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Abstract: Education in information seeking is often traditional and 

focused on technology. When it comes to this sort of 
education, research proves it is unusual to pay attention to 
the interaction between students. My intention has been to 
examine if it is possible to pay attention to the interaction 
between students, in order to create more and better 
situations of learning. The issues in this work are about 
describing the students’ interaction. 

Jean Piaget and Lev Vygotskij are taking an interest in 
interaction in situations of learning. In a socio-cultural 
perspective, the interaction and social community are 
requirements for learning. I have used three kinds of 
approaches to peer learning along with definitions of 
collaborative learning in the analysis of my material. I have 
also compared my material to formulations in the Lpo 94. 

Research has been made, proving students often lack the 
knowledge needed to be able to handle a problem-based 
method of working. There are also researchers presenting 
results proving that students with guidance and education 
have developed knowledge to handle a problem-based 
method. 

To find answers to my questions, I have carried out 
observations of students’ interaction when seeking for and 
using information by the computer. The results of the 
observations show that different forms of peer learning can 
be perceived, along with that the interaction is collaborative. 
Facts and skills are the forms of knowledge especially dealt 
with.   
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Förord 
Jag vill tacka eleverna, skolbibliotekarien och läraren som har låtit mig vara med under 
lektionerna. 
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1. Inledning 
Teknikutvecklingen och det stora utbudet av information har fört med sig att kunskaper 
i informationssökning och informationsanvändning har blivit viktiga i vårt samhälle. I 
skolans läroplaner och kursplaner finns flera formuleringar om vikten av att eleverna lär 
sig att söka och använda information. Undervisningen i informationssökning är viktig 
för att eleverna ska klara av sitt skolarbete och vara väl rustade för framtiden. 

Under de senaste årtiondena har undervisningen i många klassrum förändrats. 
Katederundervisning har delvis gett vika för ett friare undersökande arbetssätt där 
eleverna i större utsträckning förväntas söka information på egen hand. Dessvärre visar 
flera undersökningar (Naeslund 2001, Alexandersson & Limberg 2004) att ett friare 
undersökande arbetssätt inte alltid gynnar elevernas lärande. Särkilt de språksvaga 
eleverna drabbas. Elevernas internetsökningar är ineffektiva, funnen information 
granskas inte källkritiskt och eleverna ”klipper och klistrar” istället för att bearbeta 
informationen. Lärare och skolbibliotekarier missbedömer ofta elevernas färdigheter 
och följden blir att eleverna inte får den hjälp de behöver.  

Men det finns också studier som visar en mer positiv bild av elevernas 
informationssökning. AnnBritt Enochsson som forskar i pedagogik vid Karlstads 
universitet ser i sin forskning att det finns elever som är källkritiska när de söker 
information på internet. De bedömer internetsidor på ett sätt som liknar vuxnas (2001, s. 
217). Eleverna i Enochssons studie har getts möjlighet att reflektera över sina 
internetsökningar och de har haft god vägledning av sina lärare. Louise Limberg, 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap, såg att ett undersökande arbetssätt 
gav goda resultat när läraren uppmuntrade ett analyserande och djupinriktat 
förhållningssätt till uppgiften (1998, s. 227). Undervisningen i informationssökning och 
lärarens förhållningssätt är betydelsefullt för hur eleverna ska lyckas med sitt skolarbete. 

Louise Limberg och Lena Folkesson har i en slutrapport för projektet 
Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) intresserat sig för hur lärare och 
bibliotekarier ser på undervisningen i informationssökning. Limberg och Folkesson 
kommer fram till att den undervisning elever får i informationssökning ofta är 
traditionell och inriktad på tekniska procedurer (2006, s. 13). Undervisningen är också 
orienterad mot individer och individuell handledning (2006, s. 77). Denna bild bekräftas 
av Olof Sundin som har analyserat webbaserad undervisning i informationssökning vid 
olika högskolor (Sundin 2005).  

Limberg och Folkessons forskningsresultat tyder även på att skolbibliotekarier och 
lärare inte ser samarbete mellan elever som en tillgång i undervisningen. Limberg och 
Folkesson anser att samspelet mellan eleverna är en outnyttjad resurs: 

”Däremot menar vi att sociala aspekter på informationssökning kan få en särskild 
betydelse vid undervisning av grupper av elever, där just samspelet mellan 
eleverna och det kollektiva lärandet i klassrummet eller biblioteket skulle kunna 
utnyttjas medvetet i undervisningen.”  (Limberg & Folkesson 2006, s. 29) 

Den sociala aspekten på lärande betonas i flera pedagogiska teorier, bl a hos Piaget och 
Vygotskij. I det sociokulturella perspektivet är samspelet och den sociala gemenskapen 
i fokus. Man lär i samspel med andra i ett socialt sammanhang. Olga Dysthe, fil dr i 
språkvetenskap vid Universitet i Bergen, beskriver hur samspelet mellan eleverna är 
viktigt för deras språkutveckling och lärande. Läraren har ofta stort talutrymme jämfört 
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med eleverna, men det är när eleven är aktiv och delaktig som lärandesituationen är som 
bäst (Dysthe, 1995, s. 10). Ett sätt att ge eleverna större utrymme är att utnyttja 
samspelet dem emellan. I samspelet finns plats för diskussioner, reflektioner och 
lärande.  

Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson, verksamma vid 
Göteborgs universitet, introducerar begreppet samlärande i en forskningsöversikt om 
hur barn lär tillsammans (2000, s. 9). Författarna har med valet av detta begrepp velat 
betona lärandeaspekten i barnens samspel. I denna uppsats har jag velat undersöka 
elevernas samlärande när det handlar om att utveckla kunskaper i informationssökning. 
Kan samlärandet mellan elever uppmärksammas i undervisningen i 
informationssökning för att skapa fler och bättre lärandesituationer? 

1.1 Val av ämne 

Jag har arbetat som lärare och IT-pedagog under flera års tid. Som lärare i grundskolan 
har jag själv praktiserat ett friare undersökande arbetssätt med mina elever. Jag har 
upplevt elevernas entusiasm för arbetssättet men jag har också sett att det ibland är 
tveksamt vad de egentligen lär sig. När jag har tagit del av Louise Limbergs forskning 
bekräftas och förklaras mycket av det jag funderat över som lärare. Eleverna behöver 
stöd och undervisning för att klara ett friare undersökande arbetssätt. I mitt arbete som 
lärare har jag bland annat inspirerats av Olga Dysthe och jag har också intresserat mig 
för metoder som till exempel Problembaserat lärande (PBL) där elevernas samarbete är 
en förutsättning i inlärningssituationen. Det finns mycket som talar för att samarbete 
mellan eleverna är en arbetsform som är gynnsam för lärandet. Detta är bakgrunden till 
att jag har valt att undersöka om undervisningen i informationssökning kan utvecklas 
genom att lärare och bibliotekarier ser elevernas samspel som en resurs i 
undervisningen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill undersöka om det finns något som tyder på att elevernas lärande gynnas av att 
de samarbetar när de söker och använder information på internet, och om samspelet 
därför är en faktor att beakta när undervisningen i informationssökning utformas.  

Följande frågeställningar ligger till grund för mitt arbete: 

1. Hur kan samspelet se ut mellan elever som tillsammans söker och använder 
information vid datorn?  

2. Vilka kunskapsformer förekommer i elevernas samspel?  

3. Hur kan undervisningen i informationssökning utformas om elevernas 
samspel uppmärksammas?  

I nästkommande kapitel beskrivs de fyra kunskapsformer som presenteras i 
grundskolans läroplan. Det är dessa jag avser i min andra frågeställning. 

Jag intresserar mig för grundskoleelevers informationssökning och 
informationsanvändning i skolan då de arbetar med autentiska skoluppgifter. Jag har 
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inte för avsikt att beskriva vad elever lär sig genom att samarbeta. Däremot vill jag 
undersöka hur förutsättningarna för lärande ser ut i samspelssituationer mellan elever 
som söker och använder information på internet. Det är inte min intention att förklara 
eller värdera samspelet utifrån vilka individer det är som arbetar tillsammans. 

För att få svar på mina frågor har jag tagit del av olika teorier med inriktning mot 
samspelets betydelse samt kring undervisningen i informationssökning. Vid ett antal 
tillfällen har jag observerat och spelat in elever i åldrarna 9-12 år som samarbetar vid 
datorn när de söker och använder information till sitt skolarbete. Det insamlade 
materialet har jag sedan analyserat i förhållande till teorier kring kamratsamverkan samt 
till utvalda delar i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94.  

1.3 Definitioner 

Jag har valt att använda begreppen samspel, samarbete, samverkan, kamratsamverkan 
och samlärande. I denna uppsats används orden synonymt. Samlärande är ett begrepp 
som förekommer hos Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) i 
forskningsöversikten Barns samlärande. Författarna valde begreppet med tanke på att 
det är lärandet i samspelet mellan barnen som är intressant för dem. Samlärande har 
egentligen en annan innebörd än samspel och samarbete. Begreppet innefattar ”lärande 
mellan människor, inom och mellan kulturer, miljöer och diskurser” (Williams 2001, s. 
16). Begreppet förklaras ytterligare i kapitel 3.4 Samlärande.  

Det finns flera definitioner av begreppet Informationssökning. Informationssökning 
handlar i denna uppsats framförallt om informationssökning med hjälp av datorn. Jag är 
medveten om att begreppet informationssökning vanligtvis omfattar användandet av fler 
källor än de elektroniska. Limberg och Folkesson (2006, s. 15) påtalar att det ofta är 
svårt att särskilja informationssökning från informationsanvändning. I denna uppsats 
omfattas användningen av informationen i begreppet informationssökning. Ibland har 
jag ansett att det har varit på sin plats att förtydliga vad jag menar och jag har då skrivit 
t ex söka och använda information eller informationssökning och 
informationsanvändning. 

Ett undersökande arbetssätt innebär i denna uppsats ett arbetssätt där eleverna i hög 
utsträckning själva söker information i olika informationskällor. Läroböcker och 
katederundervisning ges då mindre utrymme i den pedagogiska verksamheten. 

Jag har valt att använda uttrycket undervisning i informationssökning när jag avser 
lärares och skolbibliotekariers sätt att utforma en pedagogisk verksamhet där eleven lär 
och utvecklas. Undervisning omfattar här mer än att läraren eller skolbibliotekarien 
undervisar. Undervisning kan även innebära att läraren och skolbibliotekarien skapar 
förutsättningar för lärande, t ex genom att utforma arbetsuppgifter och att låta elever 
samarbeta. 
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2. Läroplan och andra styrdokument 

Det finns olika lagar och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten i grundskolan. 
Inledningsvis hänvisar jag här till ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola 
för utbildning. Detta för att presentera den kunskapssyn som genomsyrar läroplanen för 
grundskolan. Därefter presenterar jag ett urval av det som berör informationssökning 
och elevers samspel i Lpo 94 samt i grundskolans kursplaner för svenska och 
samhällsorienterande ämnen (Kursplaner och betygskriterier 2000). Läroplanen är 
målstyrd vilket innebär att det inte beskrivs vilka metoder och arbetssätt som ska 
användas i skolan. Utifrån hur läroplanen är skriven kan man ändå göra vissa tolkningar 
om hur undervisningen ska bedrivas.  

Jag uppehåller mig också kort vid europaparlamentets rekommendationer för vad som 
är viktigt inom utbildningsområdet. Rekommendationerna riktas till medlemsländerna 
och har tagits fram för att säkerställa kvaliteten i utbildningen inom EU.  

2.1 Kunskapsformer i läroplanen 

I Lpo 94 förklaras kunskap som något som kan förekomma i olika former: 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
blir till en helhet.”(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 6) 

Med anledning av framtagandet av nya läroplaner 1994 fick Skolverket i uppdrag att 
publicera tillhörande bakgrunds- och motivtexter. Dessa texter ska fungera som 
utgångspunkt för diskussioner i skolan kring kunskap, lärande, bildning och skolans 
uppgift. I en av dessa texter, Bildning och Kunskap (särtryck ur Läroplanskommitténs 
betänkande skola för utbildning SOU 1992:94), beskrivs tankarna bakom de olika 
kunskapsformer som brukar kallas de fyra f:en:  

• Fakta är kunskap som information, regler och konventioner. Här görs ingen 
skillnad mellan djup och ytlig kunskap.  

• Förståelse är till skillnad från fakta kunskap som kan mätas kvalitativt. Vi kan 
förstå något på olika sätt. Förståelse är att begripa och förstå innebörden av 
något. 

• Färdighet innebär att vi vet hur vi ska göra något. Exempel som ges i texten är 
att man som ryttare vet hur man ska sitta kvar i sadeln och som simmare hur 
man ska hålla sig flytande. Det finns också mer intellektuella färdigheter, t ex att 
göra matematiska beräkningar. Fakta och förståelse hör hemma inom det 
teoretiska området och färdigheter inom det praktiska.  

• Förtrogenhet är en kunskapsform som är mer svårgripbar. Ibland förklaras den 
som dold kunskap. Här handlar det om att kunna göra bedömningar i olika 
sammanhang. Ofta är förtrogenheten kopplad till sinnliga upplevelser, vi vet och 
känner vad som gäller. Många erfarenheter ger beredskap för hur vi ska uppfatta 
nya situationer.  
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Dessa olika kunskapsformer samspelar och är beroende av varandra. Bakgrunden till 
denna uppdelning av kunskap är att man vill undvika att någon kunskapsform får en 
särskilt framträdande plats. Både teoretiska och praktiska kunskaper är betydelsefulla 
(särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande skola för utbildning SOU 1992:94, s. 
31ff.). I analysen av resultatet i denna uppsats kommer jag att anknyta till de olika 
kunskapsformerna. 

2.2 Informationssökning 

I Lpo 94 finns ett flertal formuleringar som på olika sätt behandlar informationssökning 
och informationsanvändning. Den värld vi lever i beskrivs i läroplanen som komplex, 
föränderlig och med ett stort informationsflöde. Lärandet måste anpassas efter detta och 
därför får studietekniken en framträdande roll. Vi måste veta hur vi ska lära när vår 
omvärld ständigt förändras och informationsmängden är stor. Vi måste kunna sålla bort 
det som är irrelevant och källkritisk kunna granska information vi möter i olika 
sammanhang.  

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 5) 

Ett av de övergripande målen i Lpo 94 är att eleverna ska kunna ”använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, s. 10). I 
kursplanen för svenska återkommer formuleringar om detta. Eleverna ska utveckla sin 
förmåga att hämta information från olika källor och utveckla färdigheter i ”att tolka, 
kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” (Kursplaner och betygskriterier 
2000) 

Även i de samhällsorienterande ämnena ska undervisningen utformas så att eleverna 
använder olika informationskällor och lär sig att kritiskt granska dessa. Här förs också 
ett resonemang om att eleverna ska använda olika informationsmiljöer för att få en 
förståelse för de möjligheter och svårigheter som ett IT-samhälle medför. Eleven ska 
arbeta aktivt och granskande: 

”Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa 
information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse – är 
centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det främjar elevernas orientering i 
tid och rum och deras konstruerande av egna mönster och bilder av omvärlden, 
vilka kan användas som redskap för analys och bedömning av såväl andras 
tolkningar som egna ståndpunkter.” (Kursplaner och betygskriterier 2000) 

När det handlar om lärarens bedömning av eleven i de samhällsorienterande ämnena ska 
förmågan att omvandla information till kunskap uppmärksammas. Läraren ska också 
uppmärksamma hur eleven klarar av att söka, sortera, och strukturera information från 
olika källor samt dennes förmåga att bedöma relevans och sanningshalt i informationen 
(Kursplaner och betygskriterier 2000). 
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Europaparlamentet och rådet har utformat rekommendationer till sina medlemsländer i 
bilagan Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram. Dessa 
rekommendationer ska bidra till att skapa en framtidsorienterad skola med god kvalitet 
som passar det europeiska samhällets behov. En av de åtta nyckelkompetenser som lyfts 
fram handlar om digital kompetens. Färdigheter som söka, samla och bearbeta 
information är viktiga liksom att kunna använda informationen på ett kritiskt och 
systematiskt sätt. Man ska kunna bedöma relevansen i den funna informationen. Vidare 
ska man kunna hitta och använda internetbaserade tjänster (Europaparlamentets och 
rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 2006). Kanske 
kommer dessa rekommendationer att ytterligare betona vikten av digitala kunskaper och 
färdigheter i nästkommande läroplan?  

I den norska läroplanen för grundskolan har den digitala kompetensen fått en mycket 
framträdande plats. Tillsammans med att kunna tala, skriva, läsa och räkna står det att 
eleven ska kunna använda digitala verktyg.  

”De grunnleggende ferdighetene som skal prioriteres og gis spesiell 
oppmerksomhet i opplæringen i alle fag er: 

• å kunne uttrykke seg muntlig 
• å kunne lese 
• å kunne uttrykke seg skriftlig 
• å kunne regne 
• å kunne bruke digitale verktøy”(Utdanningsdirektoratet) 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det tydligt framgår även i de svenska 
styrdokumenten att vi ska arbeta med informationssökning i skolan. Att ha färdigheter i 
det som ibland kallas för den fjärde basfärdigheten är viktigt i vårt samhälle. Stig-
Roland Rask som är projektledare för lärande på KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- 
och kompetensutveckling) lyfter fram den fjärde basfärdighetens betydelse: 

”Detta innebär i sin tur att det är mycket viktigt att våra elever lär sig att söka 
och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och 
sammanställa framtidens information på ett sådant sätt att den omvandlas till 
denna nödvändiga kunskap. Dessa åtta S är så viktiga att de måste börja 
betraktas som den fjärde basfärdigheten – och därmed viktas lika med de tre 
traditionella – läsa, skriva och räkna.” (Rask 2000, s. 15) 

2.3 Elevers samspel 

Läroplanen bär drag av det sociokulturella perspektivet (Bildning och kunskap 1992, s. 
36ff.). Trots att läroplanen inte beskriver hur lärare ska arbeta, vilka metoder och 
modeller de ska utgå ifrån, synes det vara omöjligt att leva upp till läroplanens mål om 
eleverna inte ges möjlighet att samarbeta. Redan inledningsvis förklaras att ”Skolan är 
en social och kulturell mötesplats…” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 
94, s. 4). 

Att vårt språk och vår identitet har en nära koppling till vårt lärande betonas. Därför 
framhålls vikten av att det i skolan ges rikligt med tillfällen då eleverna får tala, läsa och 
skriva. Eleven ska utveckla en tilltro till sin språkliga förmåga.  
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I läroplanens strävansmål kan vi läsa följande om samspel mellan eleverna i skolan: 

”Skolan skall sträva efter att varje elev […] 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra, […] 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 
redskap för att 
– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter och 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, […]” (Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 10) 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns stöd i läroplanen för att utforma en 
pedagogisk verksamhet där samspelet mellan eleverna ska beaktas. Skolan är en social 
miljö där eleverna lär och utvecklas tillsammans. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Samlärande är enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson en komplex 
företeelse som inte enkelt låter sig fångas i en modell eller i ett perspektiv (2000, s 9). I 
litteraturgenomgången har jag valt att presentera två teoretiker, Lev Vygotskij och Jean 
Piaget, som båda betonar samspelets betydelse för människors lärande. Mycket av det 
som omtalas i litteraturen om samspelets betydelse för lärandet återkopplas till någon av 
dessa två. Jag har valt att lägga större vikt vid det sociokulturella perspektivet där 
Vygotskij är en representant och jag utgår därför i huvudsak ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Piaget och Vygotskij var mycket produktiva när det handlar om att författa 
böcker och artiklar. Jag har därför valt att läsa litteratur som sammanfattar deras teorier. 

I kapitel 3.4 Samlärande beskrivs tre olika former för hur samspelet mellan elever kan 
se ut. Dessa samverkansformer har kopplingar till Piagets och Vygotskijs teorier. 
Därefter presenteras Pierre Dillenbourgs, professor vid Ècole Polytechnique Fédérale i 
Schwiez, teorier om kollaborativt lärande. Avslutningsvis ägnas ett kapitel åt 
undervisning i informationssökning där Carol Kulthaus och Olof Sundins forskning 
kring olika förhållningssätt till undervisningen lyfts fram. 

3.1 Jean Piaget  

Jean Piaget (1896-1980) var schweizisk utvecklingspsykolog och hans teorier fick stor 
betydelse för hur skolan kom att utvecklas under 1900-talets senare hälft. Spår av hans 
teorier återfinns i läroplaner och andra dokument under 60-, 70-, 80- och 90-talen (Säljö 
2000, s. 58). Piaget är en av förgrundsfigurerna inom kognitiv inlärningsteori. I denna 
teori är individens tänkande och intellekt i fokus.  

Piaget intresserade sig för hur människan skapar kunskap i sitt samspel med 
omgivningen. Piaget menar att barn lär sig i samspelet med andra barn eftersom deras 
referensvärldar ligger varandra nära, de är på en nivå där de har lätt för att förstå 
varandra. I samspelet mellan barnen uppstår kognitiva konflikter. En kognitiv konflikt 
skapas när barnets uppfattning om en företeelse inte överensstämmer med det som 
omvärlden, kamraterna, säger. Denna inre konflikt utmanar barnet att tänka nytt och 
omvärdera sin uppfattning. När barnet i samtalet med andra barn blir medveten om att 
det finns andra ståndpunkter än den egna, arbetar barnet med sin egen förståelse. Detta 
för att själv kunna föra fram en klar och övertygande förklaring av fenomenet. Piaget 
hävdar att samspelet utvecklar både barnets sociala och kognitiva utveckling. Den 
sociala och kognitiva dimensionen relaterar till varandra. Ju bättre barnet blir på att 
kommunicera och förstå andra desto mer utvecklas den kognitiva förmågan (Williams et 
al. 2000, s. 19-20). 

Assimilation och ackommodation är två centrala begrepp hos Piaget. Assimilation 
innebär att barnet tar in och registrerar företeelser i sin omvärld. Om barnet tvingas 
omvärdera sin uppfattning, t ex efter att ha mött motstridiga uppgifter, uppstår 
ackommodation. Ackommodation innebär därmed att barnets sätt att se på omvärlden 
har förändras (Säljö 2000, s. 60). 

Piaget menar att barnet bygger vidare på befintlig kunskap genom att denna omprövas 
och omorganiseras. Barnet lär när det är aktivt och prövar sig fram. Detta sätt att se på 
tillägnandet av ny kunskap kallas konstruktivistiskt (Dysthe 2003, s. 36). Läro- och 
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kursplansformuleringar som beskriver barnet som aktivt, att det ska få upptäcka saker 
på egen hand samt ska arbeta laborativt etc. härstammar från Piagets teorier (Säljö 
2000, s. 58). 

Piaget har fått stor uppmärksamhet för sina teorier om barnets olika utvecklingsstadier. 
Piaget menar att barnet genomgår olika stadier där det finns skillnader mellan stadierna 
när det handlar om hur barnet uppfattar sin omvärld. Dessa olika stadier kopplas till 
barnets ålder. För varje nytt utvecklingsstadium ökar barnets förmåga till abstrakt och 
intellektualiserat tänkande. I den pedagogiska praktiken innebär detta att undervisning 
kan vara meningslös om eleven inte uppnått en viss utvecklingsnivå. Denna teori är 
kritiserad och vidare forskning har påvisat att teorin inte håller. Det har visat sig att det 
sammanhang barnet befinner sig i när det ska lösa en uppgift har stor betydelse för dess 
prestationer (Säljö 2000, s. 60-61). 

3.2 Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij föddes i Ryssland 1896 och var verksam som forskare fram till sin död 
1934. Ivar Bråten, professor vid Pedagogisk Forskningsinstitutt Oslo universitet, är 
redaktör för boken Vygotskij och Pedagogiken. Här beskrivs hur Vygotskijs teorier har 
betydelse för undervisningen inom olika områden. Bråten presenterar Vygotskij som ett 
av pedagogikens och psykologins stora genier (1998, s. 7).  

Vygotskij lade grunden för det som brukar kallas den kulturhistoriska skolan och han 
ses som en av förgrundsfigurerna i det sociokulturella perspektivet. Dysthe räknar upp 
en rad olika benämningar som alla ryms inom det sociokulturella perspektivet: 
kulturhistorisk, sociohistorisk, sociointeraktivt och situerat. De olika benämningarna 
betonar olika karakteristiska drag men gemensamt för alla är framhållandet av att allt 
lärande sker i ett socialt sammanhang (2003, s. 33-34). Vid en jämförelse med Piaget 
och det kognitiva perspektivet som intresserar sig för individens kognitiva utveckling 
ligger fokus i det sociokulturella perspektivet istället på samspelet mellan kollektiv och 
individ.  

Vygotskijs teorier har liksom Piagets haft stor betydelse för hur skolväsendet ser ut idag 
(Bråten1998, s. 26). I synnerhet när det handlar om att se lärande som något som 
försiggår i sociala sammanhang. Enligt Bråten har Vygotskijs forskning bidragit till att 
upphäva ”en dualism mellan individen och det sociala som har förekommit i pedagogisk 
psykologi” och istället visar han vägen för en syn på kognition som resultatet av social 
interaktion (ibid., s. 27).  

3.2.1 Högre psykologiska processer och internalisering 

Ett centralt begrepp hos Vygotskij är människors bildande av högre psykologiska 
processer. Till skillnad från de lägre, naturgivna processerna har de högre psykologiska 
processerna en historisk och social kvalitet. Dessa högre processer skiljer sig kvalitativt 
från de lägre eftersom de är ett resultat av social aktivitet. Det som skiljer människan 
från djuren är hennes förmåga att ta tillvara tidigare generationers erfarenheter och 
kunskaper, en slags historisk erfarenhet. Genom att kommunicera får hon tillgång till 
andra människors upplevelser. Vygotskij avser t ex språk, teckning, logiskt minne och 
begreppsbildning när han talar om högre psykologiska processer.  
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Vygotskij menar att de högre psykologiska processerna till en början finns i barnets 
omgivning för att så småningom genom social samvaro införlivas i barnets egen inre 
psykologiska värld. De högre psykologiska processerna kan också förmedlas via tecken 
och symboler (Bråten 1998, s. 14-15).  Internalisering är ett begrepp som hör samman 
med utvecklingen av de högre psykologiska processerna . Det är internaliseringen som 
omvandlar de högre psykologiska processerna som finns i vår omvärld till att bli inre 
psykologiska processer hos oss själva. Enligt Bråten är det fel att se denna 
internalisering som en ren överflyttning av en process (1998, s. 16). Genom 
internaliseringen bildas ett nytt medvetandeplan, en inre psykologisk process, hos den 
enskilde. Utifrån detta perspektiv att se på människors sätt att skapa inre psykologiska 
processer, menar Vygotskij att kognitiv utveckling innebär socialisering och kultivering. 
Kulturen finns inte bara utanför individen utan individen kan också ses som en 
internaliserad kultur (ibid., s.16).  

3.2.2 Barnets begreppsutveckling 

Vygotskij menar att barns begrepp ständigt genomgår en tillblivelseprocess. Till att 
börja med använder barn förenklade föreställningar som enligt Vygotskij inte kan ses 
som riktiga begrepp. Dessa föreställningar är subjektiva, vaga och oreflekterade. 
Efterhand utvecklar barnet en föreställning som Vygotskij benämner komplex. Denna 
föreställningsform befinner sig på ett konkret plan och liknar ytligt sett ett riktigt 
begrepp men för barnet går det inte att förklara eller abstrahera begreppet. Det som 
slutligen leder till att barnet utvecklar ett riktigt begrepp är den positiva respons det får 
från vuxna eftersom komplexet så starkt påminner om ett riktigt begrepp. Det här 
synsättet innebär att begreppsutveckling skapas ” under yttre påverkan och kan ses som 
en social konstruktion” (Bråten 1998, s. 21). 

Vygotskij skiljer på spontana och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp är de som 
utvecklas i barnens vardagsmiljö. De vetenskapliga förknippar Vygotskij med 
skolmiljön. De vetenskapliga är hierarkiska och logiska till sin struktur och inte knutna 
till ett givet sammanhang vilket skiljer dem från de som barnet möter naturligt. För att 
barnet ska kunna utveckla vetenskapliga begrepp menar Vygotskij att det är viktigt att 
det finns spontana begrepp som barnet kan utgå ifrån. Vetenskapliga begrepp påverkar 
de spontana begreppen och de spontana begreppen har betydelse för tillblivelsen av de 
vetenskapliga (Bråten 1998, s. 22). Detta synsätt innebär att läraren är mycket viktig för 
barnets begreppsutveckling. 

3.2.3 Den närmaste utvecklingszonen 

Till skillnad från Piaget som betonade samspelet mellan jämlikar var det samspelet 
mellan den mer och den mindre kunnige som intresserade Vygotskij. Detta 
förhållningssätt blir tydligt när det handlar om Vygotskijs teorier kring den närmaste 
utvecklingszonen. Något förenklat är den närmaste utvecklingszonen skillnaden mellan 
det ett barn klarar själv och det barnet klarar med hjälp av en mer kompetent person.  

 

 

Figur 1: Utvecklingszon (Säljö 2000, s. 122) 
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Säljö förklarar den närmaste utvecklingszonen som att den lärande blir handledd in i en 
kulturs sätt att förstå en företeelse. Den mer kompetente stöttar den lärande genom att 
staka ut vägen, övervaka och korrigera. Kommunikationen mellan den mer och den 
mindre kompetente har stor betydelse och Säljö kallar stödet från den kompetente för 
kommunikativa stöttor (2000, s. 124). Ett annat begrepp som kan kopplas till den 
närmaste utvecklingszonen är appropriering. Vygotiskij menar att människan befinner 
sig i ständig utveckling. I varje möte har vi möjlighet att ta till oss kunskaper från dem 
vi samspelar med.  Detta kallas för appropriering (Säljö 2000, s. 119). 

Det Vygotskij såg som själva kärnan i undervisningen var mötet mellan pedagogen, som 
är mer kunnig, och eleven. Särskilt intresserade han sig för det tankeutbyte som gör att 
elevens spontana begrepp kommer i kontakt med pedagogens vetenskapliga. 
Interaktionen mellan pedagogen och eleven är en förutsättning för elevens lärande. 
Enligt Bråten betonar Vygotskij vikten av att eleven är aktiv i mötet med pedagogen. 
Det är eleven som ska vara i fokus i lärandesammanhanget. Bägge parter tillför sina 
tankar och dimensioner i kommunikationen och pedagogen utnyttjar detta samspel för 
att leda barnet vidare i sin utveckling. Denna syn på pedagogens roll förutsätter att 
pedagogen är välbekant med elevens utveckling och miljö. Att utforma undervisning 
utifrån ”den närmaste utvecklingszonen” innebär att pedagogen kartlägger var elevens 
utvecklingspotential finns. Därefter planerar pedagogen aktiviteter som medför att 
eleven till en början får mycket stöd från den vuxne för att så småningom klara sig mer 
och mer på egen hand (Bråten 1998, s. 24). 

Till skillnad från Piagets teorier om utvecklingsstadier menar Vygotskij att elevens 
utveckling kommer efter inlärningsprocessen Med denna syn på barns utveckling spelar 
undervisningen mycket stor roll. En följd av de olika synsätten kan bli att den 
piagetinspirerade pedagogen intar en mindre aktiv roll än den som har Vygotskij som 
förebild (Bråten 1998, s. 23-25). 

3.3 Det sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på hur människor utvecklas i en kulturell 
gemenskap och hur de använder sig av de resurser kulturen tillhandahåller (Säljö 2000, 
s. 18). Som vi sett tidigare är Vygotskijs teorier centrala i det sociokulturella 
perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet bygger liksom Piagets teorier på en konstruktivistisk 
syn på lärande. Utmärkande för det sociokulturella perspektivet är att ”kunskap 
konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 
prestationer” (Dysthe 2003, s. 41). Att kunna har ett nära samband med att handla och 
delta i sociala sammanhang. Enligt Säljö är kunskap något vi dagligen använder när vi 
agerar i olika situationer: 

”Kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och en resurs 
med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska 
situationer på ändamålsenliga sätt.” (2000, s. 125) 

Olga Dysthe sammanfattar och förklarar det sociokulturella perspektivet på lärande 
genom att lyfta fram sex olika aspekter. Dessa betonas mer eller mindre hos olika 
företrädare av det sociokulturella perspektivet. 
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• Lärande är situerat. 

• Lärandet är huvudsakligen socialt. 

• Lärandet är distribuerat. 

• Lärandet är medierat. 

• Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe 2003, s. 42) 

Att lärandet är situerat innebär att lärandet inte går att särskilja från den situation den 
lärande befinner sig i. Syftet med lärandet och den sociala och fysiska omgivningen har 
stor betydelse. Dysthe uttrycker det som att ” hur en person lär och situationen där han 
lär är således en fundamental del av det som lärs” (2003, s. 42). Detta innebär en 
mycket mer djupgående tolkning än att personen påverkas av sin omgivning. Säljö 
menar att människor handlar utifrån kunskaper och erfarenheter men också utifrån hur 
man i en viss situation förväntas handla. Ens handlingar påverkas alltså av hur man 
uppfattar omgivningens förväntningar och krav. Dessa förväntningar och krav ser 
mycket olika ut i olika miljöer (Säljö 2000, s. 128). Ett exempel på detta är hur barn kan 
svara olika på samma fråga beroende på om den ställs i skolan eller i hemmet. Eleven 
utgår ifrån att läraren vill något särskilt med sin fråga och svarar då utifrån det. 

Att lärandet framförallt är socialt är genomgående i det sociokulturella perspektivet. Att 
lärandet är socialt kan ses ur två perspektiv. Dels ur ett historiskt perspektiv vilket 
innebär att vi tar del av och utnyttjar tidigare generationers kunskap genom att 
interagera med andra. Den andra aspekten handlar om viljan hos oss att vara del av en 
kultur. Vi vill känna tillhörighet i olika grupper och skolan har en viktig uppgift i att se 
till att eleverna utvecklar den kompetens som krävs för att kunna delta i olika 
sammanhang. Dysthe betonar att klasskamraters och lärarens påverkan är mycket större 
än att bara stimulera och uppmuntra den enskildes utveckling. Omgivningen avgör både 
vad som lärs och hur det lärs (2003, s. 43-44).  

Att lärandet är distribuerat innebär i korthet att medlemmarna i ett kollektiv innehar 
olika kompetenser. En följd av detta resonemang blir att lärandet måste vara socialt. 
Deltagarnas olika kompetenser bidrar till helhetssyn och förståelse (Dysthe 2003, s. 44-
45). 

Begreppet mediering översätts med förmedling hos Dysthe (2003, s. 45) och handlar om 
den hjälp man får i läroprocessen av redskap eller verktyg. Redskap eller verktyg ska 
förstås som de ”intellektuella och praktiska resurser” som vi använder oss av för att 
förstå var omvärld och för att agera. Redskapen kan vara intellektuella eller praktiska. 
Ett intellektuellt redskap vi har är vårt språk men det kan också handla om praktiska 
redskap som miniräknare, datorer eller andra hjälpmedel. Dessa redskap eller verktyg 
medierar, förtolkar, verkligheten åt oss. Det betyder att vi inte står i direkt otolkad 
kontakt med vår omgivning utan vi hanterar omvärlden med hjälp av redskapen eller 
verktygen (Säljö 2000, s. 81). En grundläggande tes inom det sociokulturella 
perspektivet är att dessa redskap skapas genom kommunikation och att de förs vidare 
genom kommunikation (ibid., s. 22).  

En utgångspunkt när det handlar om deltagande i praxisgemenskaper är att man lär i alla 
situationer, inte bara i skolan. För att kunna bli ”fullvärdig medlem” i en gemenskap 
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måste man skolas in i gemenskapen. Först har man endast lite kunskap om vad som 
krävs men efterhand blir deltagandet mer komplext. Fokus ligger här på 
lärogemenskapen, inte på individen. Lärandet främjas av att deltagarna har olika 
kunskaper (Dysthe 2003, s. 46-47). 

3.3.1 Språk, tänkande och kommunikation 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation mellan människor en 
förutsättning för lärande. Genom att lyssna, härma och samtala får barnet de kunskaper 
och färdigheter som är betydelsefulla i den kultur barnet befinner sig (Dysthe 2003, s. 
48). Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003, s. 219) beskriver det vardagliga samtalet 
mellan människor som ”människans främsta resurs för att bevara, anpassa och utveckla 
kunskaper och färdigheter”.  

”Samtalet tillåter människor att dela erfarenheter med varandra. När vi 
interagerar gör vi våra tankar och iakttagelser publika och tillgängliga för andra 
att reagera på och resonera vidare med. Vi kan inte skåda in i människors hjärna 
för att avläsa deras reaktioner, begreppsbildning och omvärldsuppfattning, men 
vi kan ta del av det de uttrycker i ord och fysisk handling.” (Säljö et al. 2003, s. 
219) 

Men språket har fler betydelser än den kommunikativa mellan människor. Språket är 
också bryggan mellan individens tänkande och social interaktion. När det handlar om 
det lilla barnet menar Vygotskij att barnet till en början enbart använder språket för att 
kommunicera med andra men så småningom får språket också en mer inåtvänd 
funktion. Från att ha varit ett ”tal för andra” blir det ”ett tal för mig själv” (Bråten 1998, 
s. 22). Säljö, Riesbeck och Wyndhamn förklarar det som att språket har en insida vänd 
mot brukaren och en utsida vänd mot omvärlden (2003, s. 220).  

”Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell” menar Dysthe (2003, s. 48). Med det 
menar hon att vi lär oss att bli en del av ett socialt sammanhang genom att 
kommunicera. Med början i den innersta familjekretsen utvecklar vi så småningom 
förmågan att delta i ett stort antal olika sociala sammanhang. Säljö, Riesbeck och 
Wyndhamn (2003, s. 221) skriver om perspektivering för att förklara hur vi med hjälp 
av språket lär oss behärska olika språkliga praktiker. Vi talar alltid om något utifrån ett 
visst perspektiv för att få fram vår mening. Exempelvis behärskar fysikern, snickaren 
och psykologen olika språkliga diskurser. Diskurs förklaras här som ”systematiskt 
organiserade sätt att tala och tänka om omvärlden”. Enligt författarna handlar 
kunskapsutveckling i stor utsträckning om att lära sig behärska olika diskurser. Ett 
exempel på detta är att eleven som lär sig om fotosyntesen bekantar sig med diskursen i 
biologi. Att lära sig vad begreppen källkritik och relevansbedömning innebär kan 
exemplifiera hur man närmar sig diskursen när det handlar om informationssökning. 

3.4. Samlärande 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) introducerar begreppet samlärande 
i en forskningsöversikt om barns samspel i lärandesituationer. Författarna har med valet 
av detta begrepp velat betona lärandeaspekten i samspelet mellan barn. Pia Williams 
förtydligar begreppet ytterligare i sin avhandling Barn lär av varandra – Samlärande i 
förskola och skola: 
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”Begreppet samlärande står för något mer än samverkan och samarbete och 
innefattar lärande mellan människor, inom och mellan kulturer, miljöer och 
diskurser” (2001, s. 16).  

För att förklara diskurs använder hon sig av Säljös definition som vi tidigare mött i 
kapitel 3.3.1. Enligt Williams är lärande något som alltid sker när människor 
kommunicerar med varandra och det intressanta är vad de lär sig. Återigen hänvisar hon 
till Säljö (Williams 2001, s.17).  

Williams betonar också att samlärandet mellan barn inte innebär att den vuxnes närvaro 
blir mindre betydelsefull. Tvärtom menar hon att lärarens arbete med att introducera nya 
begrepp och dennes pedagogiska professionalitet inte kan ersättas av samlärande mellan 
barn. Däremot är det viktigt att pedagogen är medveten om vad som karaktäriserar barns 
samarbete för att kunna organisera gynnsamma lärandesituationer. Pedagogens attityd 
spelar också roll för barnens samarbete. En pedagog som visar på fördelarna med 
mångfalden av tankar och idéer som finns i en grupp skapar förutsättningar för ett 
givande samarbete (2001, s. 17). William Damon och Erin Phelps, professor i psykologi 
vid Clark University respektive forskare vid Radcliff College, betonar också vikten av 
den vuxnes roll i undervisningen. De vill se kamratsamverkan som ett komplement till 
lärarens undervisning (1989, s. 17). 

3.4.1 Tre former av kamratsamverkan 

Damon och Phelps (1989) har identifierat tre olika förhållningssätt när det handlar om 
samarbete mellan barn i lärandesituationer: Peer tutoring, Cooperative learning och Peer 
collaboration. Dessa tre används i huvudsak för att beskriva och särskilja olika former 
av kamratsamverkan (Williams 2000, s 49). Det som skiljer dessa förhållningssätt åt är 
framförallt graden av jämlikhet och ömsesidighet i samarbetet (Damon & Phelps 1989, 
s. 9). Begreppet peer kan översättas med kamrat eller jämlike. Eftersom begreppen 
cooperation och collaboration är svåra att särskilja i det svenska språket har jag valt att 
inte översätta de tre olika formerna av kamratsamverkan till svenska. Peer tutoring och 
Peer collaboration är de samverkansformer som är intressanta för min undersökning. 

Peer tutoring beskriver förhållandet när en elev är expert och den andre novis, ett slags 
lärlingsförhållande. Då den mer kompetente eleven har kontroll över innehållet och 
leder undervisningen framåt är barnen inte jämlika i sitt förhållande till varandra. 
Graden av ömsesidighet kan variera. Vygotskijs tankar ligger bakom denna form av 
kamratsamverkan. Den lärande befinner sig i ”den närmaste utvecklingszonen” och lär 
sig genom att först lyssna till och iaktta en duktig elev för att så småningom kunna själv. 
Denna lärandesituation påminner om förhållandet mellan lärare och elev men Damon 
och Phelps lyfter fram några skillnader. Kunskapsklyftan mellan elever är mindre än 
den mellan lärare och elev vilket gör det lättare för den som är ”expert” att förstå den 
lärandes behov. Man kan mötas på rätt nivå. Det innebär också att den mindre 
kompetente eleven troligtvis känner sig ”friare” än tillsammans med läraren. Den 
auktoritet som finns hos den vuxne pedagogen är inte lika stor hos den undervisande 
eleven. Den lärande vågar ställa frågor och ifrågasätta och blir därmed mer aktiv vilket 
gynnar lärandet (Damon & Phelps 2001, s. 11).  

Enligt Vygotskijs teorier är det inte bara nybörjaren i sammanhanget som lär sig något. 
Även den mer kunnige eleven utvecklas då denne tvingas omforma sin kunskap för att 
kunna formulera sig och för att kunna svara på frågor som uppstår. Studier som har 
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genomförts för att studera effekterna av samarbete mellan en mer och en mindre 
kompetent elev har visat på goda resultat för båda parter (Williams 2001, s. 45-46).  

Cooperative learning är ett samlingsbegrepp för strukturerat samarbete i grupp. Läraren 
formulerar en uppgift som eleverna ska lösa tillsammans. Alla gruppmedlemmar har ett 
ansvar och ofta har medlemmarna i gruppen olika roller, t ex som ordförande och 
sekreterare. Eleverna är relativt jämlika i denna form av kamratsamverkan även om det 
naturligtvis finns skillnader mellan elevernas förkunskaper. Ingen har rollen att 
undervisa någon annan. Graden av ömsesidighet i gruppen kan variera beroende på 
vilka ramar som finns för samarbetet. Arbetssättet kan medföra att eleverna delar upp 
uppgiften i delar och löser dessa individuellt. Dillenbourg påtalar att begreppen 
cooperation och collaboration (som ingår som begrepp i nästkommande form av 
kamratsamverkan) ibland behandlas som synonymer medan andra ser begreppen som ett 
sätt att beskriva graden av arbetsfördelning i gruppen. Begreppet cooperation står då för 
att gruppmedlemmarna delar upp arbetet mellan sig för att slutligen sammanställa de 
olika delarna. När det handlar om collaboration arbetar man däremot tillsammans med 
uppgiften. Men även i samspelssituationer som präglas av collaboration kan det 
spontant uppstå tillfällen då arbetet fördelas menar Dillenbourg (1999, s. 8). 

 I samverkansformen Cooperative learning finns en stor tilltro till gruppmedlemmarnas 
solidaritet för att arbetet ska genomföras. En förhoppning är också att detta sätt att 
arbeta ska öka motivationen hos eleverna (Damon & Phelps 1989, s. 13). 
Problembaserat lärande är en arbetsform där ovan beskrivna möjligheter till lärande tas 
tillvara.  

I den tredje typen av kamratsamverkan, Peer collaboration, ställs två eller flera 
nybörjare inför en uppgift. Till skillnad från som fallet är i Peer tutoring har eleverna 
ungefär samma utgångsläge för att kunna lösa uppgiften. Här är både graden av 
jämlikhet och ömsesidighet stor. I jämförelse med Cooperative learning så arbetar 
eleverna gemensamt med uppgiften, uppgiften delas inte upp i delar som löses 
individuellt. Detta skapar en situation som är rik på ömsesidig återkoppling och utbyte 
av idéer. Denna samverkansform stimulerar till upptäckandets glädje. Tillsamman vågar 
man prova och experimentera. Där en ensam elev kanske känner sig osäker vågar 
eleverna tillsammans ta risker och vara kreativa. Är man fler än en så är 
otillräckligheten inte så dyster. I denna form av samlärande finns kopplingar till Piagets 
idé om kognitiva konflikter. Det uppstår situationer där eleverna är oeniga och de tar då 
del av varandras synpunkter. Eleverna tvingas omvärdera sin kunskap då de får förklara 
och formulera sina tankar och uppfattningar för kamraterna (Damon & Phelps 1989, s. 
13-14).  

I studier där man har jämfört fördelarna mellan att låta elever samarbeta respektive elev-
vuxen samarbeta, har det visat sig att det är beroende av uppgiftens karaktär. I uppgifter 
där man efterfrågar diskussioner är samarbetet mellan elever att föredra. Barn är mer 
benägna att delge sina uppfattningar till kamrater (Dillenbourg, Baker, Blaye, & 
O´Malley 1996, s. 11).  

Damon reflekterar över vilken av samverkansformerna Peer tutoring och Peer 
collaboration som är mest effektiv ur lärandeperspektivet. Hans slutsats är att det ideala 
förhållandet är en kombination av båda. Vill man att eleverna ska utveckla olika 
kompetenser är Peer tutoring att föredra. Är man däremot intresserad av att eleverna ska 
förvärva grundläggande föreställningar kan Peer collaboration vara en samarbetsform 
som passar bättre (Damon 1984, s. 339). 
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Enligt Williams förekommer olika samspelsförhållanden växelvis när elever samarbetar. 
Det är inte alltid tydligt vem som är expert och vem som är novis. Det ändrar sig 
beroende på vad eleverna arbetar med. Från en situation som kännetecknas av Peer 
tutoring kan eleverna hamna i en situation där båda är ”nybörjare” och samarbetet 
karaktäriseras istället av Peer collaboration . Williams menar att de olika 
samverkansformerna kan vara en utgångspunkt för pedagogen när denne planerar sin 
undervisning. Formerna kompletterar varandra och tillsammans med lärarens 
undervisning skapar de en grund för pedagogens upplägg av arbetet. Williams betonar 
att den vuxne är viktig för barnets lärande men i kombination med kamratsamverkan 
kan fler tillfällen skapas som är gynnsamma för barnets utveckling (2001, s. 50). 

3.4.2 Kollaborativt lärande 

Pierre Dillenbourg intresserar sig för collaborative learning, kollaborativt lärande, och 
då framförallt datorstött kollaborativt lärande. I en artikel som tagits fram efter ett antal 
workshops för forskare inom kognitionspsykologi, utbildning och datorvetenskap 
försöker Dillenbourg definiera begreppet kollaborativt lärande. Kollaborativt lärande 
ses ibland som en psykologisk process och ibland som en pedagogisk metod men enligt 
Dillenbourg är båda beskrivningarna bristfälliga. Han vill förklara kollaborativt lärande 
som en situation där en interaktion som är gynnsam för deltagarnas lärande förväntas 
äga rum: 

In summary, the words ”collaborative learning” describe a situation in which 
particular forms of interaction among people are expected to occur, which would 
trigger learning mechanisms, but there is no guarantee that the expected 
interactions will actually occur. (Dillenbourg 1999, s. 5) 

Elever lär inte för att de är två eller flera utan för att det kan uppstå aktiviteter som är 
gynnsamma för lärandet. Det kan handla om att eleverna måste formulera och förklara 
sig, blir oense, tvingas komma fram till en gemensam ståndpunkt etc. Mekanismerna 
som stimulerar lärande är intressanta när man ska undersöka kollaborativt lärande, 
menar Dillenbourg.  

Situationen, interaktionen, mekanismerna och effekterna är fyra aspekter att beakta när 
man talar om kollaborativt lärande. De olika aspekterna kan vara mer eller mindre 
kollaborativa menar Dillenbourg. För att en situation ska kallas kollaborativ ska 
deltagarna vara på mer eller mindre samma nivå, ha samma handlingsutrymme, arbeta 
mot ett gemensamt mål och arbeta tillsammans med uppgiften (inte dela upp arbetet). 
När det handlar om deltagarnas nivå och handlingsutrymme använder Dillenbourg 
begreppet symmetri för att beskriva samverkanssituationer. I vilken grad har de 
medverkande samma handlingsutrymme?  I vilken utsträckning har deltagarna liknande 
förkunskaper och hur symmetrisk är deltagarnas status i gruppen (Dillenbourg 1999, s. 
6-7)?  

Dillenbourg, Baker, Blaye, och O´Malley jämför ett kognitivt och ett sociokulturellt 
perspektiv när det handlar om symmetrin i ett par. Den kognitive forskaren refererar till 
par som har olika åsikt eller föreställningar medan den sociokulturelle forskaren 
intresserar sig för deltagarnas olika kompetens. Piaget menade, enligt författarna, att den 
ojämlikhet som finns mellan lärare och elever eller mellan den mer och den mindre 
kompetente eleven, leder till att läraren eller den mer kompetente eleven dominerar 
samspelet. Detta leder i sin tur till att det inte sker något genuint kognitivt utbyte. 
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Dillenbourg, Baker, Blaye, och O’Malley refererar till andra forskare som har 
intresserat sig för att ta reda på den optimala nivån på olikheter mellan deltagarna i ett 
par. Denna forskning visar att om skillnaden är för liten mellan deltagarna finns det risk 
för att samspelet inte generar någon interaktion. Om skillnaden är för stor sker det heller 
ingen interaktion mellan deltagarna (1996, s. 9).  

Dillenbourg diskuterar också kriterierna som ska vara uppfyllda för att interaktionen 
mellan de som lär ska kallas kollaborativ (1999, s. 8-9): 

• Arbetet ska ske i ett samspel mellan deltagarna. Uppgiften löses tillsammans 
vilket innebär att arbetet inte ska fördelas och lösas individuellt. 

• Kommunikationen mellan eleverna ska vara synkron, d v s avsändare och 
mottagare kommunicerar utan fördröjning. Här gör Dillenbourg en jämförelse 
mellan chatt och e-post. 

• Det ska finnas utrymme för förhandling. Ingen påtvingar någon annan sina 
åsikter enbart med anledning av sin auktoritet. Däremot argumenterar man för 
och motiverar sin ståndpunkt. 

• Det ska finnas utrymme för missförstånd. När två personer missförstår varandra 
måste de förklara sig och formulera sig på nytt vilket kan leda till lärande. 

Dillenbourg räknar också upp olika lärandeprocesser som kan definieras som 
kollaborativa. Vissa av dem kan uppstå också vid individuellt lärande medan processer 
som t ex internalisering och appropriering endast gäller vid samarbete (Dillenbourg 
1999, s. 11-12). Internalisering och appropriering härstammar, som vi sett tidigare, från 
Vygotskijs teorier. 

En teori om kollaborativt lärande handlar alltså enligt Dillenbourg (1999, s.13) om fyra 
olika kriterier: situationen, interaktionen, processerna och effekterna. En beskrivning av 
dessa samt relationen dem emellan är intressanta om man ska förstå vad kollaborativt 
lärande är. Vad gäller effekterna av kollaborativt lärande menar Dillenbourg att det är 
omöjligt att tala om dessa i allmänna termer. Situationerna och interaktionen kan se så 
olika ut att dessa måste beskrivas för att det ska vara meningsfullt att tala om effekterna 
(Dillenbourg 1999, s. 12.) 
 

Situationen  Interaktionen  Processerna  Effekterna 
 
Figur 2: Kollaborativt lärande  

 

I min undersökning har jag valt att utgå ifrån Damon och Phelps två samverkansformer 
Peer tutoring och Peer collaboration samt Dillenbourgs teorier om kollaborativt lärande, 
när jag analyserar mitt material. Enligt min mening kan dessa båda teorier tillsammans 
ge en bredare bild av hur elevernas samarbete ser ut än de gör var för sig.  

3.5 Undervisning i informationssökning 

I ett historiskt perspektiv på undervisningen i informationssökning kan man se att 
utvecklingen har gått från att fokusera på bibliotekets olika resurser till att handla om 
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lärandet hos eleven, eller som Limberg och Folkesson uttrycker det ”från 
bibliotekskunskap till informationskompetens” (2006, s. 19). Kuhlthau och Mcnally 
fann att när bibliotekarier intresserade sig mer för elevernas lärande och mindre för sin 
egen undervisning ökade förutsättningarna för en mer kvalitativ undervisning. 
Bibliotekariens roll förändras när han eller hon intar denna hållning. Från att ha varit i 
centrum i undervisningssituationen blir bibliotekariens funktion mer handledande (se 
Limberg & Folkesson 2006, s. 25).  

Carol Kuhlthau, professor vid Rutgers University i USA, urskiljer i sin forskning tre 
olika inriktningar på undervisningen i informationssökning som också visar på denna 
utveckling:  

• a source approach (en källorienterad inriktning), där fokus ligger på att 
undervisa om bibliotekets resurser och olika källor. 

• a pathfinder approach (en stigfinnarmodell), där undervisningen kretsar kring 
sökstrategier där man både lär sig att hitta och använda olika källor. 

• a process approach (en processmodell), där informationssökningen ses som en 
process som även omfattar användande, tolkning och meningsskapande av 
informationen (1993, s. 11).  

Dessa olika inriktningar motsvarar en tidsmässig utveckling menar Kuhlthau. Det 
källorienterande synsättet har så småningom lämnat plats för en processmodell. Olof 
Sundin som är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Lunds universitet, har byggt på Kuhlthaus beskrivning med ytterligare en inriktning, 
den kommunikativt orienterade (2005, s. 152 ff). Sundin har utgått ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv i en analys av webbaserad undervisning i informationssökning 
på högskolebiblioteks hemsidor. Sundin fann fyra olika förhållningssätt till 
undervisningen i sin undersökning:  

• ett källorienterat,  

• ett beteendeorienterat,  

• ett processorienterat och  

• ett kommunikativt orienterat förhållningssätt (2005, s. 148 ff)  

De tre första har likheter med Kuhlthaus tre inriktningar. I det fjärde, det kommunikativt 
orienterande förhållningssättet, är de sociala aspekterna i fokus. Enligt Sundin 
ifrågasätter detta synsätt undervisningen som en individuell process. Istället för 
individen eller informationen är individens deltagande i sociala gemenskaper i fokus. 
En följd av detta synsätt är att intresset för kommunikation och interaktion blir större. 
Till exempel kan det innebära att man i webbaserad undervisning skapar forum där 
olika användare kan kommunicera med varandra och med bibliotekarien. Sundin 
påpekar att detta förhållningssätt är det minst vanligt förekommande i hans 
undersökning (2005, s. 154).  

Utifrån dessa fyra förhållningssätt skapar Sundin en modell med en tvärgående 
dimension: information – användare samt en längsgående dimension: kontextberoende – 
kontextoberoende. I denna modell placerar han de fyra förhållningssätten för att 
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illustrera hur de förhåller sig till kontext och om de utgår ifrån användaren eller 
informationen: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Relationen mellan fyra förhållningssätt inom webbaserad undervisning (Sundin 2005, s. 155) 

I motsats till Kuhlthau som ser en tidsmässig utveckling när det handlar om de olika 
inriktningarna är Sundins erfarenhet att de fyra olika synsätten förekommer samtidigt, 
ibland t o m på samma undervisningsplattform (2005, s. 158).  

I det sociokulturella perspektivet är elevernas kontext viktig. Om man tror att kontexten 
har betydelse ska undervisningen i informationssökning knytas till elevens 
lärandesituation. Allmänna genomgångar om bibliotekets resurser eller generella 
sökstrategier utan någon förankring i det eleven arbetar med i klassrummet saknar då 
mening. I två av inriktningarna, det källorienterade och det kommunikativa 
förhållningssättet finner Sundin (2005) att elevens kontext har betydelse för 
undervisningen. Kontextens betydelse är av intresse för både yrkesverksamma och 
forskare enligt Limberg och Folkesson (2006, s. 29). Om man vill bedriva en 
undervisning i informationssökning som anknyter till de lärandes kontext krävs att 
bibliotekarier och lärare samarbetar. Många forskare förespråkar att undervisningen i 
informationssökning måste integreras med klassrumsundervisningen (Limberg & 
Folkesson 2006, s. 30). Sundin (2005, s. 158) ifrågasätter om det överhuvudtaget är 
fruktbart att undervisa i informationssökning utan att anknyta till den lärandes situation 
i övrigt.  
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4. Tidigare forskning  

Detta kapitel handlar främst om elevers informationssökning och om undervisningen i 
informationssökning. Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar betonar jag i 
synnerhet det som berör samlärande när elever söker och använder information. I 
kapitel 4.3 presenteras forskning som handlar om elevers samverkan vid datorn.  

4.1 Elevers informationssökning 

Carol Kuhlthau (1993) har undersökt hur elever i gymnasieåldern går tillväga då de 
söker information till sitt skolarbete. Utifrån dessa studier har hon skapat en modell 
över informationssökningsprocessen som består av sex olika faser. Det som är särskilt 
utmärkande för Kuhlthaus forskning är att hon uppmärksammar känslomässiga 
aspekter. Det är också tydligt att hennes modell utgår från eleverna och inte från 
bibliotekarien eller biblioteket som resurs.  

I den första fasen (Task Initiation) introduceras eleverna för skoluppgiften och de inser 
att de behöver information för att kunna lösa den. Denna fas kännetecknas av känslor av 
osäkerhet. Eleverna diskuterar möjliga ämnesområden och olika sätt att närma sig 
uppgiften. I den andra fasen (Topic Selection) handlar det om att välja ämne. När det är 
gjort ger ofta osäkerheten vika för känslor av optimism. Eleven börjar så smått söka 
efter information som kan passa ämnesvalet. I den tredje fasen (Prefocus Exploration) 
uppstår återigen känslor av osäkerhet, tvivel och förvirring. Elevens uppgift blir här att 
undersöka och försöka förstå ämnet för att kunna fokusera på något så att arbetet blir 
greppbart. Eleven kan känna osäkerhet kring vad hon egentligen är ute efter och en del 
elever kan har svårt att komma igång (Kuhlthau 1993, s. 42ff.). 

Den fjärde fasen (Focus Formulation) är för många elever en vändpunkt menar 
Kuhlthau. När eleven har lyckats koncentrera sig på något inom ämnesområdet känner 
hon att uppgiften blir tydlig. Känslor av osäkerhet ger vika för klarhet. Hur eleven 
lyckas fokusera kan bero på faktorer som intresse och den tid eleven har till sitt 
förfogande. Ett klargjort fokus innebär att eleven är mogen för nästa fas (Information 
Collection) som handlar om att söka information. En elev som vet sitt 
informationsbehov har lättare för att kommunicera med bibliotekarier och 
bibliotekssystem. Elevens självförtroende ökar i takt med intresset för uppgiften. I den 
sjätte fasen (Search Closure) är känslor av lättnad vanliga. Om informationssökningen 
har gått bra känner sig eleven tillfreds. Om eleven däremot har misslyckats med att 
finna information kan känslor av besvikelse uppstå. I denna fas ska eleven avsluta sin 
informationssökning och förbereda sig för att använda funnen information. Det kan vara 
olika faktorer som avgör när eleven avslutar sin informationssökning, till exempel att 
hon inte har mer tid eller att hon känner sig nöjd med det hon har funnit (Kuhlthau 
1993, s. 46ff).  

Kuhlthau observerar att eleverna samspelar med andra när de söker information. I 
framförallt den första och andra fasen ser hon att eleverna diskuterar och tar hjälp av 
varandra och andra som finns i deras närhet (1993, s. 44-45). I artikeln Learning in 
Digital Libraries: An Information Search Process Approach diskuterar Kuhlthau 
elevers samarbete. Hon nämner brainstorming och nätverkande som strategier som är 
positiva för lärandet. Hon menar dessutom, likt Piaget, att kamrater kan förklara för 
varandra på ett sätt så att de lättare förstår. I synnerhet när det handlar om digitala 



21 
 

miljöer kan eleverna vara ett stöd för varandra. De delar gärna med sig av användbara 
källor och de kan hjälpa varandra när det handlar om det tekniska (Kuhlthau 1997, s. 
715-716).  

Mikael Alexandersson, professor i pedagogik, och Louise Limberg, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap, har inom ramen för LÄSK-projektet (Lärande 
via skolbibliotek) intresserat sig för vad eleverna lär i ett friare undersökande arbetssätt 
och då med skolbiblioteket som resurs. De har gjort ett stort antal observationer vid 
olika skolor och elever i olika åldrar. De har haft ett sociokulturellt perspektiv som 
utgångspunkt för sin undersökning och en av deras frågeställningar handlar om hur 
elever samarbetar och kommunicerar med varandra och med vuxna när de lär med 
skolbiblioteket som resurs. När de sammanfattar resultatet av elevernas 
informationssökning och kunskapsutveckling ser de att eleverna i huvudsak arbetar med 
att söka och presentera fakta istället för att få en fördjupad förståelse för innehållet. När 
det handlar om att formulera frågeställningar och välja sökstrategier samt att värdera 
och bearbeta den funna informationen, sker detta på en elementär nivå menar 
författarna. Detta uppmärksammas inte heller i någon större utsträckning i samspelet 
mellan eleverna eller mellan eleverna och de vuxna. Ett äkta intresse för uppgiften var 
en faktor som påverkade elevernas arbete i en positiv riktning. Att läraren tog en aktiv 
roll i samspelet med eleverna ledde också till bättre resultat. En annan iakttagelse som 
gjordes var att eleverna var mycket positiva till arbetssättet. Trots det menar 
Alexandersson och Limberg att lärare och bibliotekarier underskattar den komplexitet 
som ett undersökande arbetssätt innebär. En slutsats de kommer fram till är att eleverna 
behöver starka stödjande strukturer för att lyckas med sitt arbete. De menar att 
samspelet mellan elever och pedagoger i alltför liten utsträckning handlar om innehållet 
i uppgiften och hur den funna informationen kan bli kunskap hos eleven (2004, s. 99-
100). 

Alexandersson och Limberg reflekterar också över skolbibliotekets organisation. De 
uppmärksammar att skolbiblioteken verkar vara utformade för att passa individuellt 
arbete. När skolbibliotekarierna samspelade med eleverna var det nästan alltid fråga om 
individuell interaktion. Även om det fanns utrymme för gemensamma diskussioner och 
samarbete på skolbiblioteken så förekom det sällan (2004, s. 115). 

Louise Limberg sammanfattar delar av den forskning som finns kring arbete i grupp i 
sin avhandling Att söka information för att lära. Hon konstaterar att arbete i grupp är en 
komplex företeelse som är beroende av de förutsättningar som finns för arbetet. 
Faktorer som gruppens storlek och organisation av arbetet tas upp liksom uppgiftens 
utformning, lärarens roll och elevernas sociala och intellektuella förutsättningar. Att 
eleverna har en gemensam målbild har också betydelse för hur de kommer att lyckas 
med sin uppgift (1998, s. 74). 

Limberg har intervjuat gymnasieungdomar som hade till uppgift att presentera fördelar 
respektive nackdelar med ett eventuellt svenskt EU-medlemskap. Eleverna har arbetat i 
grupper. Utöver intervjuerna har hon genomfört observationer i klassrummet och tagit 
del av elevernas skriftliga dokumentation. Hennes resultat visar att 
gruppsammansättningen och gruppsamspelet ”i hög grad påverkat så väl 
informationssökning och informationsanvändning som inlärningsresultat”. Vidare ser 
hon att i de grupper där eleverna har haft en holistisk hållning till gruppen har det ”ofta 
men inte alltid bidragit till att förbättra inlärningsresultat och informationsanvändning.” 
(1998, s. 212). Ett holistiskt förhållningssätt kan förklaras som att eleverna har ett 
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ömsesidigt beroende av varandra. Allas insatser är betydelsefulla för gruppens arbete 
och man delar på gruppens gemensamma resurser. Limberg uppmärksammar också att i 
de grupper där eleverna hade olika åsikter om ett svenskt EU-medlemskap blev 
analysen bättre än då eleverna hade en gemensam syn (ibid., s. 208).  

AnnBritt Enochsson har i sin avhandling Meningen med webben – en studie om 
Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass, velat visa hur elever resonerar 
kring och reflekterar över internetsökningar. Eleverna i Enochssons studie arbetade med 
internet som informationskälla under en längre tid och med god vägledning av läraren. 
Enochsson har ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för sin forskning. 
Hennes resultat visar att eleverna har ett okomplicerat förhållande till datorer. 
Hypertexter upplevs som logiska för barnen vilket hon menar kan bero på att de har 
vuxit upp med datorer. Hon reflekterar över att hennes studie visar en mer positiv bild 
av elevers internetsökningar än vad som vanligtvis presenteras. Ett exempel är att 
eleverna gör källkritiska överväganden när de använder internet. Flera barn uttrycker att 
de har lärt sig detta av någon. Enochsson är skeptiskt till forskare som menar att unga 
elever saknar den kognitiva förmåga som behövs för att utveckla till exempel ett 
källkritiskt förhållningssätt. Hon menar att elever som saknar dessa kunskaper oftast 
inte har getts möjlighet att utveckla dessa (2001, s. 220-221) Sett utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är detta ett logiskt resonemang. Vilka kunskaper eleven 
utvecklar är beroende av den omgivning och lärmiljö eleven befinner sig i.  

Enochsson ser också att de elever som är källkritiska i andra sammanhang inte 
nödvändigtvis är det när de använder internet. Detta, menar hon, talar för att det är 
viktigt att arbeta med källkritik i kontextbundna situationer (2001, s. 223).  

4.2 Undervisningen i informationssökning 

I forskningsöversikten Informationssökning och lärande av Limberg, Hultgren och 
Jarneving skriver författarna att undervisningen i informationssökning ofta associeras 
med olika problem. Exempel på detta är: 

1. Vad är informationssökning och informationsfärdigheter? Hur särskiljs det från  
t ex studiefärdigheter och datorkunskap? 

2. Ska undervisningen i informationssökning integreras eller separeras från 
ämnesundervisningen? 

3. Eleverna får för lite stöd eller att uppgifterna är så styrda så de lämnar lite 
utrymme för elevernas egen kreativitet. 

4. För mycket fokus på teknik. Undervisningen i informationssökning upprepas 
istället för att utvecklas. 

5. Hur ska undervisningen urskiljas och bedömas? (2002, s. 93-94) 

Något som ytterligare komplicerar undervisningen är att lärare många gånger har 
otillräckliga kunskaper i informationssökning (2002, s. 95). 

Limberg och Folkesson har i en slutrapport för projektet IDOL (Informationssökning, 
didaktik och lärande) intresserat sig för vad lärare och bibliotekarier ser som 
kunskapsinnehåll för undervisningen i informationssökning samt hur de ser på själva 
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undervisningen. Limberg och Folkesson har arbetat utifrån en fenomenografisk 
forskningsansats vilket innebär att de har velat studera variationer i sättet att se på 
undervisningen och kunskapsinnehållet. De menar att det råder en villrådighet kring 
begreppet informationskompetens och att undervisningen i informationssökning ofta är 
konventionell och fokuserar på tekniska procedurer. Detta kan leda till att den som 
undervisas inte förstår mer komplexa innebörder i informationssökningen. Ett annat 
problem som Limberg och Folkesson pekar på är att samarbetet mellan lärare och 
skobibliotekarier ofta är undermåligt (2006, s.13-14 ).  

4.2.1 Undervisningsinnehåll 

Limberg och Folkesson menar att det finns ett behov av att bredda innehållet i 
undervisningen när det handlar om informationssökning. Vanligtvis har undervisningen 
inriktats på att ge eleven olika redskap men undervisningen måste även fokusera på 
andra förmågor. Förmågor som ”knyts till kritiskt tänkande liksom till förståelse för 
innehållets och sammanhangets betydelse för informationssökningen.” (Limberg & 
Folkesson 2006, s. 26) 

Begreppet informationskompetens är svårdefinierat. Christine Bruce, professor vid 
Queensland University of Technology, har definierat begreppet utifrån ett 
fenomenografiskt perspektiv. Hon fann, efter att ha genomfört intervjuer, sju olika sätt 
att förstå begreppet informationskompetens. Dessa presenterar hon i en hierarkisk 
ordning där nivåerna 6 och 7 är de som innehåller flest dimensioner: 

1. använda IT för att söka och förmedla information 

2. finna informationskällor 

3. genomföra informationssökningsprocesser 

4. kontrollera information 

5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 

6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 

7. använda information på ett klokt sätt för andras bästa (Bruce 1997, s. 110) 

Bruces definition av informationskompetens ger en bred bild av vad 
informationskompetens innebär. Undervisningen i informationssökning är ofta 
koncentrerad kring tekniska procedurer och färdigheter som kan mätas eller bedömas. 
Utifrån Bruces sätt att förklara informationskompetens kan undervisningen breddas och 
även innehålla till exempel sociala dimensioner menar Limberg och Folkesson (2006, s. 
22-23). 

4.3 Samarbete vid datorn 

Lars Naeslund, docent vid Stockholms universitet, har utvärderat en storskalig satsning 
på datorer på en grundskola i Västsverige. Satsningen innebar att varje elev fick tillgång 
till en egen dator. Naeslund ställer sig tveksam till om detta lett till ett kvalitativt bättre 
lärande hos eleverna. En upptäckt Naeslund gjorde var att undervisningen blev mer 
individualiserad. Det kollektiva lärandet i klassrummet minskade och lärarna blev mer 
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passiva än de varit tidigare. Naeslund menar att frånvaro av gemensamt lärande 
missgynnar eleverna (2001, s. 140-141).  

Att skriva sig till läsning är en modell för skriv- och läsinlärning som har fått stor 
spridning i de nordiska länderna. Arne Trageton (2004) som har utformat modellen 
lägger stor vikt vid att eleverna arbetar parvis vid datorn. Han menar att det främjar 
både elevernas språkutveckling och deras sociala förmåga. Datorerna ska placeras på ett 
sätt så att läraren kan få ögonkontakt och kommunicera med elevparet som arbetar vid 
datorn.   

Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö, verksamma vid 
institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, har inom ramen för 
forskningsprojektet LärIT (Lärande via informationsteknik) intresserat sig för vad som 
händer när IT introduceras i förskola och skola. Deras erfarenhet av hur barnen 
samspelar vid datorn är att barnen hjälper varandra. En vanlig strategi bland barnen de 
observerade var att de turades om vid datorn. En del barn turades om att skriva på 
tangentbordet medan andra i högre utsträckning koncentrerade sig på att tillsammans 
bestämma innehållet. I en del par ansvarade den ene eleven för tangentbordet medan 
den andre ansvarade för musen. Författarna upplevde att barnens iver ibland kunde sätta 
hinder för ett gott samarbete. Om en elev var mer insatt hände det ibland att denne tog 
över arbetet och den andre eleven blev passiv. Alexandersson, Linderoth och Lindö 
urskiljer tre olika former av samspel i sina observationer: samspel via handledning,   
samspel via samverkan och samspel i grupp. De två första kan jämföras med 
samarbetsformerna Peer tutoring och Peer collaboration som presenterats av Damon och 
Phelps (1989). När det handlar om den andra samarbetsformen, samspel via samverkan, 
uppmärksammades att språket mellan barnen ofta var mycket kortfattat, till exempel 
som kommandon ”Klicka där! Gå dit!” (Alexandersson et al. 2001, s. 76) De frågar sig 
hur utvecklande dessa samtal är för elevernas språk. Men de lyfter också fram exempel 
som visar att eleverna många gånger har ett mycket utvecklat samspel då de löser olika 
uppgifter (ibid., s. 76).  

I en jämförelse mellan hur eleverna samarbetade när de satt vid datorn och när de enbart 
hade tillgång till papper och penna, framkom att interaktionen var större i det 
förstnämnda fallet. Alexandersson, Linderoth och Lindö diskuterar om det kanske 
delvis berodde på att barnen, som spelade ett mattespel när de samarbetade vid datorn, 
hade ett gemensamt mål att arbeta emot och att det var en utmaning att vinna (2001, s. 
76).  
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5. Metod 
Jag har valt att använda mig av observation som metod för att få svar på mina frågor. I 
detta kapitel reflekterar jag över vald metod. Vidare presenterar jag deltagarna i min 
studie och jag beskriver förutsättningarna för deras arbete. Avslutningsvis beskriver jag 
hur observationerna har genomförts. 

5.1 Observationer  

Åsa Mäkitalo och Roger Säljö har författat ett kapitel i metodboken Perspektiv på 
kvalitativ metod. I texten reflekterar de över metodval utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv när kognition och kommunikation ska studeras. I det sociokulturella 
perspektivet är människors sociala sammanhang av stor betydelse. Språkbruk och 
språkliga betydelser är beroende av den sociala miljö personerna befinner sig i. 
Mäkitalo och Säljö menar därför att experiment och intervju som metod kan ses som 
problematiska eftersom det då skapas så kallade alternativa kontexter. De menar att 
tänkande och lärande ska analyseras i dess sociokulturella praktik (2004, s.152). De 
arbetsuppgifter som eleverna i min fältstudie har arbetat med är inte utformade för min 
undersökning. Det som har bidragit till att skapa en alternativ kontext är min närvaro. 
Elevernas medvetenhet om att jag har spelat in deras samtal och att jag har lyssnat kan t 
ex ha inneburit att de är mer koncentrerade kring ämnet. Det är också möjligt att de har 
velat visa vad de kan och därför i mindre utsträckning ställt frågor till läraren eller 
bibliotekarien. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv är det omöjligt att studera vad som händer i 
människors hjärnor. Det intressanta är istället att titta på vad som uttrycks i ord och 
handling: 

”Vi kan inte skåda in i människors hjärna för att avläsa deras reaktioner, 
begreppsbildning och omvärldsuppfattning, men vi kan ta del av det de uttrycker i 
ord och fysisk handling.” (Säljö et al. 2003, s. 219) 

Observationer är därför lämpliga för den forskare som har ett sociokulturellt perspektiv. 

Observationer innebär enligt Karin Widerberg att forskaren ”studerar, registrerar och 
tolkar andras kroppsliga och språkliga uttryck och agerande” (2002, s. 16). Pål Repstad 
menar att observationer är en bra metod om sociala relationer har en central plats i 
frågeställningen (2007, s. 34). Samspelet, och därmed kroppsliga och språkliga uttryck 
och ageranden, är i fokus i min uppsats.  

När man studerar barns samarbete är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som 
kamratskap, ålder, kön och bakgrund (Williams et al. 2000, s. 78). I min studie har jag 
observerat vad som händer mellan barnen och bara vid något tillfälle kopplat det som 
händer i samspelet till individerna i paret. Det handlar då om deras ålder. Jag är 
medveten om att elevernas bakgrund och relationer påverkar samspelet. 

Enligt Repstad är valet av fält betydelsefullt när man ska göra observationer. Miljön ska 
belysa det område som frågeställningen kretsar kring (2007, s. 36). I min undersökning 
har tillgången fått avgöra vilken miljö som jag har kommit att undersöka. Som IT-
pedagog har jag tillgång till samma intranät som all personal inom barn- och 
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utbildningsförvaltningen i den kommun jag arbetar i. För att finna deltagare till min 
studie skrev jag en förfrågan på intranätet om att få göra fältstudier när elever arbetade 
med informationssökning vid datorn (se bilaga 1). I utskicket berättade jag om mina 
studier och jag beskrev också de förutsättningar som jag önskade skulle finnas. Att 
eleverna fick arbeta parvis vid datorn var naturligtvis viktigt eftersom jag skulle studera 
samspelet. Ett annat villkor var att elevernas uppgift skulle vara autentisk, d v s inte 
konstruerad för min skull. Enligt ett sociokulturellt perspektiv går det inte att särskilja 
elevernas lärande från den miljö de befinner sig i. Jag ville därför genomföra 
observationerna i elevernas vanliga kontext. Inom några dagar fick jag svar från en 
skolbibliotekarie som erbjöd mig att komma till dem en gång i veckan då elever i 
årskurs 4-6 arbetade med informationssökning vid datorerna i skolbiblioteket.  

Repstad menar att forskaren vanligtvis söker miljöer som kan ses som representativa för 
det man studerar (2007, s. 36). Deltagarna i min studie går på en kommunal grundskola 
i en tätort där en majoritet av befolkningen bor i villa och är yrkesverksamma. Skolan 
har inte någon speciell profil. Det kan vara mycket värdefullt att göra en jämförande 
studie i en likvärdig miljö menar Repstad (ibid., s. 38). Jag hade gärna velat göra 
observationer vid ytterligare en skola men tidsaspekten och tillgången är anledningar till 
att det inte har genomförts. 

Repstad tar upp några av de problem som kan uppstå när man studerar en alltför 
välbekant miljö (2007, s. 40-41). Jag är själv lärare och har tidigare arbetat med elever i 
samma ålder som de i min studie. Repstad påpekar att man som forskare måste fråga sig 
vad som händer i den miljö man observerar. Det kan vara svårt att göra det om man 
redan tror sig veta vad som försiggår. Samtidigt, menar Repstad, kan det finnas fördelar 
med att ha förhandskunskaper eftersom det kan medföra att man inte misstolkar 
situationer. Jag har upplevt det som positivt att känna mig hemma i den miljö jag har 
studerat. Jag har kunnat fokusera på elevernas samspel och har inte varit upptagen med 
att tänka på vad som händer runtomkring. Naturligtvis kan jag inte bortse från att mina 
tidigare erfarenheter har skapat förväntningar som har påverkat mig när jag har 
observerat och analyserat elevernas samspel. 

Innan jag gjorde min första observation tog jag kontakt med skolans rektor för att få 
hennes medgivande. Repstad skriver att ett godkännande från ledningen i en hierarkisk 
organisation ofta är det första steget när man ska göra fältobservationer (2007, s. 49). 
Jag författade också ett brev till elevernas föräldrar för att få deras samtycke till min 
fältstudie (se bilaga 2). Detta lämnade jag till eleverna när jag träffade dem första 
gången. I brevet betonar jag att jag bara hade för avsikt att spela in och lyssna till de 
barn som ville. Jag har också sagt till barnen att de ska säga till om de inte vill att jag 
ska spela in dem. Jag har informerat barnen och deras föräldrar om att barnen och 
skolan kommer att anonymiseras i min uppsats. 

Repstad för en diskussion om hur aktiv eller passiv observatören bör vara under 
observationerna (2007, s. 54). Han förespråkar en viss aktivitet eftersom en forskare 
som förhåller sig helt passiv kan göra deltagarna osäkra. Jag har svarat på elevernas 
frågor och hjälpt dem när de har bett om hjälp men i övrig har jag inte deltagit aktivt i 
deras arbete. Min tid för observationerna har varit värdefull och jag vet av erfarenhet 
hur absorberad man kan bli av en grupp elever. Det hade känts främmande för mig att 
förhålla mig helt passiv och den roll jag har haft vid observationerna tycker jag har 
fungerat väl. 
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För att få ett allsidigt material ska deltagarna i en studie vara så olika som möjligt 
(Repstad 2007, s. 62). Jag har inte varit intresserad av att göra kopplingar mellan barnen 
som individer och deras samspel. Därför har jag inte ställt några frågor om barnens 
bakgrund. De par jag har observerat har bestått av två pojkar eller två flickor. I mina 
fältanteckningar har jag noterat barnens kön och vid några tillfällen har jag uppskattat 
deras ålder. Deltagarna var mellan 9 och 12 år när studien genomfördes.  

Repstad avråder från att göra bandinspelningar vid fältstudier (2007, s. 64). Trots det 
har jag valt att spela in med hjälp av en diktafon för att ha möjlighet att analysera 
barnens samtal i efterhand. Samspelet mellan eleverna har ofta varit intensivt. Det hade 
därför varit svårt att enbart föra anteckningar. Samtidigt med inspelningen har jag fört 
stödanteckningar. Jag har uppfattat det som att barnen oftast men inte alltid har varit 
oberörda av min och diktafonens närvaro. Vid ett tillfälle berättade en pojke som var 
tystlåten under inspelningen att han hade tänkt på att diktafonen spelade in det han sa. 
På en inspelning hör jag två flickor viska om att det är spännande att bli inspelade. Vid 
ett tredje tillfälle var jag övertygad om att två flickor var ”fnissiga” för att jag lyssnade 
på dem. Jag frågade dem efteråt om de tyckte det var genant att bli inspelade men de såg 
helt oförstående ut. ”Vi är alltid så här”, var deras kommentar. 

5.2 Deltagare och deras kontext 

I det sociokulturella perspektivet kan lärandet inte särskiljas från sitt sammanhang. Här 
följer en presentation av den kontext deltagarna i min studie befann sig i under 
observationerna. 

Deltagarna i min studie går på en grundskola för årskurserna F-9. Varje onsdag under 
läsåret 08/09 arbetar cirka femton elever i årskurs 4-6 med informationssökning inom 
ramen för ämnet Elevens val på skolans bibliotek. Eleverna har inte själva fått välja 
vilka aktiviteter de ska delta i när det är Elevens val på schemat. Alla elever i 
årskurserna 4-6 deltar därför i detta arbete någon gång under läsåret. Arbetet pågår 
under två lektionspass per vecka i en fyraveckorsperiod.  När de fyra veckorna är slut 
kommer en ny grupp elever till biblioteket och de elever som tidigare deltagit går till en 
annan aktivitet. Eleverna i varje grupp kommer från olika klasser. Skolbibliotekarien 
och en lärare finns till hands när eleverna arbetar. 

Eleverna som jag observerade hade till uppgift att söka information om en berömd 
person och sedan göra en kort presentation av denna. De presentationer som eleverna 
gjorde publicerades på skolans hemsida. Som stöd för arbetet hade eleverna frågor att 
utgå ifrån. Eleverna arbetade parvis för att datorerna skulle räcka till. De fick själva 
bestämma vem de skulle arbeta tillsammans med och varje elevpar valde själva vilken 
berömd person de skulle skriva om. Flertalet elever valde att arbeta med en kamrat från 
den egna klassen. Eleverna fick inte några instruktioner om hur de skulle samarbeta. 

Under det första arbetspasset gick läraren och skolbibliotekarien igenom hur arbetet 
skulle genomföras. De diskuterade tillsammans med eleverna om vad en berömd person 
är och vad det innebär att vara berömd. En liten del av de tre påföljande arbetspassen 
ägnades åt gemensam genomgång av NE Skola (som är en del av NE.se), sökning på 
internet, bilders upphovsrätt, olika bildarkiv samt hur och varför man ska bedöma 
information källkritiskt och göra källhänvisningar. Resterande tid använde eleverna till 
egen informationssökning och informationsanvändning. De sökte huvudsakligen 
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information med hjälp av datorn men använde ibland också bibliotekets böcker. 
Eleverna arbetade i skolbibliotekets datorsal där det finns en storbildsprojektor samt nio 
datorer som är placerade utmed väggarna.  

5.3 Genomförande 

Eftersom eleverna arbetade i fyraveckorsperioder träffade jag tre olika elevgrupper 
under tiden som jag samlade in mitt material. När jag träffade en elevgrupp för första 
gången berättade jag om mina studier och om hur jag skulle genomföra min 
undersökning. Repstad betonar att det är viktigt att berätta för deltagarna vad man ska 
undersöka så att de inte känner sig rädda och osäkra (2007, s. 52). Jag har berättat för 
eleverna att jag enbart är intresserad av vad de säger till varandra, inte vem som säger 
vad. Flera elever har ställt frågor vilket har gett mig möjlighet att förklara mer ingående 
om min undersökning. Vid det första tillfället spelade jag inte in några elever utan var 
med under genomgången och gick därefter runt och tittade och pratade lite med 
eleverna. Jag strävade efter att de skulle vänja sig vid att jag var med när de arbetade 
vilket troligtvis är svårt att åstadkomma under en så kort tid. 

Vid det andra tillfället påbörjade jag inspelningarna av elevernas samspel vid datorn. 
Innan jag spelade in några elever försäkrade jag mig om att de var medvetna om min 
och diktafonens närvaro. Vid det första observationstillfället la jag en diktafon påslagen 
hos ett elevpar. För att minska effekten av att jag var i närheten lämnade jag paret 
emellanåt. När jag sedan lyssnade på det inspelade materialet insåg jag att jag måste 
sitta med och föra anteckningar för att förstå sammanhanget i elevernas samspel. En stor 
del av samspelet bestod av pekningar på skärmen och ofullständiga meningar.  

Jag fick inte alla samtyckeslappar till elevernas andra arbetspass vilket innebar att jag 
var hänvisad till att spela in de elever som hade lapparna med sig. Under varje 
arbetspass gjorde jag mellan en och fyra inspelningar. Hur många inspelningar jag 
gjorde berodde på hur eleverna arbetade. Om ett elevpar till exempel lämnade datorn för 
att söka information i böcker observerade jag ett annat elevpar. Sammanlagt gjorde jag 
drygt tjugo inspelningar vid sju olika tillfällen. Varje inspelning pågick från några 
minuter till cirka en halvtimme. Utöver inspelningstillfällena var jag med vid tre 
arbetspass för att informera om min undersökning och bekanta mig med eleverna. 

Jag kom överens med skolbibliotekarien och läraren att jag skulle göra observationer 
tills jag upplevde att jag hade tillräckligt med material. Det visade sig att det blev tiden 
jag hade till mitt förfogande för uppsatsskrivande som kom att avgöra när jag avslutade 
mina fältstudier. Jag upplever att det material jag har samlat in visar på både olikheter i 
samarbetet men att det också går att se gemensamma drag när det handlar om 
samarbetsform och kunskapsformer. Om jag hade haft mer tid hade jag i första hand 
varit intresserad av att samla in material från en annan skola för att kunna göra 
jämförelser. 

Det inspelade materialet har jag, i den utsträckning det har varit möjligt, transkriberat 
till text. Att spela in ett elevpar i ett rum med cirka femton elever som nästan alla 
arbetar parvis har inneburit att samtalet mellan de inspelade eleverna stundtals har varit 
svårt att uppfatta. När jag har analyserat materialet har jag använt mig av de 
transkriberade texterna, inspelningarna och de stödanteckningar jag har fört. 
Inledningsvis har jag jämfört mitt material med det som karaktäriserar 



29 
 

samverkansformerna Peer tutoring och Peer collaboration samt kollaborativt lärande. 
Därefter har jag gjort jämförelser med de fyra kunskapsformerna som presenteras i Lpo 
94 och de formuleringar som behandlar informationssökning i Lpo 94 och i 
kursplanerna för svenska och samhällsorienterande ämnen som jag tidigare har beskrivit 
i kapitel 2. Slutligen har jag tittat på mitt material för att se om det är något utöver 
ovanstående som är intressant att lyfta fram med tanke på frågeställningarna. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras det insamlade materialet. Materialet analyseras 
utifrån uppsatsens två första frågeställningar: 

1. Hur kan samspelet se ut mellan elever som tillsammans söker och använder 
information vid datorn?  

2. Vilka slags kunskaper handlar det om i samspelet?  

För att beskriva samspelet mellan eleverna i min undersökning har jag framförallt utgått 
ifrån två av de tre olika former för kamratsamverkan som Damon och Phelps 
presenterar samt Dillenbourgs beskrivning av vad som kännetecknar kollaborativt 
lärande. De tre olika formerna, Peer tutoring, Cooperative learning och Peer 
collaboration används för att beskriva och särskilja olika typer av samarbete. Pierre 
Dillenbourg redogör för vad som kännetecknar kollaborativt lärande. Situationer och 
interaktion mellan elever som kan karaktäriseras som kollaborativa ökar 
förutsättningarna för att eleverna ska utveckla kunskaper. En genomgång av de tre olika 
formerna för kamratsamverkan och vad som kännetecknar kollaborativt lärande 
återfinns i kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter. 

När det handlar om den andra frågeställningen har jag analyserat innehållet i elevernas 
samtal utifrån de olika kunskapsformer som presenteras i Lpo 94 samt i förhållande till 
några av de formuleringar som behandlar informationssökning i Lpo 94 och 
kursplanerna för svenska och samhällsorienterade ämnen. Dessa presenteras i kapitel 2 
Läroplan och andra styrdokument. 

6.1 Elevernas samspel 

Damon och Phelps har i sin forskning identifierat tre olika former av elevsamverkan. 
Av dessa är Peer tutoring och Peer collaboration aktuella för min undersökning. 
Samarbetsformen Cooperative learning innebär att elevernas arbete i gruppen styrs 
utifrån vissa ramar som läraren har bestämt. Eleverna i min undersökning arbetade 
parvis utan några direktiv om hur samarbetet skulle genomföras.  

6.1.1 Peer tutoring 

Peer tutoring beskriver förhållandet när en elev är expert och den andre är nybörjare. 
Den mer kompetente eleven har kontroll över innehållet och leder undervisningen 
framåt. Utifrån mitt material kan jag se att det har funnits situationer där en elev har 
större kontroll över arbetet men det har ibland varit svårt att avgöra om det beror på att 
denne elev är mer kompetent. Andra orsaker skulle till exempel kunna vara att eleven 
upplever arbetet mer lustfyllt och därför är mer aktiv, känner ett större ansvar för arbetet 
eller trivs med rollen som ledare. Men det har förekommit ett flertal situationer som 
åskådliggör att den ene eleven vägleder den andre vid datorn. Ibland har 
arbetsordningen varit sådan att den ene eleven håller i datorns mus och utför det den 
andre eleven säger.  
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Elev 1: Ska jag dubbelklicka? 
Elev 2: Ja, gör det. 
[…] 
Elev 2: Och så trycker du OK där. 
[…] 
Elev 2: Tryck OK igen. 
[…] 
Elev 1: Vi kan göra så. 
Elev 2: Nej, man klickar bara här… 

Det har också förekommit situationer där en elev hanterar mus och tangentbord och den 
andre bara ingriper om det uppstår problem. I en situation med en äldre och en yngre 
flicka var det tydligt att den äldre tog kommandot vid datorn men när de mötte 
svårigheter hände det att den yngre flickan löste problemen: 

(De två flickorna är färdiga med sitt arbete och ska tillsammans besöka YouTube. 
Den äldre flickan som skriver stavar fel i webbläsarens adressfält.) 
Yngre flicka: Nej inte yotub. 
(Äldre flickan rättar stavningen efter den yngres anvisningar.) 
Äldre flicka: Vilken vill du lyssna på? 
Yngre flicka: Abba. 
Äldre flicka: Varsågod. 

Den äldre flickan är omhändertagande i samspelet. Hon uppträder vänligt och vill gärna 
hjälpa den yngre även om det inte alltid verkar behövas.  

Enligt Vygotskijs teorier lär sig den mindre kunnige genom att först lyssna till och 
iaktta en duktig elev för att så småningom kunna själv. Det har som jag tidigare 
beskrivit funnits samspelssituationer där den ene eleven har utfört betydligt mer vid 
datorn än den andre. Vid något tillfälle har den ene eleven hanterat både mus och 
tangentbord, arbetat tyst och bara emellanåt sökt bekräftelse hos sin kamrat. Den elev 
som synbart inte gör någonting är ändå uppslukad av det som händer på skärmen och är 
med på noterna när den andre ställer en fråga. Eventuellt kan det vara så att den elev 
som är mindre aktiv betraktar och lär. Vid en samspelssituation var en elev mestadels 
både passiv och ointresserad av det som hände på skärmen. Han visade också med sitt 
kroppsspråk att han inte var intresserad av att samarbeta. Stolen placerade han snett 
bakom sin kamrats och han såg därför inte hela skärmen och hade ingen möjlighet att nå 
tangentbord eller mus. Denne elev blev aktiv först när läraren ingrep. 

Damon och Phelps påtalar några skillnader mellan en Peer tutoring-situation och en 
lärare/elev-situation. Enligt dem underlättar det att eleverna är kunskapsmässigt närmare 
varandra. Det innebär att det är lättare för den elev som är mer kunnig att förstå den 
lärandes behov. Man kan mötas på rätt nivå. Den lärande känner sig också friare 
tillsammans med en kamrat och vågar i högre utsträckning ställa frågor och blir därmed 
mer aktiv. Aktiviteten hos eleverna har i de flesta fall varit stor. De elever jag har spelat 
in har många gånger fört oavbrutna samtal, under lång tid, om det de gör vid datorn. Jag 
har ingen möjlighet att svara på om aktiviteten hade varit mindre om eleverna hade 
arbetat tillsammans med en lärare men det finns flera exempel som visar att eleverna 
inte drar sig för att ställa frågor till sina kamrater. Vid ett tillfälle visste ingen av 
eleverna i ett par hur de skulle göra för att få en utskrift. Istället för att fråga läraren eller 
skolbibliotekarien frågar de en kamrat i ett annat elevpar. 
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Elev 1: Nej, jag vet inte heller. Det är därför jag inte säger något. 
Elev 2: Vänta. Vi frågar NN (som sitter till höger om dem). 
[…] 
Elev 2 (frågar NN): Hur gör man när man vill skriva ut? 
[…] 
NN: Tryck där. 
Elev 2: Ska jag trycka där? 

6.1.2 Peer collaboration 

I samverkansformen Peer collaboration, ställs två eller flera nybörjare inför en uppgift. 
Här har eleverna ungefär samma utgångsläge för att kunna lösa uppgiften och eleverna 
arbetar gemensamt med samma material. Detta skapar en situation som är rik på 
ömsesidig återkoppling och utbyte av idéer. I det insamlade materialet finns gott om 
exempel på ömsesidighet och direkt återkoppling. I ett elevpar diskuterade eleverna, två 
flickor, oavbrutet kring uppgiften i drygt 22 minuter. Arbetet avbröts av läraren då det 
var dags för rast. Ingen av flickorna avvek från ämnet och allt som genomfördes 
diskuterades gemensamt. Innan de skrev sin text på datorn gjorde de tillsammans en 
tankekarta utifrån texter som de funnit på NE Skola och Wikipedia. 

Elev 1: Ska vi skriva då att han säger att han har opererat näsan två gånger? Ska 
vi skriva det?  
[…] 
Elev 2: Va? 
Elev 1: Det står där att han […] Ska jag skriva det? 
Elev 2: Ja. Alltså det är inte klokt att han har en sån grop i hakan. 
[…]  
Elev 2: Han har säkert gjort det många fler gånger (opererat sig). 
Elev 1: Mmmm… 
Elev 1: Nu har jag skrivit opererat näsan två gånger enligt han själv. Sant, vet ej. 
Elev 2: Mmmm… 
Elev 1: Ska vi skriva det?  
Elev 2: Ja. 

Samtidigt som flickorna överlägger om vad de ska skriva på tankekartan reflekterar de 
tillsammans över textens innehåll. När en flicka upptäcker något intressant eller något 
som hon inte förstår kretsar samtalet kring detta ett tag och därefter arbetar de vidare.  

Vid ett tillfälle var viljan att arbeta gemensamt så stor hos ett elevpar att de skrev 
samtidigt på tangentbordet (tryckte ner varannan tangent). De verkade ganska snabbt 
inse att det var ett omständligt sätt att arbeta på och övergick då istället till att turas om. 
Detta elevpar inledde sitt arbete med att skriva ut en text från NE Skola. I texten som de 
läste tyst tillsammans gjorde de understrykningar efter överenskommelse. När de sedan 
skrev sin egen text hjälptes de åt med formuleringar och stavning.  

I en Peer collaboration-situation uppstår förhållanden där eleverna blir oeniga. I Piagets 
teorier benämns detta kognitiv konflikt. En kognitiv konflikt skapas när barnets 
uppfattning om en företeelse inte överensstämmer med det som kamraterna säger. Den 
inre konflikten utmanar barnet att omvärdera sin uppfattning. Enligt Piaget är de 
kognitiva konflikterna gynnsamma för både den kognitiva och den sociala utvecklingen 
hos barnet. I mitt material finns exempel på situationer där eleverna inte är överens. 
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Nedanstående exempel är hämtat från ett samtal mellan två flickor som skriver om 
Kleopatra. Flickorna är inte osams men har uppenbart olika åsikter om hur de ska 
formulera sin text.  

Elev 1: Kristi 
Elev 2: Inte Kristi 
Elev 1: Men det står så före Kristi 
Elev 2: Åh det är såna där konstiga… 
[…] 
Elev 1: Kristu, Kristi, Kristus, Kristus födelse? 
Elev 2: Men asså… heter det inte Jesu födelse? 
[…] 
Elev 2: Nej inte två ”d”( i födelse). 
Elev 1: Joho du. 
Elev 2: Nehej du. Vänta… 
[…] 
Elev 2: De är inte gifta (Kleopatra och Ceasar). 
Elev 1: Jo det var de först. Men sen så… 
Elev 2: Nej det var de inte. De var älskarinna. Vet du vad älskarinna är för 
något? 
Elev 1: Jo, men… 

Flera samspelssituationer visar att eleverna opponerar sig om kamraten skriver eller 
säger något som de inte håller med om. Ibland har det lett till att den som ifrågasätter 
har fått sin vilja igenom direkt och ibland har eleverna fört diskussioner innan de till 
exempel enas om hur de ska formulera sin text. 

Enligt Williams kan olika samspelsformer förekomma växelvis när elever samarbetar.  I 
mitt material finns exempel på hur samma elev beroende på situationen växlar mellan 
att vara expert och nybörjare. Ett annat exempel är par där en elev ibland vägleder sin 
kamrat och däremellan agerar eleverna som i en Peer collaboration-situation. 
Sammanfattningsvis visar det insamlade materialet att det förekommer situationer som 
karaktäriseras av samarbetsformerna Peer tutoring respektive Peer collaboration. 
Samma observation kan innehålla drag av båda samarbetsformerna. 

6.1.3 Kollaborativt lärande 

Situationen, interaktionen, mekanismerna och effekterna är, enligt Dillenbourg, fyra 
aspekter att beakta när man talar om kollaborativt lärande. Min frågeställning handlar 
om att beskriva elevernas samspel och jag har valt att utgå från de två förstnämnda, 
situationen och interaktionen, när jag har analyserat materialet. Mekanismerna och 
effekterna handlar i stor utsträckning om vad det kollaborativa lärandet ger för resultat.  

För att en situation ska kallas kollaborativ ska deltagarna befinna sig på mer eller 
mindre samma nivå menar Dillenbourg. Det kan handla om deltagarnas kunskapsnivå 
men också om vilken föreställning de olika deltagarna har om innehållet i uppgiften. 
Dillenbourg poängterar att det inte finns två individer som har exakt samma kunskaper 
och det framkommer också i mitt material. Trots att eleverna i paren huvudsakligen är 
jämnåriga eller nästan jämnåriga framkommer det i mitt material att eleverna har olika 
kunskaper när det handlar om att söka och använda information. En elev är till exempel 
duktig på att stava medan en annan vet hur man hittar bilder på internet. Även i 
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samspelet mellan en yngre och en äldre flicka visar det sig att det inte alltid är den 
äldsta flickan som är mest kunnig.  

Ett annat kriterium för att en situation ska kunna definieras som kollaborativ handlar om 
deltagarnas handlingsutrymme. I vilken utsträckning har individerna möjlighet att 
agera? Eleverna i min undersökning har inte fått några instruktioner från läraren eller 
skolbibliotekarien om hur samarbetet ska genomföras. Det innebär att deltagarna har 
lika stort handlingsutrymme om man ser objektivt på situationen. I mitt material finns 
exempel som visar att vissa elever har tagit kommandot i det gemensamma arbetet. Men 
det finns också situationer som visar att eleverna är måna om att arbetet ska utföras 
rättvist. Vid några tillfällen har den elev som inte hanterar mus och tangentbord sagt 
ifrån att nu är det dennes tur att skriva. 

Elev 1: Nej men jag vill… NN, jag vill skriva lite. 
Elev 2: Ja, men…[…] 

I flera fall har eleverna turats om att skriva och i flera fall har en elev skrivit på 
tangentbordet samtidigt som den andre eleven har ansvarat för att klicka med musen.  

Dillenbourg påtalar också att deltagarnas status bör vara symmetrisk för att situationen 
ska kunna definieras som kollaborativ. Som nämnts tidigare har det förekommit att 
vissa elever har tagit kommandot över arbetet. En anledning till att den elev som är 
mindre aktiv accepterar detta skulle kunna vara att han/hon känner sig i underläge av 
någon anledning. Jag känner inte till elevernas bakgrund och kan därför inte uttala mig 
om elevernas status i gruppen. Det kan ändå vara intressant att notera att i fallet med 
den yngre och den äldre flickan var det den äldre som ledde arbetet. Detta kan eventuellt 
bero på att hennes position som äldre ger henne vissa företräden. Men det kan också 
finnas andra anledningar. I en annan situation var en pojke mycket dominant i paret. 
Utan att fråga sin kamrat (vad jag hörde) tog han kommando över både mus, 
tangentbord och arbetets innehåll. Hans kamrat försökte ibland påverka arbetet genom 
att komma med förslag om hur de skulle gå tillväga men fick inget gensvar. Den 
dominerande pojken arbetade snabbt och målmedvetet för att bli klar med uppgiften. 
Hans kamrat intog en, som jag upplevde det, ödmjuk och tillbakadragen roll i 
samspelet. Den form samspelet tog kan eventuellt förklaras med att den dominerande 
pojken ansåg att han av någon anledning hade bäst förutsättningar för att utföra arbetet 
och att den andre pojken accepterade detta. Det kan också finnas andra förklaringar som 
hade framkommit om fler observationer hade genomförts. 

Ett kriterium för en kollaborativ lärandesituation handlar om att deltagarna ska arbeta 
mot ett gemensamt mål. Enligt Dillenbourg kan en utomstående person, i det här fallet 
läraren och skolbibliotekarien, bara delvis skapa förutsättningar för att eleverna ska 
arbeta mot samma mål. Deltagarna förhandlar om målet under arbetets gång och blir 
också medvetna om målet efterhand menar Dillenbourg. Eleverna i min undersökning 
fick ramar för sitt arbete i form av frågeställningar. Arbetet skulle resultera i en 
presentation av en berömd person. När den var färdig publicerades den på skolans 
hemsida. I flertalet av de par som jag observerade fördes det diskussioner om hur 
presentationen skulle utformas. Detta ser jag som ett exempel på att eleverna under 
arbetets gång kom överens om vad arbetet skulle resultera i.  

Dillenbourg påtalar skillnaden mellan begreppen collaboration och cooperation. Han 
menar att deltagarna ska arbeta gemensamt med uppgiften för att situationen och 
interaktionen ska beskrivas som kollaborativ. Begreppet cooperation kan användas för 



35 
 

att beskriva graden av arbetsfördelning i paret eller gruppen. Men också i en 
kollaborativ situation kan det spontant uppstå en viss fördelning av arbetet. Dillenbourg 
menar då att uppdelningen av arbetet ser annorlunda ut. När arbetet präglas av 
cooperation fördelas uppgiften i olika underkategorier. Dessa löses individuellt och 
oberoende av varandra. När eleverna fördelar arbetet mellan sig i en kollaborativ 
situation är uppdelningen däremot ofta temporär och de olika arbetsuppgifterna är 
involverade i varandra. I de par som jag har observerat har uppdelning av arbetet i form 
av det Dillenbourg benämner cooperation varit sällsynt. Vid ett par tillfällen valde jag 
att avbryta inspelningen på grund av att den ene eleven i paret sökte information i 
böcker medan den andre använde internet som informationskälla. I övrigt har 
uppdelning av arbetet till exempel handlat om att en skriver medan den andre dikterar, 
att en skriver och den andre kontrollerar stavningen eller att en kontrollerar vad som 
händer på skärmen medan den andre går till skrivaren för att ta hand om utskrifterna.  

Då interaktionen i ett samarbete är kollaborativ sker kommunikationen mellan 
deltagarna synkront. Det innebär att respons ges utan fördröjning. När två elever arbetar 
tillsammans vid samma dator sker detta naturligt. Då samarbete sker över internet kan 
till exempel e-post innebära fördröjningar i kommunikationen. 

Det ska finnas utrymme för förhandling i en kollaborativ interaktion. Ingen påtvingar 
någon annan sina åsikter enbart med anledning av sin auktoritet. Däremot argumenterar 
man för och motiverar sina ståndpunkter. I mitt material finns det många exempel som 
visar hur eleverna diskuterar och förhandlar kring arbetets innehåll och form, i 
synnerhet när det handlar om hur texten ska formuleras och hur olika ord stavas. Men 
också om vilka bilder, vilket teckensnitt, vilken rubrik och vilken teckenfärg som ska 
användas. Nedanstående utdrag från en konversation mellan två elever visar hur eleven 
som skriver på tangentbordet frågar sin kamrat innan hon börjar skriva. 

Elev 1: Vad ska vi skriva om nu då? 
Elev 2: Vi kan skriva in det här om hans familj att han var gift och sånt. 
[…] 
Elev 1: Vänta, ska vi skriva vilka år? 
Elev 2: Ja. 
Elev 1: Ska vi skriva så här […] Eller ska vi skriva där uppe… Vad tycker du? 
[…] 
Elev 1: Vilket tycker du?  
Elev 2: Nej, jag vill inte. 

 

Två pojkar diskuterar vilken berömd person de ska välja: 

Elev 1: Mats Wilander… vet du vem det är väl? 
[…] 
Elev 1: Ska vi ta han eller? 
Elev 2: Nej. 
[…] 
Elev 1: Eller ska vi ta Björn Borg? Vad tycker du? Utan idrott? 
[…] 
Elev 1: Ska vi ta han då? 
Elev 2: Jag vet inte.  
Elev 1: Vilken känner du då som är utanför idrotten? 



36 
 

I en kollaborativ situation ska det, enligt Dillenbourg finnas utrymme för missförstånd. 
När två personer missförstår varandra måste de förklara sig och formulera sig på nytt 
vilket kan leda till lärande. I mitt material förekommer några situationer där eleverna 
missförstår varandra. När den ene eleven i ett par instruerade den andre om hur denne 
skulle navigera eller utföra något på datorn hände det vid några tillfällen att den 
instruerande eleven fick förtydliga sig genom att peka eller förklara på nytt.  

Vid analysen av det insamlade materialet uppfattar jag det som att flertalet av de 
situationer jag har observerat i kan kallas kollaborativa. Eleverna har, med några 
undantag, varit jämspelta i sitt samarbete och samspelet har karaktäriserats av 
förhandling, diskussioner och gemensamt arbete med uppgiften. 

6.2 Kunskapsformer i elevernas samspel 

I denna del av analysen har jag tittat på mitt material utifrån delar av Lpo 94 samt 
kursplanerna i svenska och samhällsorienterande ämnen. Inledningsvis försöker jag 
urskilja vilka olika kunskapsformer som visar sig i elevernas samarbete. Detta gör jag 
med utgångspunkt i det som brukar kallas de fyra f:en.  

6.2.1 Fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet 

I Lpo 94 presenteras fyra former av kunskap: fakta, färdighet, förståelse och 
förtrogenhet. De olika formerna samspelar och är beroende av varandra och både 
teoretisk och mer praktisk kunskap är betydelsefulla. Jag är medveten om att det ibland 
kan vara svårt att dra tydliga gränser mellan de olika kunskapsformerna och att någon 
annan eventuellt hade gjort andra tolkningar. 

Vad jag kan urskilja utifrån mitt material handlar elevernas arbete mycket om fakta- och 
färdighetskunskaper. Vid några observationer ser jag exempel på hur eleverna 
diskuterar med varandra för att förstå innebörden i de texter de läser. När det handlar 
om förtrogenhet, som i ett kommentarmaterial till läroplanen beskrivs som det mest 
svårgripbara begreppet, har det varit svårt att urskilja några tydliga exempel men jag har 
ändå valt att göra ett försök.  

Elevernas samtal har i stor omfattning handlat om språket. Hur ska texten formuleras 
och hur stavas olika ord? Eleverna diskuterar också hur de ska disponera sin text. Var 
ska textstycket komma som handlar om familjen osv.?  

Här är det två elever som formulerar sin text om Elvis Presley: 

Elev 1: Man hittade Elvis död på toaletten. 
[…] 
Elev 2: Vänta… på hans toalett. (Eleven som skriver ändrar till hans toalett.) 
Elev 1: Stavas det med två L? 
Elev 2: Ja, det gör det. 
[…] 
Elev 2: Vänta vi skriver så sen. Och punkt. 
[…] 
Elev 1: Han hade tagit 14 mediciner. 
Elev 2: Han hade 14 mediciner i blodet. (Eleven som skriver väljer denna 
formulering.) 
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När det handlar om innehållet i elevernas texter och samtal är det till stor del fakta om 
de olika berömda personerna som är i fokus. Vad är de berömda för? När är de födda? 
Hur många barn har de? Hur många skivor har de släppt osv.? I kapitel 7 Diskussion för 
jag ett resonemang kring uppgiftens beskaffenhet i förhållande till innehållet i elevernas 
texter och samtal. 

Här följer ett exempel då två elever formulerar sin text om Michael Jackson: 

Elev 1: Han har 9 syskon. 
Elev 2: Oj vilken stor familj. 
Elev 1: Man måste inte skriva namnet på alla va´? 
[…] 
Elev 1: Ska vi skriva 9 syskon. Är det minus henne då? 
Elev 2: Skriv bara nio syskon. 
Elev 1: Ok. 

Vid några tillfällen diskuterar eleverna texterna de läser för att förstå innehållet i dessa. 

Elev 1: Ska vi skriva om bakgrund? 
Elev 2: Men jag fattar inte det. 
Elev 1: Bakgrund är när han gjorde sitt stora första… alltså mer att han är född 
där. Vänta… alltså mer att... (Eleven försöker förklara för sin kamrat hur hon 
själv förstår begreppet bakgrund.) 

Det finns också exempel som visar att eleverna är medvetna om att de bör förstå det de 
skriver om.  

Elev 1: Storskalig Las Vegas-turné… […] 
Elev 2: Ska vi skriva nåt om det? 
Elev 1: Vad tycker du? 
Elev 2: Jag vet inte. Vi ska inte skriva så mycket om det vi inte förstår. 
Elev 1: Nej, jag fattade ingenting om det. 

Flera elever har uttryckt vikten av att skriva med egna ord. De är medvetna om att de 
inte ska skriva av. I det här elevparet formulerar eleverna om texten från internet för att 
deras text inte ska vara exakt likadan: 

Elev 1: Men vi skriver av om vi säger det. Det står ju precis så här. 
[…] 
Elev 2: Nej, vi kan inte skriva exakt så. 

När det handlar om elevernas färdigheter i att använda datorn finns det många exempel 
som åskådliggör hur eleverna visar varandra hur de ska göra för att söka och använda 
information. Flera elever är bekanta med rättstavningsfunktionen i Word. Andra 
exempel som visar elevernas färdigheter vid datorn är hur de växlar mellan olika fönster 
på datorn, hur de högerklickar för att kopiera texter och bilder på internet och sedan 
högerklickar för att klistra in dessa i sitt worddokument. I Google använder flera elever 
funktionen ”Sidor på svenska” och några elever använder också olika synonyma sökord 
för att få önskade träffar. 

Det fjärde f:et står för förtrogenhet. Jag har upplevt att det har varit svårt att identifiera 
vad som eventuellt är förtrogenhetskunskap i elevernas samspel. När jag genomförde 
observationerna reflekterade jag vid ett tillfälle över att det jag iakttog eventuellt 
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handlade om förtrogenhet. Det var när två flickor sökte efter bilder i två olika bildarkiv. 
I det första bildarkivet var fältet för fritextsökning i fokus på sidan. Flickorna använde 
detta och sökte med olika sökord för att få fram en lämplig bild till sitt arbete. När de 
sedan navigerade till ett annat bildarkiv var layouten sådan att sökning i kategorier 
istället var i fokus. Den ena flickan var missnöjd med detta upplägg och gav sig inte 
förrän hon hittade bildarkivets fält för fritextsökning. Om hon inte sedan tidigare hade 
varit bekant med fritextsökning hade hon sannolikt inte letat efter denna funktion. Det 
är troligt att det har förekommit andra situationer där förtrogenhet har varit den gällande 
kunskapsformen men att jag då inte har reflekterat över detta. 

6.2.2 Målbeskrivningar i Lpo 94 och kursplaner 

Ett av de övergripande målen i läroplanen är att eleverna ska kunna ”använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”. I kursplanen för 
de samhällsorienterande ämnena framkommer att läraren särskilt ska beakta elevens 
förmåga att omvandla information till kunskap. 

 I samtliga observationer finns exempel som visar att eleverna kan navigera på Internet 
för att få fram information om de berömda personerna. Skolbibliotekarien inledde ett 
arbetspass med en genomgång av NE Skola och flertalet av de elevpar som jag har 
observerat har använt sig av denna informationskälla. Eleverna har också sökt 
information med hjälp av Google och de har då många gånger fått Wikipedia som en av 
de högst placerade träffarna. Wikipedia är den informationskälla som har använts mest 
efter NE skola. Några elevpar har också hämtat information från andra webbsidor för att 
få information till sitt arbete. Det har då främst varit artisters egna webbsidor eller 
fanclubwebbsidor. Som jag har upplevt det har eleverna i stor utsträckning klarat av att 
hantera datorn på egen hand. I några av de elevpar som jag har observerat har eleverna 
bett skolbibliotekarien, läraren eller mig om hjälp. De har då till exempel behövt hjälp 
med att göra utskrifter, skriva apostroftecken eller göra korrekta källhänvisningar. 

Jag har observerat att eleverna har tagit sig an funnen information på olika sätt. Några 
elever har hämtat information från olika källor när de har författat sin egen text. Andra 
elevpar har enbart använt en informationskälla. Eleverna har i olika omfattning 
formulerat sina texter med egna ord. Jag har observerat par som i princip har gjort 
avskrifter av den ursprungliga texten medan elever i andra par har lagt stor vikt vid att 
formulera sin text med egna ord. Två flickor valde att göra en tankekarta med stödord 
innan de skrev sin egen text. Det sätt eleverna bearbetar funnen information på har 
sannolikt stor betydelse för deras lärande. 

I kursplanen för svenskämnet står det att eleverna ska utveckla färdigheter i ”att tolka, 
kritiskt granska och värdera olika källor och budskap”. I kursplanen för de 
samhällsorienterande ämnena framkommer att läraren ska beakta elevens förmåga att 
bedöma relevans och sanningshalt i informationen. 

Det finns få exempel i mitt material som visar att eleverna har arbetat med att bedöma 
relevans eller kritiskt granska funnen information. Eftersom skolbibliotekarien 
inledningsvis hänvisade till NE Skola är det troligt att eleverna inte kände något behov 
av att ifrågasätta denna informationskällas trovärdighet. Vid ett observationstillfälle 
diskuterade två flickor sanningshalten i den funna informationen. Flickorna som skrev 
en tankekarta gjorde en notering som löd ”sant, vet ej” för att visa att de inte riktigt 
trodde på det som stod i texten. 
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Elev 2: Han har säkert gjort det många fler gånger (opererat sig). 
Elev 1: Mmmm… 
Elev 1: Nu har jag skrivit opererat näsan två gånger enligt han själv. Sant, vet ej. 

Vid ett annat observationstillfälle missförstod en elev texten när det handlade om vilket 
år den berömda personen var född. Han fick det inte att överensstämma med personens 
nuvarande ålder. Eleven läste om texten för att få klarhet i vad som menades. Detta 
visar att eleven reflekterade över textens innehåll och sanningshalt.  

Vid elevernas andra eller tredje arbetstillfälle gick skolbibliotekarien igenom hur och 
varför eleverna skulle ange sina källor. Diskussioner fördes om hur man kan bedöma en 
webbsidas trovärdighet och varför det är viktigt. Eleverna fick också tillgång till en mall 
över hur källhänvisningen skulle se ut. Källhänvisningar finns med i elevernas arbeten 
men i mitt material finns, förutom exemplet ovan, inga fall där eleverna för samtal kring 
en informationskällas trovärdighet. Naturligtvis behöver det inte innebära att eleverna 
inte diskuterade detta vid andra tillfällen. 

6.3 Andra iakttagelser 

I mitt material finns ett flertal exempel som åskådliggör hur eleverna hjälps åt att 
komma ihåg skolbibliotekariens och lärarens instruktioner. Eleverna hjälps till exempel 
åt att minnas var på bibliotekets webbplats de kan finna instruktioner för arbetet, hur 
källhänvisningarna ska se ut eller på vilket sätt arbetet ska lämnas in.  

Här är det ett elevpar som ska hitta till de bildarkiv som bibliotekarien länkat till på 
bibliotekets webbplats: 

Elev 1: Skulle vi först gå in på internet? 
[…] 
Elev 2: Sen här. 
Elev 1: Var skulle vi sen gå in? 
Elev 2: Typ biblioteket. Nej här, elevens val. 
[…] 
Elev 1: Jo, det sa hon. 

En annan iakttagelse som redan har framkommit i detta kapitel är elevernas aktivitet och 
koncentration kring uppgiften. Jag har upplevt att eleverna i en övervägande del av mina 
observationer har haft en hög språklig aktivitet. I vissa fall har eleverna talat med 
varandra, i stort sett oavbrutet, kring uppgiften i 20 minuter eller längre. Alexandersson, 
Linderoth och Lindö har, som tidigare framkommit i kapitel 4.3, också noterat elevernas 
höga aktivitet då de samarbetade vid datorn. De såg att aktiviteten var högre då eleverna 
samarbetade vid datorn än vid andra samarbetsuppgifter.  
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7. Diskussion  
I diskussionskapitlet reflekterar jag över delar av de resultat som har framkommit 
utifrån mina observationer samt den litteratur jag har tagit del av. Jag resonerar också 
kring vad resultaten kan innebära för lärare och skolbibliotekarier när de utformar 
undervisningen i informationssökning. 

Syftet med min undersökning har varit att beskriva hur samspelet kan se ut mellan 
grundskoleelever som tillsammans söker och använder information vid datorn i skolan. 
Jag har velat se om samarbete mellan eleverna är en faktor som är värd att beakta när 
lärare och skolbibliotekarier planerar undervisningen i informationssökning. Tidigare 
forskning visar att undervisningen i informationssökning ofta är traditionell och 
fokuserar på tekniska procedurer. Elevernas samspel uppmärksammas sällan och det 
finns forskare (Limberg & Folkesson 2006, s. 29) som menar att samspelet mellan 
elever är en outnyttjad resurs i undervisningen i informationssökning.  

Det finns mycket som talar för att samspelet mellan människor har stor betydelse för 
deras lärande. I det sociokulturella perspektivet är samspelet en grundpelare. Kunskap 
konstrueras i sociala sammanhang och kommunikation mellan människor är en 
förutsättning för lärande. Lev Vygotskij som företräder det sociokulturella perspektivet 
och Jean Piaget, kognitiv forskare, har båda intresserat sig för samspelets betydelse. 
Deras forskning har påverkat utformningen av läro- och kursplanstexter för den svenska 
grundskolan. Detta talar för att det finns anledning att uppmärksamma samspelet mellan 
eleverna när undervisningen utformas. 

Samspelet mellan elever kan ta sig olika uttryck beroende på uppgiftens karaktär och 
elevernas kunskaper. Piaget intresserade sig huvudsakligen för samspel mellan barn 
som befinner sig på ungefär samma utvecklingsnivå medan Vygotskij intresserade sig 
för samspelet mellan den mer och den mindre kunnige. Damon och Phelps presenterar 
olika former för kamratsamverkan i sin forskning. Peer tutoring som kan härledas till 
Vygotskij och Peer collaboration som har drag från Piagets syn på samspel, är två 
samarbetsformer som är relevanta för min undersökning. Båda formerna för 
elevsamverkan förekommer i mitt material. Utifrån mina resultat ser jag att i de 
samspelssituationer som karaktäriseras av Peer tutoring kretsar innehållet i samspelet i 
hög utsträckning kring elevernas färdigheter. Det handlar till exempel om att hantera 
datorn eller att kunna uttrycka sig skriftligt. En elev visar och vägleder den andre. I de 
situationer i min undersökning som bär drag av Peer collaboration diskuterar eleverna 
exempelvis kring texternas innehåll eller så talar de om hur uppgiften ska utformas. 
Denna bild bekräftas av Damon som påtalar att Peer tutoring eller Peer collaboration 
kan lämpa sig olika väl beroende på vilka slags kunskaper man vill uppnå. Är det 
elevernas datorfärdigheter som behöver utvecklas kan det vara mer fördelaktigt att en 
mer och en mindre kunnig elev samarbetar. Handlar det däremot om att föra 
diskussioner inom olika områden för att eleverna ska få en grundläggande förståelse kan 
det vara gynnsamt att eleverna som samarbetar är mer jämlika. Williams anser, som vi 
tidigare sett, att de olika formerna för kamratsamverkan kan vara till hjälp då 
undervisningen utformas. Beroende av kunskapsinnehåll kan det vara fördelaktigt att 
planera för en viss form av kamratsamverkan. Damon påpekar att det idealiska är en 
kombination av båda. 
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Dillenbourg menar att effekterna av elevers samspel är omöjliga att diskutera i mer 
allmänna ordalag. Samspelssituationen och interaktionen mellan eleverna kan se så 
olika ut att vi måste presentera dessa för att kunna diskutera resultatet av samspelet. 
Eleverna som jag har observerat har inte fått några instruktioner för hur samarbetet ska 
genomföras och de har själva fått välja samarbetspartner. I ett mer strukturerat och 
planlagt samarbete hade kanske det insamlade observationsmaterialet sett helt 
annorlunda ut. Den uppgift som eleverna har haft att lösa har troligen också påverkat 
samspelet. Att presentera en berömd person jämfört med att till exempel förklara 
koldioxidutsläppens påverkan på klimatet eller att redogöra för följderna av olika 
politiska ställningstaganden kräver olika av eleverna. Vissa uppgifter har en mer 
utredande och förklarande karaktär medan andra i högre utsträckning går att lösa genom 
att återge fakta. I mitt material finns det ett mindre antal exempel som visar hur eleverna 
arbetar med sin förståelse. Hade uppgiften sett annorlunda ut hade det kanske funnits 
fler. Utöver uppgiftens karaktär finns det sannolikt en mängd olika faktorer som 
påverkar elevernas samspel, till exempel elevernas bakgrund, sociala relationer mellan 
eleverna och deras intresse för uppgiften. Enligt min åsikt förefaller det vara värdefullt 
att läraren/skolbibliotekarien reflekterar över förutsättningarna då eleverna ska 
samarbeta. Kunskap om kamratsamverkan gör det möjligt för lärare och 
skolbibliotekarier att uppmärksamma eventuella problem och att sätta upp ramar för att 
samarbetet ska fungera väl. 

Williams påtalar att det inte är fråga om att ersätta den vuxne när elevernas samverkan 
ges utrymme i undervisningen. Det handlar istället om att skapa fler tillfällen till både 
social och intellektuell utveckling. Olika arbetsformer i undervisningen kan komplettera 
varandra. Enligt Vygotskij är det viktigt för elevens begreppsutveckling att denne får 
möta pedagogens vetenskapliga begrepp i skolan. Pedagogen introducerar nya begrepp 
och ger därmed eleven möjlighet att utveckla sina föreställningar och lyfta dessa till en 
högre nivå. Mina observationer visar att eleverna vägleder varandra när det handlar om 
de färdigheter som krävs för att kunna hantera datorn. De arbetar också tillsammans 
med språket, till exempel hjälps de åt med stavning och formuleringar. Men mitt 
material antyder att de arbetar mindre med till exempel källkritik och det finns inte så 
många situationer som visar att eleverna arbetar med sin förståelse av den information 
de möter. Jag menar att lärarens och skolbibliotekariens uppgift kan bli att rikta 
undervisningen mot det kunskapsinnehåll som är mindre framträdande i samarbetet. 
Skolbibliotekarien som undervisade eleverna som har deltagit i min undersökning 
informerade och diskuterade med eleverna om vikten av att ange och kritiskt granska 
sina källor. Eleverna gavs därmed möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper om ett 
kälkritiskt förhållningssätt.  

Resultaten av min undersökning visar att eleverna arbetade med den funna 
informationen på olika sätt. Vissa par ägnade mer tid åt att bearbeta texten, t ex genom 
att arbeta utifrån en tankekarta, medan andra enligt min uppfattning återgav 
informationen de funnit på ett mer oreflekterat sätt. Hur eleverna bearbetar den funna 
informationen har sannolikt stor betydelse för deras lärande. Jag menar att läraren och 
skolbibliotekarien kan påverka elevernas arbete med informationen. Ett sätt kan vara att 
tillsammans med eleverna formulera frågeställningar som kräver reflektion. Att göra 
jämförelser, förklara innebörden av olika fenomen eller formulera egna ståndpunkter 
kan leda till ett mer djupgående arbete med den funna informationen. Läraren och 
skolbibliotekarien kan också utmana eleverna i deras tankegångar genom att ge 
återkoppling på det eleverna skriver eller samtalar om. Alexandersson och Limberg såg 
i sin forskning att elever som hade ett mycket aktivt samspel med sina lärare arbetade 
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mer målmedvetet med att söka information för att utveckla sin förståelse. Enligt min 
mening kan studieteknik, till exempel genom att i undervisningen uppmärksamma vad 
det innebär att skumläsa och att skriva stödord, också vara till hjälp för eleven då denne 
ska bearbeta sina texter.  

Alexandersson och Limberg såg också att elevens intresse för uppgiften hade betydelse 
för hur denne tog sig an uppgiften. Är arbetet intressant för eleven själv är det mer 
sannolikt att denne arbetar på ett djupinriktat sätt med informationen jämfört med om 
eleven utför uppgiften för att tillfredsställa lärarens och skolbibliotekariens önskemål.  
Eleverna i min undersökning var ofta mycket aktiva då de arbetade. Det är troligt att de 
oftast tyckte att innehållet var intressant för dem eftersom de själva hade fått välja 
vilken berömd person de skulle skriva om. Eventuellt kan några elever ha gett vika för 
kamratens önskemål. 

Vygotskij betonar vikten av att eleven är aktiv i mötet med pedagogen. Det är eleven 
som är i fokus i lärandesammanhanget. Ett konstruktivistiskt synsätt på lärande utgår 
ifrån att eleven är aktiv. I en traditionell undervisningssituation där en lärare undervisar 
många elever samtidigt anser jag att det kan vara svårt för läraren att tillgodose detta. 
Ett sätt att ge eleven tillfälle att vara aktiv är att låta denne samarbeta med sina 
kamrater. I samspelet med kamraterna erbjuds fler tillfällen då eleven kan formulera 
sina tankar och föreställningar. Eleven får också ta del av kamraternas ståndpunkter 
vilket kan leda till en större förståelse. Det kan finnas tillfälle för eleven att föra fram 
sina uppfattningar i en traditionell undervisningssituation också, men forskning (Dysthe, 
1995, s. 10) visar att läraren står för det mesta av talutrymmet. Det innebär att det blir få 
tillfällen för den enskilde eleven att tala när större grupper undervisas. Jag har inte haft 
för avsikt att jämföra olika arbetssätt i undervisningen men jag anser att det finns 
mycket som talar för att det är betydelsefullt att eleven är aktiv i lärandesituationen samt 
att olika arbetssätt kan komplettera varandra.  

Mitt material visar att det är ovanligt att eleverna delar upp arbetet mellan sig. Vid något 
tillfälle sökte en elev information i böcker under tiden som den andre arbetade vid 
datorn, men oftast arbetade eleverna gemensamt med samma innehåll. Enligt 
Dillenbourg är gemensamt arbete med uppgiften ett kriterium för att interaktionen 
mellan eleverna ska kunna kallas kollaborativ. Jag har funderat över vilken betydelse 
tillgången till datorer har haft för att eleverna i så stor utsträckning har valt att arbeta 
gemensamt. Om eleverna hade haft tillgång till fler datorer men att tanken ändå vore att 
de skulle samarbeta, hur hade deras samarbete då sett ut? Hade de valt att dela upp 
arbetet mellan sig för att sedan sammanställa det på slutet? Naeslund menar, som vi 
tidigare tagit del av, att det finns en risk att undervisningen försämras om varje elev 
sitter med en egen dator. Det kommunikativa samspelet i klassrummet minskar och 
därmed uteblir tillfällen för lärande. Bristen på datorer ses ofta som ett problem i 
skolan. Kanske finns det anledning att istället uppmärksamma de fördelar som finns 
med att eleverna arbetar tillsammans vid datorn? Något som inte har fått utrymme i 
denna uppsats men som ändå är värt att reflektera över är det samarbete som kan 
genomföras på distans med hjälp av datorn, till exempel via olika sociala 
nätgemenskaper, chatt och e-post. Det är en form av samarbete som har fått stor 
utbredning och som troligtvis kommer att öka ytterligare framöver. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar man att lärandet inte går att särskilja från 
den situation den lärande befinner sig i. I min undersökning har eleverna under arbetets 
gång fått stöd från läraren och skolbibliotekarien. Det innebär att den undervisning som 
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de har fått har relaterat till deras arbetsuppgift. Det finns forskare (Sundin 2005, 
Enochsson, 2001) som ifrågasätter effekten av den undervisning i informationssökning 
som inte anknyter till det lärandesammanhang eleven befinner sig i. Jag menar att 
läraren och skolbibliotekarien ges möjlighet att uppmärksamma elevernas brister och 
kompetenser när de arbetar med sina autentiska uppgifter. Utifrån dessa iakttagelser kan 
de vägleda och undervisa eleven inom de områden där det verkligen behövs. 

När jag har analyserat mitt material har jag reflekterat över hur vanligt förekommande 
det är att eleverna i sitt samarbete hjälps åt att komma ihåg lärarens och 
skolbibliotekariens instruktioner för arbetet. Jag har upplevt det som att eleverna många 
gånger tillsammans har löst de problem som har uppstått. Det kan innebära att tid 
frigörs för läraren och skolbibliotekarien att ägna sig åt andra frågor. Som vuxen med en 
stor grupp elever är det vanligt att man känner sig otillräcklig. Jag menar att ett väl 
fungerande samarbete mellan eleverna kan leda till fler lärandetillfällen men också till 
att lärare och skolbibliotekarier får utrymme att arbeta med de elever som har särskilda 
svårigheter eller att utmana och stödja eleverna så att de får fördjupade kunskaper. 

Utifrån mina resultat och ovanstående diskussion menar jag att undervisningen i 
informationssökning kan utvecklas genom att elevernas samspel uppmärksammas. När 
eleverna samarbetar finns förutsättningar för högre grad av elevaktivitet än då en lärare 
samspelar med en hel klass. Mina resultat visar att eleverna ägnar mycket tid åt att 
hjälpa varandra när det handlar om att använda datorn. De är också ett stöd för varandra 
när de utformar sina texter. Till exempel hjälps de åt med stavning och formuleringar. 
Forskning visar att undervisningen i informationssökning ofta är inriktad på tekniska 
procedurer. Mitt material visar att eleverna i stor utsträckning kan hjälpa varandra när 
det handlar om tekniken. Däremot finns det färre exempel som visar att de arbetar med 
sin förståelse och att de förhåller sig kritiska till funnen information. Här blir läraren 
och skolbibliotekarien en viktig resurs. Skolbibliotekarie och lärare kan med fördel 
betona till exempel källkritik samt hur eleverna kan arbeta med funnen information. Det 
finns också exempel i mitt material som tyder på att läraren och bibliotekarien får mer 
tid att bistå elever med särskilda svårigheter när eleverna arbetar tillsammans. Läraren 
och skolbibliotekarien behöver inte vara behjälpliga med allt utan kan koncentrera sig 
på de områden där det verkligen behövs. 
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8. Slutsatser 

Två av de frågeställningar som jag har utgått ifrån i min uppsats handlar om att 
undersöka hur elevernas samarbete ser ut när de tillsammans söker och använder 
information vid datorn. Dessa frågeställningar är valda med tanke på att jag har velat ta 
reda på om samspelet mellan eleverna är en faktor som är värd att uppmärksamma när 
undervisningen i informationssökning utformas. 

När det handlar om att beskriva samspelet har jag utgått ifrån två olika former av 
elevsamverkan, Peer tutoring och Peer collaboration. I mitt material finns exempel som 
visar att båda samarbetsformerna förekommer. Situationer präglade av Peer tutoring är 
särskilt framträdande när det handlar om elevernas datorfärdigheter. En elev vägleder 
den andre så att denne kan utföra sökningar och andra uppgifter vid datorn. I en 
situation som karaktäriseras av Peer collaboration är återkoppling och utbyte av idéer 
mellan eleverna vanligt förekommande. Eleverna är jämbördiga och diskuterar och 
argumenterar. Det finns rikligt med situationer i mitt material som visar exempel på 
detta. I mitt material finns exempel på att samma samspelssituation kan innehålla drag 
från både Peer tutoring och Peer collaboration.  

Jag har också använt mig av Dillenbourgs definition av kollaborativt lärande för att 
beskriva elevernas samspel. Mitt material visar att många av de samspelssituationer som 
jag har observerat har varit kollaborativa. Eleverna har varit mer eller mindre på samma 
nivå och jag har upplevt att det har varit vanligast förekommande att båda eleverna i 
paren har haft utrymme att agera för att lösa uppgiften. Eleverna har mestadels arbetat 
tillsammans med uppgiften, det har varit ovanligt att de har fördelat arbetet mellan sig. 
Det har funnits gott om situationer då eleverna har förhandlat för att komma överens om 
hur uppgiften ska utföras. 

Min andra frågeställning handlar om vilka slags kunskaper som förekommer i elevernas 
samspel. Här har jag utgått ifrån kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och 
förtrogenhet, som återfinns i Lpo 94. Min uppfattning är att fakta och färdighet är de 
vanligast förekommande kunskapsformerna i mitt insamlade material. Exempel på 
dessa kunskapsformer är elevernas färdigheter när det handlar om att använda datorn 
som ett redskap för att söka och använda information. Elevernas texter har ofta 
behandlat fakta som till exempel ålder, antal skivsläpp och familjemedlemmar hos den 
berömda personen. Det finns några observerade samspelssituationer som åskådliggör 
hur eleverna diskuterar med varandra för att förstå innehållet i den funna informationen. 
I ett fall har jag tolkat en situation som att den visar exempel på förtrogenhetskunskap. 

Jag har också tittat på mitt material utifrån några av de målbeskrivningar om 
informationssökning och informationsanvändning som finns i Lpo 94 och i 
grundskolans kursplaner för svenska och samhällskunskap. Här visar mina resultat att 
eleverna i hög utsträckning har datorkunskaper som möjliggör sökning på internet för 
att finna information till sin uppgift. Jag har vidare observerat att eleverna har arbetat på 
olika sätt med den funna informationen. Vissa elevpar har lagt större vikt än andra vid 
att formulera texten med egna ord. Ett elevpar som jag observerade arbetade utifrån en 
tankekarta med stödord. Några elever har enbart använt sig av en informationskälla 
medan andra har använt flera. 
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Det finns få exempel i mitt material som visar att eleverna arbetar med att källkritiskt 
granska funnen information. Eleverna har gjort källhänvisningar efter instruktioner från 
skolbibliotekarien. 

Jag har också reflekterat över att det finns en mängd olika faktorer som påverkar 
elevernas samspel. Resultatet av de observationer som jag har gjort ska därför ses som 
exempel på hur samarbete mellan elever kan se ut när de söker och använder 
information vid datorn.  

Är då samspelet mellan eleverna en faktor att beakta när undervisningen i 
informationssökning utformas? Utifrån den forskning som jag har tagit del av anser jag 
att det finns all anledning att uppmärksamma samspelet mellan eleverna. Jag anser 
också att mina observationer av elevernas samspel visar exempel på situationer som är 
gynnsamma för deras lärande.  
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Sammanfattning 
Kunskaper i informationssökning är viktiga i ett samhälle som präglas av stora 
informationsmängder och hög förändringstakt. Det framgår av Lpo 94 och andra 
styrdokument att ett mål med skolans undervisning är att elevernas kunskaper i 
informationssökning ska utvecklas. I skolan har ett friare undersökande arbetssätt blivit 
vanligt under de senaste årtiondena. Ett friare undersökande arbetssätt innebär att 
eleverna i högre utsträckning söker och använder information på egen hand vilket ställer 
krav på elevernas kunskaper i informationssökning. Undervisning i informationssökning 
blir därför viktig.  

Undervisningen i informationssökning är ofta traditionell och inriktad på teknik. 
Forskning visar att det är ovanligt att samspelet mellan elever uppmärksammas när det 
handlar om undervisningen i informationssökning. Jag har velat undersöka om 
samspelet mellan eleverna kan uppmärksammas i denna undervisning för att skapa fler 
och bättre lärandesituationer. Jag har utgått från två frågeställningar för att ta reda på 
hur det kan se ut när elever arbetar tillsammans med att söka och använda information 
vid datorn. Den första frågeställningen handlar om att beskriva samspelet och den andra 
om vilka former av kunskap som förekommer i samspelet. De kunskapsformer som 
avses är fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Dessa presenteras i Lpo 94. Jag har 
också tittat på formuleringar i Lpo 94 och i kursplanerna för svenska och 
samhällsorienterande ämnen som behandlar informationssökning och 
informationsanvändning för att kunna beskriva kunskapsinnehållet i elevernas samspel. 

Jean Piaget och Lev Vygotskij är två teoretiker som har intresserat sig för samspel i 
lärandesituationer. I det sociokulturella perspektivet, där Vygotskij är en företrädare, är 
samspelet och den sociala gemenskapen en förutsättning för lärande. Piaget intresserade 
sig framförallt för samspelet mellan barn som är på ungefär samma utvecklingsnivå 
medan Vygotskij lade tyngdpunkten vid samspelet mellan den mer och den mindre 
kunnige. Damon och Phelps har presenterat tre olika former för elevsamverkan. Två av 
dessa, Peer tutoring och Peer collaboration, anknyter till Vygotskijs respektive Piagets 
forskning. Dillenbourg är en forskare som intresserat sig för kollaborativt lärande. För 
att lärandet ska definieras som kollaborativt måste vissa kriterier vara uppfyllda. Jag har 
utgått ifrån de olika formerna av kamratsamverkan och Dillenbourgs definitioner för 
kollaborativt lärande för att beskriva elevernas samspel.  

I kapitlet som behandlar tidigare forskning har jag framförallt intresserat mig för 
forskning om elevers informationssökning och undervisningen i informationssökning. 
När det handlar om elevers informationssökning har jag särskilt intresserat mig för det 
som på något sätt berör samarbete mellan elever. Det finns forskning som visar att 
elever många gånger saknar de kunskaper som krävs för att de ska klara av ett friare 
undersökande arbetssätt. Men det finns också forskare som påvisar att elever som har 
fått vägledning och undervisning har utvecklat till exempel kunskaper för att bedöma 
information källkritiskt. Jag tar också upp några exempel från den forskning som 
beskriver elevers samspel vid datorn. 

För att få svar på mina frågor har jag genomfört observationer när elever i 9-12-
årsåldern tillsammans söker och använder information vid datorn i sitt skolarbete. 
Resultaten av observationerna visar att båda formerna för kamratsamverkan, Peer 
tutoring och Peer collaboration, är representerade. Det finns också flera exempel på 
samspelssituationer som enligt Dillenbourgs definition är kollaborativa. När det handlar 
om vilka kunskapsformer som förekommer i samspelet mellan eleverna visar materialet 
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att det företrädesvis är fakta och färdigheter som behandlas. Eleverna arbetar mycket 
med stavning och andra språkliga frågor. Det finns några exempel som visar att eleverna 
arbetar med sin förståelse av den information de har funnit. Jag har också valt att 
presentera en situation som jag tolkar som ett exempel på förtrogenhetskunskap. 

Eleverna i min undersökning har hjälpts åt med att komma ihåg lärarens och 
skolbibliotekariens instruktioner. Det kan innebära att det eventuellt frigörs tid för 
läraren/skolbibliotekarien när eleverna samarbetar vilket gör att läraren och 
skolbibliotekarien kan ägna sig åt elever med särskilda svårigheter eller att utmana 
eleverna i deras lärande.  

I diskussionskapitlet reflekterar jag över att det finns en mängd olika förutsättningar 
som kan påverka elevernas samspel. Min undersökning kan därför enbart ses som ett 
exempel på elevsamverkan utifrån de förutsättningar som har funnits. Jag diskuterar 
också lärarens och skolbibliotekariens roll när det handlar om att skapa goda 
förutsättningar för elevernas samspel. Jag anser att det finns anledning att lärare och 
skolbibliotekarier uppmärksammar de kunskapsformer som är mindre framträdande i 
elevernas samspel. Mitt material visar att bearbetning av funnen information, 
relevansbedömning och ett källkritiskt förhållningssätt är exempel på kunskapsinnehåll 
som kan uppmärksammas.  

Utifrån den forskning som jag har tagit del av samt resultaten som har framkommit av 
min undersökning, anser jag att det finns anledning att uppmärksamma elevernas 
samspel när undervisningen i informationssökning utformas. 
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Otryckta källor: 

Ljudupptagningar vid observationer av elever, oktober-december 2008. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Förfrågan om deltagare  

Hej! 

Jag ska under hösten skriva en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Min uppsats kommer att handla om elevers informationssökning på internet. Det jag ska 
undersöka är hur barn/ungdomar som tillsammans söker information på internet 
samtalar med varandra. Kan deras samspel leda till en ökad kompetens? Kan 
pedagoger/bibliotekarier "dra nytta av" elevernas samspel när eleverna ska utveckla sina 
kunskaper i informationssökning på internet? 

I denna lilla studie vill jag lyssna till elever som är mellan 10 och 16 år. Det spelar 
ingen roll om de är vana eller ovana internetanvändare. Följande förutsättningar önskar 
jag ska finnas: 

1. Eleverna ska i par hjälpas åt att söka information på Internet. 

2. Informationssökningen på internet ska vara autentisk, d v s de ska söka information 
till en "riktig" uppgift. Uppgiften ska alltså inte vara konstruerad bara för att jag ska 
lyssna på elevernas samspel. 

3. Jag vill gärna göra fältstudien någon gång i september eller oktober. 

Förhoppningsvis kan detta också leda till att ni som pedagoger/skolbibliotekarier får nya 
kunskaper om elevernas förmåga att söka information på internet.  

Är ni intresserade? Jag hoppas i så fall på att höra från er via mejl eller telefon. Hör 
också av er om ni vill veta mer för att kunna svara. 

Mvh 

Barbro Hallberg 
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Bilaga 2 Samtycke 

 

Hej! 

Jag heter Barbro Hallberg och läser biblioteks- och informationsvetenskap vid 
högskolan i Borås. Under hösten ska jag skriva en magisteruppsats som kommer att 
handla om barn och ungdomars informationssökning på internet i skolan. I detta arbete 
ska jag göra fältstudier där jag ska undersöka hur barn och ungdomar samtalar när de 
tillsammans söker information på internet.  

Så här kommer jag att gå tillväga: 

När barnen sitter parvis vid datorn för att söka information till sitt skolarbete kommer 
jag att lyssna på dem och spela in deras samtal. Jag kommer sedan att försöka 
sammanfatta och beskriva deras samtal i min uppsats och se om jag kan dra några 
slutsatser utifrån detta. Barnen och skolan kommer att anonymiseras, d v s jag kommer 
inte att skriva vad barnen heter, vilken skola de går på eller något annat som gör att man 
kan utläsa vem som deltagit. Naturligtvis kommer jag heller inte att lyssna till eller 
spela in några barn som inte vill. 

Nu vill jag försäkra mig om att ni som föräldrar inte har något emot att jag gör denna 
studie hos era barn. Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er. 

Med vänlig hälsning 

Barbro Hallberg 

xxxx-xxxxxx 
barbro.hallberg@utb.kristianstad.se 

 

 

  

Ja, det går bra. 

 
Nej, jag vill inte att du ska lyssna till eller spela in mitt barn. 

 

Barnets namn: 

 

Förälders underskrift: 

 


