar skolans rektor. Därför har denna lokal en elliptisk form 
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som liknar en bio för att sätta läraren i centrum och rymma in två basgrupper (en basgrupp 

består från 3-24 elever). Enligt observationer är klassrummen (figur 11) designade för att 

bedriva lektioner eller morgonsamlingar och rymma en basgrupp. Grupprummen (figur 12) 

ligger intill klassrummen och fungerar för individuellt skolarbete i mindre elevgrupper, t.ex. 

vid kommunikationspass eller workshops. Ett av dessa rum är anpassat till daglig 

specialundervisning för mindre elevgrupper på 4-6 elever (figur 11och 12). Vid individuellt 

skolarbete, t.ex. skönlitteraturläsning eller handledning via workshops, används inredda 

öppna utrymmen utanför klass- och grupprummen (figur 13). Små avskärmade utrymmen 

med ett skrivbord, en stol och tillång till en dator erbjuds de elever som behöver använda 

detta verktyg stationärt (figur 14). Förutom sitt primära syfte användas matsalen/caféet vid 

veckovis personlig handledning för att bl.a. följa upp elevens skolresultat (figur 15). Matsalen 

används även vid stora samlingar, t.ex. när viktig information förmedlas av skolans ledning 

till samtliga elever och lärare. 

 

 
Figur 11. Klassrummet med sikte mot grupprummet för specialundervisning 
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Figur 12. Klassrummet med anslutning till 3 st. grupprum bakom glasväggar 

 

 
Figur 13. Öppna utrymmen nyttjade för individuellt arbete 
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Figur 14. Datorarbetsplats placerad intill grupprummet för specialundervisning 

 

 
Figur 15. Matsalen för lunch, PH-samtal och stora samlingar 



56 
 

7.5.2 Färgsammansättning 

Fräscha, starka färger balanserade med vit bakgrundsfärg bidrar till en bra atmosfär, vilket 

positivt påverkar elevens emotioner i skolmiljön - uppger skolans rektor och en intervjuad 

lärare. Glädje höjer hjärnans vakenhetsnivå, vilket positivt inverkar på kognitiva processer, 

t.ex. uppmärksamheten vid problemlösning. Detta fenomen gynnar inlärningen och kallas 

Mozart-effekten, vilket syftar till känslan av välbefinnande, framkallad genom positiva 

sinnesintryck, t.ex. glad musik eller glada färger, som i sin tur leder till ökning av 

vakenhetsnivån och därmed prestationsförmågan. Samtliga intervjuade elever uppskattar 

lokalernas glada färgsättning och fräscha design. En av de intervjuade eleverna menar att den 

roliga färgsättningen gör att hon känner sig glad och uppmuntrad i skolarbete. Eleven har 

utifrån detta sammanhang lättare att besluta sig för att påbörja skolarbetet. Detta innebär att 

specifika omständigheter i människans omgivning, t.ex. tidspress eller struktur i miljön, 

inverkar på beslutsfattandet (se kapitel 2.1.3). 

 

Färger kan utifrån en specifik kontext fungera som informationsbärare för att skilja på olika 

objekt, t.ex. i naturen blå himmel och brun jord. Användning av olika färgnyanser i relation 

till utrymmets specifika syfte och struktur differentierar skolans lokaler. En av intervjuade 

lärarna menar att alla rum är på något sätt individuella och färgerna gör att det skiljer sig från 

den ena platsen till den andra. Med detta stödjer den materiella kontexten användarnas 

kognition, t.ex. vid problemlösning när ett specifikt lektionsrum ska hittas. Beroende på hur 

ett problem presenteras i ett sammanhang kan kontexten upplevas som stödjande eller 

störande för kognitionen, vilket påverkar problemlösningsprocessen (se kapitel 2.1.3). 

7.5.3 Transparenta väggar 

Kunskapsskolans lokaler kännetecknas även av många transparenta glasväggar som finns i 

nästan varje skollokal (se figur 11, 12, 14). Ett exempel på detta är salen för undervisning av 

naturorienterande ämnen med tre transparenta väggar och utsikt mot stadspanorama och gröna 

områden. Detta ger ett väldigt bra intryck och gör att n/o-salen upplevs öppen och rymlig - 

menar en elevinformant. 

 

En intervjuad lärare utrycker att, förutom skolsköterskan och skolkurator, kan inte ens rektorn 

stänga helt om sig. På så sätt blir elever och skolpersonal bakom transparenta väggar alltid 

sedda och tillgängliga. Lämpligt placerade glasväggar skapar känslan av öppna ytor och ökar 

kontaktmöjligheter mellan elever och lärare, vilket upplevs av samtliga informanter som 

positivt. Glasväggar skapar goda förutsättningar för övervakning av elevens aktiviteter och 

sysselsättning. När något negativt händer bland elever kan läraren ingripa direkt. Därför 

förekommer det sällan mobbing på skolan - förklarar rektorn och en elevinformant. Detta är 

ett exempel på hur kontexten kan inverka på utvecklingen av nya normer och praxis som en 

del av skolans kultur (se kapitel 2.1.4). 

 

Rektorsexpedition är belägen nära skolans huvudentré. Via en inglasad vägg har rektorn 

indirekt uppsikt över elever som passerar förbi mot sina bokskåp i början av varje skoldag. 

Därmed har även elever möjligheter att se rektor sysselsatt med sina dagliga aktiviteter. Den 

transparenta väggen fungerar som en osynlig avskiljare och samtidigt öppnar möjligheter till 

omedelbar kontakt. På så sätt minskas det subjektiva, emotionella avståndet mellan skolans 

ledning, lärare och elever. Därmed öppnar kontexten implicita möjligheter till ömsesidig 

påverkan mellan kulturen och dess medlemmar (se kapitel 2.1.4). 
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7.5.4 Att växla mellan arbetsmiljöer 

Elever skiljer sig avseende lärstilar och behov rörande arbetsmiljön. De flesta elevinformanter 

föredrar tysta utrymmen medan en brukar arbeta bättre när det är lite pratigt. Intervjuer 

klargör att det finns möjligheter till miljöombyte för eleverna. Med tiden lär sig eleverna att 

hitta sina favoritställen i relation till aktuella behov. Elevernas val av arbetsmiljö styrs oftast 

av möjligheter till lärarhjälp och sinnesintryck som ökar förmågan till uppmärksamhet eller 

avspänning, t.ex. stadsutsikten från n/o-sal eller lyssnande på bakgrundsmusik. Därför har de 

fyra intervjuade eleverna vitt skilda favoritställen. Vissa elever föredrar tysta rum medan 

andra gillar att arbeta i öppna utrymmen fyllda med kamrater. 

 

Lufttemperaturen är en ytterligare faktor som påverkar elever vid val av ett arbetsrum. 

Att arbeta i ett rum som ger mycket skugga vid soliga dagar eller i ett som släpper in värme 

under kalla årstider är fördelaktigt - menar en elevinformant. Att klara av mer än 15 minuter i 

ett för varmt rum är nästan omöjligt - menar samma elev. Faktorer som svalka och värme har 

betydelsen för hur elever fördelar sig i olika utrymmen och lokaler. Under varma eller kalla 

dagar blir vissa rum överfulla, medan andra står nästan helt tomma - uppger en annan 

elevinformant. Därför blir det ibland väldigt trångt och svårt att arbeta i lokalerna - uppger två 

elevinformanter. 

 

Samtliga ovan beskrivna aspekter handlar om att kognitiva aktiviteter utspelar sig i en verklig 

miljö, vilket involverar människans sinne (kapitel 2.1). När tänkandet sker här och nu mellan 

den tänkande individen och omgivningen, innebär detta att kognitionen är situerad (on-line) i 

en viss kontext och påverkas av särskilda omständigheter som en unik situation innebär 

(aspekt 1, kapitel 2.1). 

7.5.5 Sammanfattning 

Individer agerar under specifika förutsättningar och omständigheter i realtid, vilket ställer 

höga krav på de kognitiva processerna och betyder att kognitionen sker under tidspress 

(aspekt 2, i kapitel 2.1). Människan behöver hantera ständigt nya utmaningar från 

omgivningen genom att agera på rätt sätt och i rätt tid, vilket betyder att kognitionen finns för 

att människan ska kunna utföra adaptiva handlingar (se aspekt 5, i kapitel 2.1). 

 

Aktuella skeenden som utspelar sig kring människan definieras som kontext (kapitel 2.1.3). 

Eftersom människan inte är isolerad från den sociokulturella och materiella omgivningen, 

påverkas hon av pågående interaktioner och fysikaliska faktorer (kapitel 2.1.3). Elevens 

behov vad gäller arbetsmiljö varierar i relation till individuella förutsättningar och tillämpade 

arbetsformer. Därför kan samma skolmiljö påverka elevens kognitiva processer negativt eller 

positivt beroende på dennes individuella behov samt kroppsliga och mentala tillstånd. 

 

En glad färgsammansättning av skolans lokaler och utrymmen utlöser känslan av glädje, 

vilket höjer elevens vakenhetsnivå och därmed ökar förmågan till uppmärksamhet. Vidare 

ökar transparenta väggar möjligheten till insyn i elevers aktiviteter och chansen att snabbt få 

lärarstöd. En viktig aspekt är elevers möjligheter att i viss mån växla mellan olika 

arbetsmiljöer beroende på individuella behov. Fysikaliska lagar påverkar elevens omgivning 

och arbetsmiljön, t.ex. en specifik lufttemperatur leder till trängsel då elever ojämnt fördelar 

sig i lokalerna i sökandet efter optimala arbetsförhållanden. Detta delresultat visar att 

materiell kontext i form av lokaler och utrymmen erbjuder goda möjligheter för olika former 

av skolarbete, genom specifik planlösning, färgsammansättning och karaktär, samt påverkar 

chansen att få skyndsamt lärarstöd. Därmed stödjer den materiella kontexten elevens lärande.  
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8 Resultatsammanfattning och slutsats 

För att komma fram till en slutsats och besvara studiens frågeställning (se kapitel 3.1) 

sammanfattas studiens delresultat enligt teman: verktyg och artefakter, undervisningsformer, 

community of practice, embodiment samt den materiella kontexten i form av lokaler och 

utrymmen. Samtliga delresultat sammanställs i tabell 2 för att presentera identifierade 

utmaningar och de faktorer som stödjer elevens lärande. Vidare förklaras hur samtliga 

faktorer gemensamt stödjer elevens lärande. Avslutningsvis presenteras slutsatsen och svaret 

på studiens frågeställning. 

 

Verktyg och artefakter: IPads och datorer, webb-baserade eller pappersbaserade läromedel 

och resurser är några exempel på materiella och kognitiva verktyg som används i 

undervisningssyfte. IPads/datorer tillsammans med Kunskapsporten och EDS-en erbjuder 

tillgång till webb-baserade läromedel och elevdata oberoende av tid och det geografiska 

området. Verktygen kompletterar varandra vad gäller syfte och funktion. En viktig aspekt av 

verktygsbaserat lärande handlar om att eleven har möjlighet att växla mellan verktygen 

beroende på aktuella behov, t.ex. rita geometriska figurer på papper eller skriva en 

bokrecension på iPad. Webb-baserade verktyg, t.ex. Kunskapsporten och EDS-en, är 

designade för att erbjuda tillgång till strukturerad information, vilket underlättar sökande efter 

information och dess användning när eleven utvecklar nya kunskaper och färdigheter. 

Kunskapsporten fungerar som en resurs för lärarna vid lektionsplaneringsförslag. På så sätt 

frigörs värdefulla lärarresurser till att undervisa och guida eleven i kunskapsutveckling. 

Identifierade utmaningar relaterar till en ensidig användning av iPads/datorer i undervisningen 

(informationssökning och textredigering), vilket begränsar elevens möjligheter till ett effektivt 

stöd för kognitiva processer och utveckling av verklig förståelse. Detta sätt att använda 

iPads/datorer i skolan ökar elevens ensamhetsarbete och leder till att denne fäster sig vid 

verktyget. 

 

Undervisningsformer: I samband med verktygsanvändning sker lärandeaktiviteter i olika 

former, t.ex. som samling, föreläsningar, lektioner eller workshops. Dessa är organiserade i 

relation till syftet med undervisningen, t.ex. att guida eleven vid planering av skoldagen, att 

föreläsa om fakta eller teorier och att handleda när eleven individuellt eller i grupp omsätter 

teorin i praktiken. Under denna process assisterar läraren eleven i varierande grad, t.ex. vid en 

föreläsning när en lärare föreläser för två basgrupper eller under workshops när en lärare 

undervisar 2-5 elever. Målet med lärarassistansen är att involvera eleven i en allt högre 

utsträckning i lärandeaktiviteter tills denne kan utföra en uppgift helt på egen hand och 

därmed utveckla nya kunskaper och färdigheter på expertnivå. Utmaningarna handlar om att 

främja ett lärande baserat på samverkan med flervägskommunikation under formel 

undervisning. Att samarbeta och diskutera med andra elever och vuxna kännetecknar lärandet 

i naturliga situationer och efterfrågas av elever. Möjligheterna att tillgodose dessa behov är 

lite större vid arbetsformer avsedda för mindre grupper med tät lärarassistans, t.ex. 

workshops. Därför binder sig lätt eleven till en omtyckt lärare och dennes kunskapsämne. 

Detta leder till utveckling av ny praxis inom community of practice som stödjer eleven i en 

lämplig arbetsfördelning mellan olika kunskapsämnen. 

 

Community of practice: Lärandeprocessen sker i samband med verktygsanvändning, 

tillämpning av specifika former av undervisning samt användning av normer, rutiner och 

praxis för att effektivisera dessa aktiviteter. Undervisningen organiseras som steg- och 

temakurser, vilket återspeglas i informationsstrukturen hos verktyget Kunskapsporten. 
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 Möjligheten att läsa i egen takt i kärnämnen öppnas när kurser är organiserade i steg och när 

elever är grupperade efter individuell kunskapsnivå. Vidare behövs det varierade former av 

undervisning, då elever dels tar del i teorier och fakta, t.ex. under föreläsningar eller lektioner, 

och dels praktiserar kunskaper individuellt eller i små grupper, t.ex. under lärarhandledda 

workshops. Vid arbete med individuella skoluppgifter utnyttjar elever vissa möjligheter till 

lärande via elevsamverkan. Workshops gynnar i stället socialt lärande, då eleven deltar i 

lärandeaktiviteter och under vuxnas assistans lär sig att använda psykologiska verktyg för en 

viss domänkunskap. En regelbunden och metodisk studieplanering och uppföljning av elevens 

skolprestationer genomförs för att avvärja faktorer som negativt kan inverka på elevens 

lärande. För att främja lärandeprocessen är samtliga lärandeaktiviteter baserade på 

användning av för kulturen specifika verktyg och artefakter. Därför introduceras eleven i 

verktygsanvändning och guidas i skolans rutiner tills denne fullständigt behärskar dessa och 

tillämpar dem på egen hand. Detta delresultat visar att utvecklingen av kulturella normer, 

rutiner och praxis genererar strukturer, processer och aktiviteter, t.ex. genom strukturerat 

läromaterial, specifika elevgrupper, varierande former av undervisning och bruk av specifika 

materiella verktyg. Sammantaget bör kulturella normer och praxis utgöra en fungerande 

helhet som stödjer elevens lärande. 

 

Embodiment: Fenomenet embodiment knyter samman aspekter relaterade till socialt lärande 

och syftar till användning av kroppsspråk, t.ex. gester, miner och blickar, vilka fungerar som 

ledtrådar när individer interagerar socialt. Elevens lärande stöds genom att använda 

kroppsspråket för att fånga upp dennes uppmärksamhet och visuellt förstärka muntlig 

information. Genom att tolka elevens signaler som kontinuerligt sänds via kroppsspråket, kan 

läraren bilda sig en viss uppfattning om elevens kognitiva processer, t.ex. graden av 

uppmärksamhet eller känslotillstånd. Därmed kan läraren även förstå var eleven befinner sig i 

lärandeprocessen, t.ex. att eleven inte förstått konceptförklaringen, och då ge denne stöd i rätt 

tid. Kroppsbaserad kommunikation mellan lärare och elever kan tyvärr hindras i vissa 

undervisningssituationer, t.ex. vid användning av iPad eller tavla som förutsätter en specifik 

arbetsställning. Embodiment-effekter syftar även till överstämmelse mellan kroppsliga och 

kognitiva tillstånd, vilket förstärker individens prestationsförmåga vid problemlösning. Detta 

fenomen har en fundamental betydelse för lärandet, vilket innebär att elevens förmåga att 

förstå olika koncept ökar, när denne associerar till upplevda erfarenheter (minnen), vilka 

återskapas som perceptuella, motoriska och inre tillstånd aktiverade i form av neurala mönster 

s.k. simuleringar. Embodiment-effekter utnyttjas särskilt i specialundervisningen för att 

visuellt förstärka muntlig information och sätta igång associeringsmekanismer hos eleven, 

vilket stärker problemlösningsförmågan. 

 

Lokaler och utrymmen: Den materiella kontexten i form av lokaler och utrymmen erbjuder 

optimala arbetsförhållanden för att främja lärandeaktiviteter, vilka genomförs som olika 

undervisningsformer med varierande antal deltagare. Lokalernas design i form av 

färgsammansättning gynnar lärandeprocessen genom att positivt påverka elevens 

känslotillstånd, vilket höjer dennes vakenhetsnivå och därmed uppmärksamhet. 

Användningen av glasväggar placerade på lämpliga ställen, t.ex. som en mellanvägg från ett 

klassrum till ett grupprum (figur 12, i kapitel 7.5.1), ökar möjligheten till insyn i elevers 

aktiviteter och att skyndsamt få lärarstöd. Lärandet gynnas också när eleven kan byta miljö 

för att tillgodose individuella behov, t.ex. tystnad eller avskildhet. En del elever har lättare att 

viljemässigt fokusera på skolarbetet när de hör musik i bakgrunden, emedan andra föredrar 

total tystnad. De identifierade utmaningarna handlar om negativa effekter relaterade till 

kontextens egenskaper och fysikaliska lagar, t.ex. trängsel orsakad av en ojämn 

elevfördelning vid en ogynnsam lufttemperatur. 
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Tabell 2. Resultatsammanfattning med faktorer som stödjer elevens lärande och identifierade utmaningar för respektive delresultat. 

 

 

Delresultaten Faktorer som stödjer lärandet Utmaningar 

  Användning av verktyg och artefakter som kompletterar varandra Att gynna utvecklingen av verklig förståelse 

Verktyg Tillgång till undervisningsunderlag och elevdata oberoende av tid och plats Att använda tekniken för att stödja kognition 

och artefakter Möjlighet att växla mellan verktygen beroende på aktuella behov Att ta hänsyn till teknikens gränser och risker 

  Strukturering och aktualisering av elevdata och läromaterial Att förebygga tendenser till att fästa sig vid iPad-bruk 

  Nyttjande av frigjorda lärarresurser tack vare kunskapsdelning Att minska elevens ensamhetsarbete 

  Organisering av varierande lärandeaktiviteter baserade på verktygsbruk Att öka möjligheter till lärandet via elevsamverkan 

Undervisnings- Organisering av lärandeaktiviteter beroende på undervisningssyfte  och flervägskommunikation 

 former Användning av olika former och grader av lärarassistans Att främja naturligt lärande typiskt för vardagssituationer 

  Involvering av eleven i lärandeaktiviteter på en allt mer avancerad nivå    

  Organisering av kurser i steg och tema för att individualisera elevens lärande Att utveckla kulturella normer och praxis 

  Kunskapsbaserad grupptillhörighet som gynnar lärandet i egen takt i kärnämnen som genererar strukturer, processer och aktiviteter, 

Community Möjligheter till elevsamverkan vid arbete med individuella skoluppgifter vilka utgör en fungerande helhet, 

 of practice Regelbunden och metodisk studieplanering och uppföljning av skolresultat som sammantaget stödjer elevens lärande 

  Introduktion i användning av tekniska verktyg och skolans rutiner 
   Tillämpning av normer och rutiner avseende bruk av iPads/datorer 
   Användning av kroppsspråk för att fånga upp elevens uppmärksamhet Att förebygga kontextuella faktorer som hindrar 

Embodiment Användning av kroppsspråk för att förstärka muntlig information nyttjande av embodiment-effekter i lärandet 

  Observation av elevens kroppsspråk för tolkning av dennes lärandeprocess   

  Nyttjande av embodiment-effekter för att stödja problemlösningsförmåga   

  Anpassning av lokaler i förhållande till undervisningsform och antalet deltagare Att förebygga negativa effekter relaterade till  

Lokaler Användning av färgval som stimulerar vakenheten och differentierar lokaler kontextens egenskaper och fysikaliska lagar,  

och utrymmen Användning av glasväggar för bättre insyn i elevers/lärarnas/rektors aktiviteter t.ex. trängsel orsakad av en ojämn elevfördelning  

  Elevens möjligheter till visst miljöombyte i relation till individuella behov  vid en ogynnsam lufttemperatur 
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Kunskapsskolans kultur beskrivs systematiskt i studiens fem delresultat, som omfattar 

användningen av verktyg och artefakter, undervisningsformer, community of practice, 

embodiment samt lokaler och utrymmen i syfte att stödja elevens lärande. Därmed innehåller 

beskrivningen av kulturen, uppdelad i delteman, svaret på samtliga delaspekter av studiens 

frågeställning (se kapitel 3.1). Tabellbeskrivningen sammanfattar att den sociokulturella 

kontexten stödjer elevens lärande genom att erbjuda verktyg som kompletterar varandra i 

egenskaper och funktion, t.ex. iPads med internetuppkoppling, olika typer av webb-baserade 

resurser och pappersbaserade läromedel. Dessa används i samband med anpassad 

undervisning i varierande former, t.ex. föreläsningar, lektioner eller workshops. Vidare 

tillämpas kulturella rutiner, normer och praxis för att främja lärandet genom att erbjuda eleven 

möjligheter att läsa i egen takt, guida denne i verktygsanvändning och studieplanering samt 

följa upp dennes skolresultat. En ytterligare faktor som stödjer lärandeprocessen är nyttjande 

av embodiment-effekter i syfte att stödja elevens problemlösningsförmåga, visuellt förstärka 

muntlig information, fånga upp elevens uppmärksamhet och bilda sig en uppfattning om 

dennes kognitiva processer, t.ex. att eleven förstått ett koncept som läraren förklarat. Även 

den materiella kontexten i form av lokaler och utrymmen främjar lärandet genom att erbjuda 

optimala arbetsförhållanden för olika former av undervisning med ett varierat antal deltagare. 

Detta bidrar till att elevens förmåga att behålla uppmärksamheten gynnas, och de specifika 

elevbehoven tillgodoses, t.ex. behov av tystnad eller avskildhet under skolarbetet. 

 

Ovan sammanfattat resultat tyder på att de undersökta elementen i studien är samintegrerade 

till ett system som återspeglar den rådande kulturen i Kunskapsskolan. Ett exempel på denna 

samintegration är att Kunskapsporten är ett verktyg som erbjuder läromaterial organiserat i 

steg (eller kurser), vilket stödjer möjligheten att läsa i sin egen takt i kärnämnen, då elever 

grupperas efter kunskapsnivå och undervisas i lokaler användbara för elevgrupper med 

varierande antal medlemmar. Detta exempel illustrerar att verktyg, normer och rutiner inom 

community of practice samt lokaler och utrymmen är utformade för att samintegrerat stödja 

elevens lärande. Sammantaget bildar detta ett helhetssystem som är kvalitativt större än de 

enskilda delarnas begränsade förmåga.  

 

Sammanfattat studieresultat leder till följande slutsats och därmed svaret på studiens 

frågeställning (se kapitel 3.1): 

 

 Den sociokulturella och materiella kontexten stödjer elevens lärande genom att 

använda ett system, som innefattar samintegrerade element i form av specifika verktyg 

och artefakter, undervisningsformer, normer och rutiner inom community of practice, 

embodiment samt lämpliga lokaler och utrymmen. 
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9 Diskussion 

Följande frågeställning utarbetades som utgångspunkt för denna studie: 

 

 På vilket sätt utgör den sociokulturella och materiella kontexten ett stöd för elevens 

lärande i samband med användning av materiella och kognitiva verktyg. 

 

Studiens frågeställning beskriver ett problemområde som inrymmer flera delaspekter (se 

kapitel 3.1), vilka metodiskt undersöktes för att framställa resultatet. Problemområdets 

delaspekt (1) studerades genom att identifiera och beskriva de materiella och kognitiva 

verktyg som används i undervisningen på Kunskapsskolan. Vidare beskrevs hur elevens 

sociokulturella omgivning i form av olika undervisningsformer, normer och strukturer inom 

community of practice samt nyttjande av embodiment-effekter stödjer lärandeprocessen, 

vilket ledde till svar på problemområdets delaspekter (2), (3) och (4). Genom att undersöka 

och beskriva hur strukturen i elevens materiella kontext i form av skollokaler gynnar 

lärandeprocessen besvarades delaspekterna (5) och (6). Samtliga delresultaten 

sammanfattades i tabell 2 (kapitel 8) för att presentera identifierade utmaningar och de 

faktorer som stödjer elevens lärande. Slutsatsen utarbetades genom att förklara hur 

Kunskapsskolans kultur fungerar som ett helhetssystem för att stödja elevens lärande och 

därmed besvarades problemområdets sista delaspekt (7). Samtliga etapper i 

undersökningsprocessen ledde till följande svar på studiens frågeställning: 

  

 Den sociokulturella och materiella kontexten stödjer elevens lärande genom att 

använda ett system, som innefattar samintegrerade element i form av specifika verktyg 

och artefakter, undervisningsformer, normer och rutiner inom community of practice, 

embodiment samt lämpliga lokaler och utrymmen. 

 

9.1 Resultat 

Studieresultatet visar att elevens lärande är en produkt av komplexa processer, vilka utspelar 

sig i ett system som inkluderar elevens hjärna, kropp samt dennes materiella och 

sociokulturella omgivning. Därmed är lärandet ett resultat av verktygsanvändning och 

relevant stöd i olika former, t.ex. handledning för eleven under specifika lärandeaktiviteter i 

lämpliga lokaler tills eleven kan utföra en viss uppgift på egen hand. 

 

Med den tekniska utvecklingen och i överstämmelse med Skolverkets (2011) krav har iPads 

och datorer fått sin plats i skolans värld som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (se inledningen). Samtidigt nyttjas dessa verktyg i 

undervisningen relativt ensidigt, främst till informationssökning och textredigering, vilket inte 

främjar utvecklingen av verklig förståelse hos eleven (kapitel 2.3). Denna typ av teknikstött 

lärande förknippas med utmaningar som presenteras i olika forskningsstudier (kapitel 2.3) och 

denna studies resultat (se tabell 2, kapitel 8). En av utmaningarna handlar om att ett verktyg 

designat att användas för att stödja elevens kognition inte behöver fungera i varje situation 

(kontext) som ett kognitivt verktyg och gynna lärandeprocessen. Exempelvis ökar en ständig 

uppkoppling till internet - som en obegränsad informationskälla - elevens stresskänsla och 

överbelastar kognitionen vid informationsbearbetning (kapitel 2.3). Eftersom Kunskapsskolan 

har kommit långt i integration av IKT-verktyg i undervisningen har dessa risker avvärjts, 

genom att tillhandhålla eleven ett webb-baserat och strukturerat läromaterial benämnt 

Kunskapsporten, vilket minskat behovet av informationssökning på internet. 
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Forskningen visar att datorstött lärande kräver mycket lärartid för käll- och äkthetskontroll, 

framtagning av nytt läromaterial och administrativa uppgifter, vilket kräver kunskapsdelning 

mellan lärarna inom respektive ämnen, t.ex. via en kunskapsbank (kapitel 2.3). Då 

Kunskapsporten fungerar även som en resurs för lärarna vid lektionsplanering, nyttjas 

frigjorda tidsresurser till att undervisa, guida och stödja eleven i lärandet. Som ett resultat av 

decentralisering är ansvaret för den svenska skolan överförd från staten till kommunerna och 

därför behöver kunskapsbanker utvecklas på lokalnivå. Därmed påverkar kommunernas olika 

ekonomiska förutsättningar lärarnas möjligheter till kunskapsdelning, vilket kan leda till en 

icke likvärdig utbildning i Sveriges skolor. Digital ojämlikhet äventyrar utbildningens kvalité 

och elevens möjligheter till lärarstöd kan då komma att variera, trots samma lärartäthet i de 

olika skolenheterna. 

 

Att datorstött lärande ökar elevens ensamhetsarbete framkommer både i studiens teoretiska 

bakgrund och resultatet (se kapitel 2.3 och 7). Till viss mån är behovet av socialt lärande via 

elevsamverkan och flervägskommunikation tillgodosedd på workshops. Samtidigt tenderar 

elever att binda sig till en omtyckt lärare i dennes kunskapsämne i längtan efter möjligheter 

till det naturliga lärande som är karakteristiskt för vardagssituationer (kapitel 7). Behovet av 

att lära sig naturligt via deltagandet i lärandeaktiviteter - där vuxna och barn i olika åldrar 

finns till hands större delen av tiden - är ännu svårare att tillgodose i en kommunal skola än i 

Kunskapsskolan, vilken erbjuder olika former av undervisning och delar upp barnen efter 

kunskapsnivå och ålder. Vid formell undervisning styrs elevers vardag mycket hårt, vilket 

påverkar deras möjligheter till social interaktion och socialt lärande (se kapitel 2.1.4). 

 

En annan utmaning handlar om att utveckla kulturella normer och praxis som genererar 

strukturer, processer och aktiviteter, vilka utgör en fungerande helhet som sammantaget 

stödjer elevens lärande. Därmed bör dessa normer och praxis inte krocka med varandra utan 

samintegrerat leda till utvecklingen av en bättre utbildning och ett bättre stöd för eleven i 

lärandeprocessen. Skolverkets (2011) syn på lärandet som en process av verktygsanvändning 

med stöd från den materiella och sociokulturella omgivningen, överensstämmer med det 

situerade paradigmet där individen, verktygen och kontexten - i vilket kognitionen sker - 

betraktas som ett helhetssystem med emergenta egenskaper (se inledningen). Integration av 

IKT-verktygen i undervisningen överensstämmer i stället med datormetaforen och därmed 

synsättet på lärandet som en process av symbolmanipulering och beräkning i människans 

hjärna (se kapitel 2.1 och 2.3). Följaktligen tenderar den traditionella användningen av IKT-

verktyg i undervisningen att gynna enbart det lärande som är baserat på överföring och 

bearbetning av information, vilket inte stödjer utvecklingen av verklig förståelse hos eleven 

(se kapitel 2.3). Kulturella normer utvecklade på nationell nivå som inte överensstämmer med 

tillämpad praxis på lokalnivå, kan inte resultera i ett homogent lärandesystem över hela 

landet. Med stöd av en nationell IT- strategi bör alla Sveriges skolor kunna bli ”en-till-en-

skolor”, hävdar Lärarnas Riksförbund (2014). 

 

Att införa iPads och datorer som ett verktyg för kunskapsutveckling förutsätter komplexa 

förändringar inom systemets (kulturens) samtliga delar, inklusive lokalerna och nyttjande av 

embodiment-effekter (se tabell 2, i kapitel 8). Pedagogisk forskning omfattar didaktiska 

aspekter gällande datorbruk i skolan, medan denna kognitionsvetenskapliga studie belyser 

lärandet ur ett helhetsperspektiv, genom att beskriva hur en materiell och sociokulturell 

kontext påverkar elevens lärande (se kapitel 7 och 8). Därmed belyses inte enbart 

undervisningsmetoderna utan även nödvändigheten att tillhandahålla resurser, så att 

verktygsbaserad undervisning kan fungera optimalt för en stor grupp omyndiga 

samhällsmedborgare. I detta sammanhang kan studiens resultat utgöra ett bidrag vid 
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framtagning av en nationell IT-strategi i syfte att utarbeta konkreta riktlinjer för design av 

skolundervisningen, vilken enligt Skolverkets (2011) krav ska vara baserad på användning av 

IKT-verktyg och anpassade kunskapsformer, så att de fungerar som en helhet (se inledning). 

9.2 Metodkritik 

Studiens problemområde (kapitel 3) handlar om elevens lärande i en materiell och 

sociokulturell kontext, i vilken användningen av materiella och kognitiva verktyg med 

omgivningens stöd inverkar på lärandeprocessen. Därmed påverkas studieresultatet av valet 

av ett lämpligt studieobjekt. Kunskapsskolan bedriver undervisning med stöd av traditionella 

verktyg, t.ex. papper och penna, och IKT-verktyg, t.ex. iPads/datorer. Oberoende av formatet 

(analogt eller digitalt) kategoriseras dessa verktyg som materiella och kognitiva (för definition 

se kapitel 2.1.2). Kunskapsskolan har dessutom lyckats att inkorporera IKT-verktyg i 

undervisningen via ett helhetskoncept, vilket motsvarar Skolverkets (2011) syn på 

användning av modern informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Därmed 

fanns det på Kunskapsskolan relevanta aspekter att studera och därmed kunde 

frågeställningen besvaras (se kapitel 3). Samtidigt är resultatet giltigt enbart för denna skola, 

men kan komma till nytta även för andra skolor som planerar att inkorporera IKT i större 

utsträckning i undervisningen. 

 

Den kvalitativa metodansatsen med intervjuer och observationer som primära 

datainsamlingstekniker medför att forskarens kunskap om fenomenet modifieras kontinuerligt 

i takt med studiens utveckling. Därför brukar granskningen av nya data leda till nya insikter 

och korrigeringen av studiens frågeställning och slutliga inriktning. I denna studie 

fokuserades initialt främst på användningen av IKT-verktyg i undervisningen, vilket 

återspeglas i intervjuguiden med semistrukturerade frågor (Bilaga A). Under studiens 

utveckling identifierades andra materiella och kognitiva verktyg som spelar en central roll i 

undervisningen och elevens lärande. Studiens omfattning och inriktning korrigerades således 

genom att ställa följdfrågor för informanter och genomföra informella intervjuer vid lämpliga 

observationstillfällen. Detta resulterade i nya data som kastar ljus över ytterligare centrala 

aspekter som gynnar elevens lärande, t.ex. specifika undervisningsformer, normer och praxis. 

 

Intervjudeltagarna rekryterades via avsiktligt urval och representerade informationsrika fall 

med stora kunskaper kring studiens problemområde. Inom samma informantkategori skildes 

informanterna åt genom profilegenskaper (tabell 1, i kapitel 5), vilket möjliggjorde att 

forskaren fick ta del av olika personliga perspektiv avseende elevens lärande, något som 

påverkade studiens resultat positivt. För att undvika negativ påverkan till följd av 

maktfördelningen i gruppen genomfördes gruppintervjuer separat för lärare och elever. Inom 

lärargruppen upptäcktes inga spänningar som kunde påverka studieresultatet negativt. Vid den 

gruppbaserade elevintervjun berodde utförligheten i svaren på deltagarnas ålder och 

skolerfarenheter. För att balansera detta och lämna ett lämpligt svarsutrymme för de yngre 

informanterna växlades turordningen vid svar på intervjufrågor. Två av de gruppintervjuade 

eleverna var ett syskonpar, vars åsikter skildes sinsemellan. Således påverkade syskonen inte 

varandra negativt, vilket ledde till högkvalitativ data som gynnade studieresultatet. För att 

bekräfta relevansen av data insamlad under gruppintervjuerna genomfördes även en enskild 

lärarintervju och en enskild elevintervju. 

 

Vid skolbesöken hördes även kritiska röster avseende skolbyggnadens karakteristiska design 

med stora och transparenta ytor. Det antyddes att elever med svårigheter att sortera intryck, 

prioritera och fokusera upplever denna omgivning som distraherande. Dessutom efterfrågar 

vissa elever en god balans mellan användning av digitala och analoga verktyg. De föredrar att 
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arbeta handfast med vanliga prov samt papper och penna. Beträffande iPad-användningen 

efterfrågas många fler tangentbord än vad skolan kan erbjuda och därför köper vissa elever 

sina egna för att effektivisera skrivandet. Dessa uppfattningar syftar till individuella skillnader 

i kognitiva förmågor - exempelvis uppmärksamhet - och specifika faktorer relaterade till 

kroppsbaserad kognition för att stödja problemlösningsförmågan. Resultatet av den aktuella 

studien exkluderar dessa synpunkter eftersom det saknades tidsmässiga möjligheter att följa 

upp dem med ytterligare intervjuer. 

 

Undersökningsdeltagarna informerades enligt forskningsetiska principer om studiesyftet, 

rätten till frivillig medverkan, sekretesskravet och dataanvändning endast i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Föräldrars samtycke till elevernas intervjudeltagande hämtades in 

via e-post. Samtliga informanter lämnade ett muntlig medgivande till ljudupptagning av 

intervjuer. ”Helt deltagande observationer” innebär att observatörens uppdrag hålls dold för 

observerade elever och lärare. Observationsformen stred mot skolans regler och uteslöts som 

datainsamlingsteknik. Baserad på skolans krav och studiens förutsättningar valdes två andra 

och mer lämpliga observationsformer. Den materiella kontexten dokumenterades genom 

fotografering av relevanta verktyg och tomma skollokaler. Insamlad data behandlades 

konfidentiellt och undersökningsdeltagarna kodades i studien som en kombination av en 

bokstav och en siffra.  

9.3 Framtida studier  

Enligt i tabell 2 (kapitel 8) sammanfattat resultat, relaterar identifierade utmaningar till 

användningen av tekniska verktyg, bl.a. därför att de förändrar kraven både på lärare och på 

elever när det gäller undervisningen och lärandeprocessen (se kapitel 2.3). Vidare visar 

tabellen att även utmaningar inom de olika delresultaten hänger ihop, likaväl de faktorer som 

stödjer elevens lärande. Dessutom tyder resultatet på att elevens lärande inte kan stödjas 

genom införandet av ett enda slags verktyg utan att det behövs en uppsättning av verktyg som 

kompletterar varandra i egenskaper samt funktion och som eleven kan växla mellan, beroende 

på individuella behov och syftet med inlärningen (se kapitel 7.1). 

 

Genom att titta på digitala mediers roll i skolundervisningen ur ett didaktiskt perspektiv kan 

flera av ovanstående aspekter förbises, eftersom pedagogisk forskning brukar vara av 

deskriptiv karaktär med fokus på sociala strukturer i klassrummet och förändringar av statens 

läroplaner över tid. För att utarbeta ett konkret koncept på hur en verktygsbaserad 

undervisning ska designas och hur elevens lärande ska stödjas, utifrån ett helhetsperspektiv, 

räcker det inte att studera elevens lärande enbart via pedagogiska undersökningar. Eftersom 

användningen av modern teknik leder till utveckling av nya undervisningsformer, bör bruket 

av IKT-verktyg i undervisningen studeras utifrån teorier som ger en generell förståelse av 

lärandeprocessen. Ett sätt att åstadkomma detta är kognitionsvetenskapliga studier av 

fenomenet lärande, vilka kan fungera som ett komplement till pedagogiska infallsvinklar av 

verktygsbruk vid formellt lärande. Därför behövs fler studier som tittar på lärandet ur ett 

situerat perspektiv med hänsyn till processer som utspelar sig i elevens hjärna, kropp och 

omgivning.  
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 Bilaga A - Intervjuguide med semistrukturerade frågor 
 

 

Inledande frågor - lärare 

Hur länge har du arbetat på Kunskapsskolan? 

I vilka ämnen undervisar du? 

Har du tidigare arbetat i en traditionell skola? I så fall i hur många år? 

 

Inledande frågor - elever 
Hur länge har du gått på Kunskapsskolan? 

Vilken årskurs går du i nu? 

Brukar du använda iPad eller dator på skolan? 

 

Intervjufrågor (elever och lärare): 
 

Verktygsanvändning 

 

Nyanvändare 

 

1. Vilka IT-verktyg använder du/elever dagligen på Kunskapsskolan? 

2. Hur lär du/nya elever över tiden att använda IT-verktygen? 

3. Upplever du/nya användare problem i så fall vilka? Vad klagar de oftast på? På vilket 

sätt löses dessa problem eller klagomål? 

4. Vad uppskattar och stimulerar du/nyanvändare av i samband med IT-användning? 

5. Uttrycker nya användare att de saknar någonting eller upplever som 

onödigt/överflödigt, och i så fall vad? 

6. Hur förändras din/elevernas IT-användning under deras tid på Kunskapsskolan? 

7. Förändras din/elevens inställning till IT-användning över tiden i så fall hur? 

8. Leds eller stimuleras du/eleven på något sätt vid användningen av IT-verktyg? I så fall 

hur leds nya användare och respektive vana användare (vana elever)? 

 

Vana användare 

 

9. Vad klagar du/vana användare på avseende IT-baserad undervisning? 

10. Vad uppskattar du/vana användare avseende IT-baserad undervisning? 

11. Vad upplever du/vana användare som lustfyllt avseende IT-baserad undervisning? 

12. Uttrycker du/vana användare att de saknar någonting eller upplever som onödigt/ 

överflödigt, och i så fall vad? 

 

Alla elever 

 

13. Föredrar du/elever IT-verktygen framför papper och penna eller tvärt om? 

14. Finns det perioder där du/elever medvetet väljer bort IT-verktygen? Varför? Vilket 

arbetssätt väljer de i stället? 

15. Har Kunskapsskolan egna råd och anvisningar som du/elever kan följa för att navigera 

och hitta bland antal egenproducerad digitala dokument t.ex. i Google Drive, och i så 

fall vilka? 

16. Har du/elever något eget sätt att navigera och hitta bland antal egenproducerad digitala 

dokument t.ex. i Google Drive, och i så fall vilket? 
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Kulturella normer och rutiner 

 

1. Finns det praxis eller rutiner avseende IT-användning på skolan och hemma? 

2. Vilken roll spelar föräldrar avseende din/elevens användning av IT-verktygen? 

3. Skapar du/elever egna rutiner och arbetssätt och, så fall vilka? 

4. Hur mycket samarbetar du/elever med varandra t.ex. när de skriver ett dokument i 

Google Drive? 

5. Hur upplever du/elever det att arbeta självständigt (med iPads och andra IT-verktyg) 

under längre perioder? 

6. När används kompletterande fysiska läromedel som t.ex. vanliga böcker, utskrifter 

eller papper och penna? 

7. Hur ofta sker utskrifter av lagrad digital material t.ex. lösningar på hemläxor? Vem 

lagrar eller förvarar det och på vilket sätt? 

 

Materiell kontext 

 

1. Vilka utrymmen eller lokaler föredrar du/elever vid individuellt arbete? 

2. Vilka utrymmen eller lokaler föredrar du/elever vid grupparbetet? 

3. Vad säger du/elever om skolans storlek och planlösning? 

4. Hur upplever du/elever att skolans öppna ytor och väggar gjorda av glas? 

5. Vilket syfte har lokalernas rika färgsättning och hur påverkas du/elever av detta? 

6. Vilka möjligheter har du/elever till att byta miljö vid behov? 

7. Hur ofta väljer du/elever att byta miljö och varför? 
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 Bilaga B - Fältanteckningar med bilder - observation nr 1 
 

Lektion - historia [kl 12.00 – 12.45] 

 

L1 går genom närvarolistan och via iPaden noterar det i Elevdokumentationssystemet (EDS). 

 

På väggen hänger whiteboardtavlan (se figur 1) med texten enligt följande: 

Kartritaren! 

Karta 1 – Första världskriget 

Karta 2 – Efter kriget + Hitlers uppgång Öst 

Karta 3 – Nazi Tysklands fall, Sovjet och Väst delning av Europa 

 

 
Figur 1. Whiteboardtavlan med anvisningar till uppgiften 

 

L1 förklarar för elever vad uppgiften går ut på. Elever ska rita en karta enligt anvisningar på 

whiteboarden och instruktioner som de kommer åt via iPads. 

 

Eleverna är utspridda i de intilliggande grupprummen och de håller på att samlas i 

klassrummet (se figur 2) och sätter sig på stolarna framför borden placerade i U-formation.  

 

L1 säger ”Ni ska jobba med kartor till kl 12. 45, sedan ska jag ha workshop”. 
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Figur 2. Klassrummet med anslutning till 3 st. grupprum bakom glasväggar 

 

Kartor på ett A4-blad delas ut. Likaså låser L1 upp förvaringsutrymmet (bakom vita dörren 

till höger, figur 2), delar ut pennor och kritor till alla elever och låser därefter utrymmet. 

L1 säger till mig ”Elever får inte gå in själva till förvaringsutrymmet, för att de hämtar grejer 

och lämnar inte dem tillbaka”. 

 

E5 som sitter bredvid mig går in på iPaden och laddar in en färgad kartbild. Han klickar sig 

skickligt fram för att skriva ut kartbilden. Sedan går han ut ur klassrummet (ungefär 20 

meter), till lokalen bakom glasväggen och mot skrivaren, för att hämta utskriften som är svart-

vitt. 

E5 säger ”Jag brukar skriva ut dokument (som jag planerar att arbeta med)”. 

 

Sedan, går jag mot 2 elever (flickor) som sitter bredvid varandra och verkar samarbeta. 

Jag frågar ”Hur ska ni gå till väga med den här uppgiften?” 

E6”Vi går in på Google Drive och hämtar underlaget som L1 har skickat ut till oss och läser 

genom. Det står precis vad vi ska göra”. 

Samtidigt pekar E6 på en punktlista som syns på iPads-skärmen för att visa mig 

uppgiftsanvisningar vi talar om. 

 

Båda flickorna använder block och penna.  De ritar på ett blockblad en tankekarta och de för 

anteckningar. E6 läser anvisningar på sin iPad. 

E6 säger till mig”Vi ska sedan ändra och skriva klart texten, på det tomma bladet bredvid 

kartan vi ritat klart”. 

Kartan har först ritats av (troligen vid ytterglasvägg), gränser mellan länderna korrigerats 

enligt uppgiftsbeskrivningen och länder på kartan fyllts med olika färger. För att texten, 
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vilken ska stå bredvid kartbilden, ska vara rak har dessa två elever ritat ett antal vågräta linjer. 

Nu går E6 in på Kunskapsporten, hämtar fakta om första världskriget, skriver stödord och 

börjar formulera texten i sitt block för att sedan renskriva den bredvid kartritningen. 

 

Det är rätt så hög ljudvolym i klassrummet, särskilt kring större grupper (5 elever). Mindre 

grupper (2 elever) upplever jag inte så högljudda. L1 uppmanar elever flera gånger till att 

dämpa ljudnivån. Elever tystnar något. 

 

Allt fler elever reser sig från bordet (U-format, se figur 2) och samlas vid yttre glasväggen 

(fönster).  Elever står där på rad bredvid varandra, placerar sina kartbilder på yttre glasväggen, 

för att utnyttja dagsljusets skinande genom kartan och rita av kartkonturer på ett nytt blad. 

 

Intill klassrummet med 14 elever, finns det 3 st. grupprum bakom en glasvägg (se figur 2). I 

ett av grupprummet bakom glasväggen och en svart dörr arbetar specialläraren (se figur 3 

nedan) med elever som behöver extra stöd, i det andra (se figur 2, längst in till vänster bakom 

öppna skjutdörrar) sitter 3 elevgrupper (2-3 elever i varje grupp), i det tredje som också 

fungerar som en hall sitter flera elevgrupper utspridda och arbetar självständigt. L1 går runt 

och undersöker om elever behöver hjälp och stöd eller om de vill ställa frågor. 

 

 
Figur 3. Klassrummet med sikte mot grupprummet för specialundervisning 

 

Jag går in i det andra grupprummet bakom en glasvägg och glas skjutdörrar (se figur 2) och 

skjuter in glasdörren efter mig. Här, bakom stängda dörrar, är ljudnivån betydligt lägre. Det 

finns 3 st. bord uppställda bredvid varandra. Jag kommer fram till 3 elever (flickor) som sitter 

bredvid varandra  

Jag ställer frågan ”Varför har ni valt att arbeta i detta rum (att arbeta i)?” 
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E7 svarar ”Vi har valt detta för att det är tystare här”. 

Övriga 3 elever (flickor) står i grupprummet vid ytterglasväggen och sätter fast sina kartor på 

den med hjälp av en tejpbit, för att rita av kartbilden på ett pappersblad. 

 

E8 som sitter bredvidd E7 tittar på kartan som syns i iPaden och ritar in nya landgränser på 

pappersarket, vilka uppstått efter första världskriget samt färglägger olika länder (se figur 4). 

 

 
Figur 4. IPad-användning vid kartuppgiften 

 

Jag går ut ur grupprummet tillbaka in i klassrummet (se figur 2) med 14 elever. Här är 

ljudnivån betydligt högre. Elever verkar inte störas av detta utan jobbar på med att ta fram 

kartor med nya landsgränser. E6 tar fram flera kartbilder på sin iPad, vilken står i en vinkel på 

bordet, och bläddrar mellan dem. 

 

E5 har också iPaden framme. E5 tittar på skärmen, läser genom texten som syns där och ritar 

sedan in stödlinjer på bladet bredvid kartan för att börja renskriva texten för hand med stöd av 

dessa linjer. 

 

L1 säger till alla barn i klassrummet: ”Nu är lektionen slut, men ni kan fortsätta att arbeta 

med kartan om ni vill (eftersom det är workshopen som börjar därefter)”. 

 

[kl 12.45] 
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 Bilaga C - Tematisk analys - fragment av lärarintervju nr 2 
 

Exempel på tematisk analys med nedanstående tema färgmarkerade i texten. 

 

 

 

verktyg   kultur  kontext 

 

 

 embodiment community of practice 

 

 

 

[00:00:53.05] 

1. Vilka IT-verktyg använder elever dagligen på Kunskapsskolan? 

L3. IPad, dator, EDS (elevdokumentationssystem) och Kunskapsporten. 

 

[00:01:26.07] 

2. Hur bekantas nya elever över tiden med IT-verktygen? 

L3 Eleverna brukar få en utbildning i det i början. Men de flesta elever som börjar här och de 

flesta elever i den här åldern har ju faktiskt jobbat med datorer, så är det faktiskt väldigt 

ovanligt att någon som går högstadiet aldrig har jobbat med en dator förut. Så det brukar inte 

vara så mycket....Sen har ju vi PH-samtal med dem varje vecka och där hjälper ju vi dem. 

 

[00:02:22.11] 

Jag. Och PH-samtalet, vad är det för något? 

L3. Personlig handledare, där vi träffar en elev varje vecka. Och då har vi samtal med dem 

hur det går i skolan, om de har redovisat, om de har gjort proven, hur de mår och lite sånt. Så 

de får ju utbildning men även, att man varje vecka kollar så de har förstått. Men just det här 

med IT, det här med iPads, det brukar inte finnas (problem)....det är mest systemet, hur man 

redovisar och sånt, som man brukar vilja ha mer hjälp i. 

 

[00:02:58.05] 

Jag. Kan du ge mig ett exempel när det gäller detta (undervisningssystem)? 

L3. Det tar jättelång tid att förklara om man inte har, hm....För att vi har helt annat koncept på 

Kunskapsskolan än vi har på andra skolor. Vår skola är individanpassad, så varje elev ses från 

dennes perspektiv och utifrån den nivån som eleven är på. Så om man är väldigt duktigt på 

matte så får man jobba på hög nivå i matte. Då kan det vara någon som är i årskurs 7 som kan 

jobba med någon i årskurs 9. Behöver man mer stöd så får man annan typ av matte och annan 

typ av hjälp. 

 

[00:03:30.13] 

Jag. Hur återspeglas detta i det här webb-baserade systemet Kunskapsporten? 

L3. Då går man in där, då finns ju uppgifter som de ska jobba med som finns på 

Kunskapsporten, som vi brukar gå genom med dem. De har ju allting där. De har ju all fakta: 

de har alla uppgifter som de ska göra, de har hela kalendern. De har ju allting där vad de ska 

göra, plus EDS (Elevdokumentationssystem).....och om de är på steg 15 i svenskan och de 

uppgifter som de ska göra, och om de är på steg 32 i matte. 
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[00:04:20.10] 

Jag. Så på PH sättar man upp målen? 

L3. Målen sätter man upp i början på terminen men sedan delar man upp de målen, sakta men 

säkert. Varje vecka, så tittar man in i den stora terminsplanen, som man gör i början på 

terminen, då tittar man då varje vecka. "Har jag gjort det här som jag skrivit in varje vecka 

och hur ska jag göra för att nå mina mål för nästa vecka?". Man jobbar hela tiden utifrån den 

stora planeringen, men man sätter in det i veckomål och sen dagsmål. Så idag måste jag jobba 

med det här, för att om en vecka ska jag ha prov i det här eller redovisa det. 

 

[00:04:59.15] 

Jag. Och i Kunskapsporten hämtar man det som man har blivit hänvisat till? 

L3 Ja precis. 

 

[00:05:21.11] 

3. Upplever nya användare/nya elever att det något problem? 

L3. I början tar det lite tid tills de kommer in i hela systemet, hur allting fungerar...alltså hela 

konceptet som vi  har på Kunskapsskolan. Men efter någon vecka brukar alla elever förstå hur 

de ska gå till väga. Är det någon som fortfarande inte förstår då brukar man ju ha lite längre 

sådana PH-samtal så att de verkligen ha förstått. 

 

[00:05:51.10] 

4. Vad uppskattar och stimulerar nyanvändare i samband med IT-användning? 

L3 Det de uppskattar är att de har all information på ett och samma ställe. I en traditionell 

skola så behöver man en mattebok, en svenska bok, en engelska bok, spanska bok osv. och så 

so/no men här har man allt på ett och samma ställe. Så om man nu behöver kolla "Oj just de, 

vad jag skulle jobba med sen?", så man kan direkt dra med fingret för att kolla vad det var för 

någonting och allting finns ju där. Så det är ju som en bok fast den är digital. 

 

[00:06:38.08] 

5. Menar de (nya elever) att det saknas någonting eller upplever som överflödigt i systemet (i 

det digitala)? 

L3 Det beror ju på, från ämne till ämne. Eleverna upplevde att det saknades lite i no, men det 

har hon kompenserat genom att ha med eget material också. Så att Kunskapsporten är ju ett 

hjälpmedel för oss lärare men vi få ju självklart ha med eget material också som vi delar ut till 

eleverna om vi tycker att det kan hjälpa dem ännu mer inför ett prov till exempel. Självklart 

ska ju allting finnas där, men ibland ska man ju lägga till lite saker i vissa kurser till exempel. 

 

[00:07:25.08] 

6. Hur förändras elevernas IT-användning under deras tid på Kunskapsskolan? (Jag menar att 

de övergår från att vara nya elever till att vara vana elever. Hur förändras deras IT-

användning?) 

L3. Jag tror att många av dem har mycket mer kunskap när det gäller IT-utvecklingen, för vi 

har ju vissa elever som till exempel inte visste vad Wi-Fi var för någonting, alltså trådlöst 

nätverk. De fick lära sig allting här för att det inte trodde att skulle kunde jobba med detta 

hemma, utan bara här. 

 

[En an skolpersonalen kommer för att ställa en fråga till L3] 

 

[00:00:21.06] 
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Jag. Du pratde om det här med Wi-Fi? Vi fick avbrott i intervjun. Kan du fortsätta? 

L3. Jag sa att de får lära sig mycket bl.a. vad trådlöst nätverk är, om de inte visste det innan. 

Att de kan jobba med iPads hemma också om de har ett trådlöst nätverk hemma och att de kan 

jobba med det här hemma på en vanlig dator bara om de loggar in på Kunskapsporten med sin 

inloggning. 

 

[00:00:51.08] 

6. Hur förändras elevernas inställning till IT-användning över tiden? 

L3. Det är nog svårt att säga, för att vi brukar ju inte direkt att intervjua dem om vad de har 

för uppfattning om IT. Men många som väljer att gå här (Kunskapsskolan) är ganska 

intresserade av IT, generellt sett, och även de som inte är det, de lär sig under tiden också. Jag 

ser det bara som positivt egentligen. Jag förstår att många tänker traditionellt och att det ska 

finnas böcker... men samtidigt det här (Kunskapsporten) är ju som en bok, så att man kan titta 

på det...alltså just digitalt. 

 

[00:01:31.20] 

Jag. Jag kan tänka mig...När man är ny så är allting nytt och sen börjar man ha en slags vana, 

man blir så bekant med detta system, men systemet förändras inte. Förändras inställningen då, 

utifrån eventuella nya behov hos äldre elever? 

L3. Nej, det tror jag inte. 

 

[00:02:22.19] 

Om eleven övergår från att vara nyanvändare till en äldre användare, så är frågan om dennes 

inställning till IT förändras? 

L3 Det vet jag inte riktigt. Men jag tror att de har en positiv inställning ändå. Jag tror inte att 

det förändras nåt anmärkningsvärd. Det tror jag inte. 

 

Jag. Du har inte märkt om de talar om nya behov eller behov av förändringar? 

L3. Nej det tror jag inte. Det har jag inte upplevd. De har ju...det ställs väldigt höga krav på 

dem så att... Det är ingenting jag har lagt märke till faktiskt.  

 

[00:03:06.12] 

8. Leds eller stimuleras eleven på något sätt vid användningen av IT-verktyg? I så fall hur? 

L3 Ja, det tror jag, för att det blir mer visuellt på något sätt. Man har bilder framför sig... 

 

Jag. Jag menar om skolan leder eller stimulerar eleven på något sätt? 

L3 Via IT eller hur? 

 

Jag. Nej, jag tänker så här. Det finns IT-verktyg som man väldigt kan snabbt tröttna på och så 

finns sådana som man bara använder och använder eller finns det sådana som är jätte 

komplicerade och man behöver ha stöd utifrån. Så är eleverna självgående helt och hållet eller 

behöver ni stödja dem? 

L3 Nej, nej (det är inte självgående). Självklart så har vi ju vanliga lektioner också där vi styr 

dem alltså när det gäller uppgifter och vad de behöver göra. Och det är inte tvunget att de 

måste använda sig av en iPad, när de skickar uppgifter till oss, utan de får ju skriva i block 

också, så de har ju block och papper och penna. Man har ju både och. Vi använder oss mycket 

av PowerPoints, bilder och tavlan också som vanligt, alltså skriva upp på tavlan, så det är 

väldigt varierande. 

 

Jag. Så det är ett sätt att komplettera? 
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L3. Ja. Det här att de jobbar på iPaden och Kunskapsporten. Vi har ju  traditionella lektioner 

också, där de få uppgifter som de ska göra, men de här uppgifterna som de får, finns ju på 

Kunskapsporten, som vi ger dem. Sen kan vi ju välja att ge extrauppgifter om vi vill, fast alla 

uppgifter som finns på Kunskapsporten är ju uppgifter som innefattar betygskriterierna för E, 

C, A osv... 

 

[00:05:17.12] 

Jag. (Vad gör du) om du har en situation där en elev har iPad och vet vad denne ska gå in och  

göra, men trots det gör den inte det och kanske sitter och bara klickar runt?  

L3. Då får man ju göra en handlingsplan för den eleven, om eleven inte når sina mål, som den 

lagt upp. Då får man göra en handlingsplan så att den elev, jag har till exempel en sån elev 

som inte riktigt greppar det och då skriver jag ut allting till honom, så att han har allting i 

pappersform och så har jag lagt in det i mappar och så har jag skrivit vilken dag det måste 

vara klart, och då har jag ett samtal med hans mamma och ringer hans mamma varje vecka 

och säger, nu skulle det ha varit klart idag och då får han göra det under helgen och så får han 

ge mig det på måndag. Det är ju olika. Det är ju det med den här skolan att alla elever är olika 

och att alla behöver ju stimuleras på olika sätt...och det är ju svårt att säga att alla jobbar på ett 

sätt, utan alla jobbar ju olika. Vissa har ju personliga scheman, helt personliga scheman och 

andra har ju ett och samma scheman. 

 

[00:06:25.24] 

9. Är det någonting vana elever klagar på i samband med IT? 

L3. Ibland kan de ju klaga på att de inte tycker att man skriver i elevdokumentationen 

tillräckligt snabbt, för att de vill ha svar direkt hur det har gått för dem. Men vi behöver ju 

också tid för att rätta allting. Det brukar ju vara det som de i så fall kanske klagar över. Och 

sen är det någonting som de borde lite bättre på, det är ju att de själva går in och de skriver 

hur de tycker att de borde ha gått, så att man kan titta lite. 

 

[00:07:08.21] 

10. Vad uppskattar de?  

L3. De uppskattar att få feedback, när de redovisar. De uppskattar att få veta vad de ska 

redovisa till nästa steg, så att de förbereda inför det, vad som krävs av dem, vad de ska göra 

för att bli ännu bättre för att få högre betyg, och att man då skriver kommentarer varje gång de 

har redovisat, så att de vet vad de ska jobba vidare på. 

 

Jag. Och det skriver ni i Kunskapsporten? 

L3 Ja, i EDS-en, elevdokumentationen som finns på samma sida där. 

 

[00:07:45.21] 

11. Vad upplever vana användare som lustfylld avseende IT-baserad undervisning? 

L3. Att det blir lite varierande, att de faktiskt kan välja jobba med iPaden men de kan skriva 

(för hand) också. Att de har den här valmöjligheten tror jag är ganska lustfylld för dem. Att de 

får chansen att faktiskt välja och att de kan jobba med olika saker beroende på vilken nivå de 

är på, så att de är ju också ganska kul att alla inte sitter och håller på med samma uppgift hela 

tiden utan att man jobbar på sin nivå. Så jag tror det är stimulerande för dem.  
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 Bilaga D - Elevexempel som illustrerar betygskraven 

 

Sjukdomsexperten 

 

Jag har valt att skriva och fördjupa mig mer i Malaria som är 

en välfärdssjukdom. Malaria kommer i olika typer av former 

men den smittas via myggor som överför parasiter till 

människan. Malaria finns i Sydamerika, Asien och Afrika 

men risken att bli smittad är störst i Afrika. Varför risken är 

störst där är pga. det är svårt att skydda sig mot malaria och 

att det är en fattig kontinent som har svårt att producera ett 

skydd för alla människor i Afrika. Afrika är en fattig 

kontinent och det är svårt för människorna att betala för att 

skyddas sig från malaria och det är svårt för samhället att producera ett skydd till alla invånare 

i Afrika. 

 

Det tar olika tid innan man blir sjuk av att ha blivit smittad av malaria. För vissa kan 

symptomen visas efter en till fyra vecka och för andra an det tar flera år tills man blir sjuk av 

malarian. Parasiten som är gömd i myggan i malaria gömmer sig i levern och skadar de röda 

blodkropparna i kroppen. Myggorna sticker människor oftast på kvällen eller natten och det är 

viktigt att man skyddar sig. Man kan skydda sig på lite billigare sätt genom att sova under 

myggnät, under en fläkt eller luftkonditionerat rum. Man kan även skydda sig genom att 

hjälpa sig att skydda med myggmedel och skydd de kläder. Ibland tar man läkemedel för att 

förebygga att man inte bli smittat. 

 

Om man skulle bli smittad så är det viktigt att man söker vård omgående då malaria parasiten 

angriper de röda blodkropparna. Man kan behandla malaria genom att få tabletter men om det 

blir mycket alvarligt situation så måste medicin läggas in direkt i blodomloppet. Den 

drabbade kan även få diarré, illamående och kraftiga kräkningar. Man kan dö av malaria och 

den farligaste parasiten heter Plasmodium Falciparum. De flesta som blir smittade av malaria 

kan få symptomen inom tre månader. 

 

När man blir smittad av malaria kan det visa sig på olika sett på kroppen. Det kan påverka så 

man får lågt blodtryck, kroppen kan hamna i chocktillstånd och njursvikt. Kroppen kan få 

blodbrist och eventuella blödningar. Malaria parasiten påverkar hjärnan och resten av 

nervsystemet. Sjukdomen kan visa sig genom kramper, förlamningar och medvetslöshet. 

 

Egna tankar och reflektioner 

 

Vi måste i världen hjälpas åt att behandla folk som har blivit smittade av parasiten så vi kan 

utrota sjukdomen och minimera smittandet. I de drabbande länderna där malaria parasiten 

finns utför man tester där man tar lite blod och sen får man resultatet efter 15 min. Det är flest 

barn som blir drabbade. Jag tycker att organisationer ska satsa mer pengar på att skydda 

människorna så de inte bli smittade och så vi kan minimera sjukdomen tills den försvinner 

helt. Vi kan samla in myggnät och ge till alla människor där smittan är värst. 

 

Källa: http://www.lakareutangranser.se/malaria 

http://www.1177. se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Malaria/ 

http://www.lakareutangranser.se/malaria
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sj

