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Förord

Boken Kunskapa på nätet – med hjälp av lärobjekt, som Utbildningsstyrelsen 
gav ut 2004, har varit slut redan ett antal år.  Trots att den nya tekniken förändras 
och utvecklas i ett hisnande tempo har de pedagogiska principer för lärande 
och undervisning som behandlades i boken inte i någon väsentlig utsträckning 
förändrats, och bokens kärntankar är fortfarande aktuella och relevanta. Därför 
beslutade Utbildningsstyrelsen ge ut en förnyad och uppdaterad version av 
boken.

I den förra versionen av boken behandlades främst lärobjekt, det vill säga 
mindre material som stöder lärandet och som kan användas fl exibelt, och 
dessa behandlas även i denna bok, i synnerhet i avsnitten skrivna av Jaakkola, 
Nirhamo, Nurmi och Lehtinen. I övrigt har vi uppdaterat boken så att den 
behandlar e-läromedlen mer omfattande. I nästan alla kapitel har ändringar 
gjorts. Kapitlen har uppdaterats och korrigerats, och så har till exempel 
länkarna kontrollerats. Vissa kapitel har helt utelämnats, men i stället har nya 
kapitel lagts till: kapitlen De sociala medierna och nya inlärningsmöjligheter 
samt Digitala spel i undervisningen är nya. Dessutom har texten om de peda-
gogiska modellerna kompletterats med kapitlen Fenomenbaserat lärande och 
Trialogiskt lärande. En del av de exempel som fanns i den förra upplagan har 
lämnats bort på grund av att de olika webbapplikationerna redan är så vanliga 
i undervisningen att det nu är lätt att hitta aktuella exempel på annat håll. Till 
exempel webbplatsen KänGuru (http://www10.edu.fi /kanguru/), som Utbild-
ningsstyrelsen upprätthåller, innehåller praktiska beskrivningar av hur digital 
teknik kan användas i undervisningen.

En viktig fråga är vilken term som ska användas i varje enskilt fall när det 
gäller nätmaterial för lärande. Till detta material hör exempelvis lärobjekt som 
simulerar fenomen, bildbanker för undervisningen, självständiga nätkurser och 
material som kompletterar läroböckerna. Utbildningsstyrelsen har valt termen 
e-läromedel, med vilken avses allt innehåll som fi nns tillgängligt på nätet och 
som är avsett att användas som läromedel. Detsamma avses till exempel med 
termerna webbaserade läromedel eller digitala läromedel; begreppen är således 
inte etablerade. Var och en av författarna till denna publikation har använt den 
term som känns naturligast för honom eller henne.

Utbildningsstyrelsens publikation E-oppimateriaalin laatukriteereitä kan 
betraktas som en konkretisering av denna bok. Kvalitetskriterierna har uppda-
terats hösten 2011, och i väsentliga delar baserar sig de pedagogiska kriterierna 
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på teorierna om lärande, liksom även kapitlen i denna bok. Syftet med kvali-
tetskriterierna är att ge dem som tar fram och dem som använder e-läromedel 
(främst lärarna) en checklista över de viktigaste och de pedagogiskt hållbara 
egenskaperna hos dessa läromedel. Denna bok i sin tur behandlar de inlär-
ningsteoretiska idéerna mer ingående.

______

Utbildningsstyrelsen beställde den uppdaterade versionen av boken för en rätt 
så lång tid sedan. Arbetet försenades av olika skäl – ett varmt tack för tåla-
modet! Tack till alla som bidragit med text och som deltagit i uppdateringen, 
likaså till ombrytaren. 

Helsingfors den 15 oktober 2012
Liisa Ilomäki

Översättningen till svenska är gjord hösten 2013.
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E-läromedel som stöd för lärande och undervisning

Olika e-läromedel
Liisa Ilomäki

Användningen av digitala läromedel i undervisningen är naturligtvis relaterad 
till användningen av digital teknik i undervisningen överlag; och trots att 
användningen av digitala applikationer och digital utrustning av olika slag har 
blivit vanligare och i vissa skolor mycket vanlig har den digitala tekniken inte 
alls entydigt spritt sig i någon högre utsträckning och inte heller jämnt, och 
användningen av den är nödvändigtvis inte ens pedagogiskt särskilt menings-
full. Fastän olika typer av e-läromedel har producerats redan i fl era års tid på 
både kommersiell basis och amatörbasis är bristen på e-läromedel fortfarande 
ett problem i användningen av informationsteknik i undervisningen. (I den 
förra upplagan av denna bok beskrevs hur man redan från och med 1980-talet 
har tagit fram olika program för undervisningen, inom ramen för vad tekniken 
möjliggjorde vid respektive tidpunkt.) Till synes erbjuder nätet olika typer av 
material i överfl öd, vilket i sig är sant, men i praktiken är det få lärare som har 
tid och intresse för att i det stora och brokiga utbudet leta efter material som 
är till nytta i den egna undervisningen. Att hitta användbart material är ett lika 
stort problem som den verkliga bristen på läromedel.

Den pedagogiska användningen av digital teknik varierar. Skillnaderna mellan 
skolorna och mellan lärarna är stora, men också inom enskilda skolor är skill-
naderna i den pedagogiska praxisen stor. Under åren 2009–2010 följde vi i 
forskningsprojektet Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK), som fi nansie-
rades av TEKES, i fem grundskolor fem till sju lektioner där digital teknik 
användes (totalt 27 lektioner) (1). Det visade sig vara en liten grupp lärare 
som smidigt och mångsidigt använder digitala material. De har goda tekniska 
kunskaper men framför allt har de en djup pedagogisk uppfattning om vad 
digital teknik används till och hur den bäst kan stödja avancerade inlärnings-
metoder. Dessa lärare är mindre benägna att använda färdiga e-läromedel, i 
stället är olika verktygsprogram och lärmiljöer viktiga för dem. Den andra, 
större gruppen av lärare är «avancerade användare», som vanligen vill använda 
teknik mångsidigt och medvetet, göra egna experiment och arbeta elevcen-
trerat. Projekten tar ofta fl era timmar, de genomförs kanske tillsammans med 
någon annan lärare och tekniken används relativt mångsidigt. Å andra sidan 
kunde de ha små, påhittiga aktiviteter som varade endast en lektion. Många 
unga lärare hör till denna kategori: de har goda tekniska kunskaper, men de 
pedagogiska användningsmetoderna är de inte nödvändigtvis så väl insatta i. 
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Majoriteten av lärarna använder informationsteknik, men inte nödvändigtvis 
särskilt mångsidigt och tekniskt skickligt. Denna grupp minskar naturligtvis 
med ökad kompetens.  Dessa lärare använder sig ofta av projekt som omfattar 
en lektion utan samarbete med andra lärare. Läraren kan lägga ner stor möda 
på själva tekniken, men eleverna är «traditionellt passiva», eftersom de pedago-
giska metoderna baserar sig på synen om överföring av kunskap i stället för på 
synen om att eleverna är aktiva aktörer och producenter. Dessa lärare har ofta 
tekniska problem på grund av sin bristfälliga kompetens och kan inte själva 
lösa några svårare problem. Denna studie av lektioner visar tydligt att lärarna 
inte är en homogen grupp som behöver en viss typ av läromedel. (En liknande 
situation visar de exempel på användning av teknik i undervisningen som fi nns 
i KänGuru-materialet, även om dessa är klart avancerade metoder lämpliga att 
användas som exempel, på adressen http://www10.edu.fi /kanguru/?sida=un-
dervisningsexempel). Det behövs alltså ett brett utbud av e-läromedel för olika 
innehåll, olika pedagogiska syften och olika metoder.

Klassifi ceringar av e-läromedel
För att förstå e-läromedlen klassifi ceras de på olika sätt. I Utbildningsstyrel-
sens söktjänst Länkhåven (http://lankhaven.edu.fi ) klassifi ceras läromedlen på 
följande sätt:
 utvärdering (elevens kunnande bedöms eller så bedömer eleven sitt 

kunnande själv, till exempel fl ervals-, ifyllnads- och räkneuppgifter som 
datorn bedömer under arbetet med uppgiften, prov i elektronisk form 
m.m.)

 öppen aktivitet (öppna uppgifter eller kreativa övningar, elevernas 
aktiviteter och resultaten i aktiviteterna inte förutsägbara)

 blogg (bara bloggar med material som är viktigt för genomförandet av 
läroplanerna)

 demonstration (presenterar fenomen och frågor, men användaren kan 
inte själv arbeta med hjälp av materialet)

 presentation (PowerPoint, videoklipp, text etc., detaljer i lärostoffet visas 
och presenteras i komprimerad form på ett pedagogiskt meningsfullt 
sätt)

 övning (de saker och fenomen som eleverna har lärt sig tidigare övas, 
syftet är att lära sig handla enligt uppgiften)

 kurs (nätkurs som kan genomgås under handledning eller självständigt)
 guide (ger användaren handledning i utförandet av en konkret aktivitet, 

kan även inkludera åskådliggörande av en aktivitet eller en fråga, 
exempelvis med text, bilder, ljud och animationer)

 spel
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 simulering eller modelleringsprogram (användaren kan själv delta i 
imitering av en fi ktiv eller verklig process och syftet med modelleringen 
är att få och tillämpa kunskaper och färdigheter)

 kunskapskälla (material i vilket information ges på olika sätt till 
exempel i form av text eller bilder, materialet har egentligen inte struk-
turerats enligt pedagogiska mål, utan högst enligt materialets egen inre 
logik, innehåller inte övningsmaterial eller någon annan pedagogisk 
handledning)

 material som stöder undersökande lärande (handleder eleven i metoden 
”att lära genom att göra” och utvecklar förmågan till problemlösning)

 verktyg (ett program med vilket användaren kan skapa något nytt, 
uttrycka sig, redigera gammalt material eller interagera med andra)

 wiki (bara wikier som innehåller material som är viktigt för genomför-
andet av läroplanerna)

Denna förteckning är ett sätt att strukturera e-läromedlen. Struktureringen fung-
erar kanske i praktiken, men den baserar sig på många olika klassifi ceringskri-
terier (såsom lärobjektstyp, till exempel övningsprogram; tekniska egenskaper, 
till exempel en wiki eller en pedagogisk utgångspunkt, till exempel stödma-
terial för undersökande lärande). I klassifi ceringen syns överlag den tidigare 
klassifi ceringen av lärobjekt (jfr följande kapitel Olika lärobjekt i en fl exibel 
helhet), som har kompletterats med några typiska nätmaterial. Ett annat alter-
nativ kunde vara att använda den klassifi cering som presenterades i Utbild-
ningsstyrelsens material E-oppimateriaalin laatukriteerit:

Typ av material Definition Exempel

Lärobjekt mångsidigt användbar, helhet bestående av ett begränsat innehåll 
eller en begränsad aktivitet

övning, simulering, åskådliggörande

Temahelhet temarelaterad helhet med olika aktiviteter, exempelvis lärobjekt Helhet som behandlar vädret och som innehåller både text och 
uppgifter

Lärobjektsbank temabaserad samling av lärobjekt databank med uppgifter i matematik

Del av kurs eller en hel kurs innehåll och handledning av lärande, dessutom exempelvis 
lärobjekt

Nätkurs som tillhandahålls av ett distansgymnasium och till 
vilken hör lärobjekt, handledning och kollaborativt arbete på en 
lärplattform 

Kompletterande material ett annat läromedel, exempelvis en bok, tilläggsmaterial en läroboks tilläggsuppgifter eller fördjupningsmaterial som lagts 
ut på nätet
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Bra e-läromedel?
Är det då alls möjligt att entydigt och kort beskriva egenskaperna hos bra 
e-läromedel? Denna publikation syftar i sin helhet till att stödja utvecklingen 
och användningen av bra e-läromedel. Även Utbildningsstyrelsens E-oppimate-
riaalin laatukriteerit syftar till att fastställa vilka egenskaper som utmärker ett 
högklassigt läromedel.

Med affordanser (eng. affordance) eller handlingserbjudanden avses de olika 
möjligheter som tekniken stöder eller inte stöder. När det gäller e-läromedel 
betyder affordanserna både pedagogiska möjligheter och olika möjligheter till 
aktiviteter. Det kan till exempel vara fråga om huruvida ett läromedel stöder 
endast individers arbete eller om avsikten är att fl era ska använda det till-
sammans eller huruvida läromedlet förutsätter bedömning. E-läromedel är 
till exempel aldrig pedagogiskt neutrala utan de stöder vissa aktiviteter och 
för vissa aktiviteter är de inte alls lämpliga. E-läromedel kan från pedagogisk 
synpunkt grovt bedömas förslagsvis enligt vilken typ av metafor för lärande 
den stöder: betyder lärande förvärvande av kunskap, deltagande eller skapande 
av kunskap (2). Till exempel övningsobjekten (de traditionella drill and practi-
ce-objekten) bygger på idén om att lärande innebär att man lär sig på ett visst 
sätt (lärande är förvärvande av kunskap). När elever gör en skoltidning deltar 
de i en «redaktionell kultur» och agerar som riktiga redaktörer (lärande är delta-
gande). När elever förbättrar eller skriver nya texter till Wikipedia, agerar de i 
enlighet med metaforen om att lärande innebär skapande av kunskap.

Vid planering av e-läromedel bör man vara mer medveten om de pedago-
giska principerna; nu verkar det som om planeringen ofta bygger å ena sidan 
på de tekniska möjligheterna, vilket betyder att teknikhypen styr lärandet, å 
andra sidan på de traditionella läromedlen, vilket i värsta fall ger ”en bok på 
nätet”. Ett exempel på en medveten pedagogisk planering presenteras i kapitlet 
Trialogiskt lärande, där planeringsprinciperna har härletts från forskningen om 
lärande. En teknik som utformats enligt dessa principer stöder i synnerhet det 
kollaborativa och målinriktade arbetet.

Med utgångspunkt i den pedagogiska forskningen kan man kanske kompri-
merat beskriva ett högklassigt e-läromedel på följande sätt: det kan användas 
fl exibelt enligt elevens kunskapsnivå, intresse och behov, det stöder kollabo-
rativt, långsiktigt arbete, aktiverar elevens tänkande, fokuserar på kärnfrågorna 
i det fenomen som studeras och stöder utvecklingen av förmågan att lära sig. 
Funktionsmässigt är ett bra e-läromedel tekniskt lätt att använda och visuellt 
stöder det de pedagogiska och innehållsmässiga målen.



11

Källor
1.  Ilomäki, L., & Lakkala M. (2011). Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. I: 

M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (red.) Opetusteknologia koulun arjessa II (s. 
47–67). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Tillgängligt: http://ktl.
jyu.fi /ktl/julkaisut/luettelo/2011/d102

2.  Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2005). The Knowledge Creation Metaphor - An Emergent 
Epistemological Approach to Learning. Science & Education 14(6), 535–557.



12

Olika lärobjekt i en fl exibel helhet
Tomi Jaakkola, Lassi Nirhamo, Sami Nurmi och Erno Lehtinen 
Uppdatering: Tomi Jaakkola

I det här kapitlet presenterar vi lärobjektstänkandets grundval och 
vidareutvecklar detta tänkande genom en vidare defi nition av 
lärobjekt. Dessutom presenterar vi olika typer av lärobjekt, och i 
slutet av kapitlet placerar vi lärobjekten i en vidare lärkontext, en 
lärmiljö.

Utgångspunkt att stödja lärandet
En av utgångspunkterna för lärobjektstänkandet är den ekonomiska prin-
cipen, med vilken avses maximalt utnyttjande av materialet (1). När det gäller 
den ekonomiska principen har användaren nytta av tillgång till gemensamt 
delade materialresurser, som det är möjligt att få ta del av med en liten insats 
i förhållande till nyttan: deltagarna bedriver ”byteshandel” med material som 
de producerar och samtidigt ökar de den gemensamma kunskapspoolen (att 
man själv producerar material är dock inget villkor för deltagande) (2). Om de 
delade materialen är relativt små är de lättare att (åter)använda i fl era samman-
hang och att kombinera med andra material enligt undervisnings- och studie-
situationen (3). Då deltagarna får tillgång till material som andra tagit fram 
får de också möjlighet att lära sig av detta (4). Genom att standardisera, det 
vill säga förenhetliga, beskrivningen av digitala läromedel, deras struktur och 
överföringssätten strävar man efter att ge användaren största möjliga urval 
av kompatibla material och efter att säkerställa att material återanvänds (5). 
Detta sparar resurser, eftersom deltagarna (särskilt lärarna, men även eleverna) 
inte själva behöver producera allt material utan kan dra nytta av befi ntliga 
produkter. Tanken om delning av material är dock en utmaning för den rådande 
undervisnings- och lärandekulturen, som har präglats av fokus på självständigt 
arbete: lärarna är inte vana att dela med sig av sina läromedel och eleverna har 
inte tidigare uppmuntrats att utnyttja befi ntliga material (6, 7).

Lärobjektstänkandet verkar förnuftigt med tanke på undervisningen, för som 
Reigeluth och Nelson (8) konstaterar väljer lärarna vid förberedelse av lektio-
nerna ofta endast vissa delar av fristående materialhelheter och sätter ihop 
dem till ett paket som omfattar exempelvis en lektion. Lärobjekten gör under-
visningen och lärandet fl exiblare, eftersom det tack vare dem är lätt att för en 
enskild elev skräddarsy en helhet som motsvarar hans eller hennes kunskaper 
och färdigheter (1, 3).
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En av förutsättningarna för fl exibel användning av lärobjekt är att det fi nns till-
räckligt med olika lärobjekt tillgängliga. Eftersom idén med lärobjektstänkandet 
uttryckligen är att stödja lärandet och undervisningen bör man vid defi nition 
av lärobjekt inte begränsa dem till enbart små läromedelselement som delas 
på nätet. Vår egen utgångspunkt är att man med lärobjekt kan avse digitalt 
material av alla storlekar, även material som används utan nätverksuppkopp-
ling och som inte ens ursprungligen har utformats för undervisningsändamål. 
Till exempel nättidningar är egentligen inte utformade för att användas inom 
undervisningen men används ändå för detta ändamål.

Det fi nns ingen idealisk storlek på lärobjekten: små objekt är lättare att kombi-
nera, men omfattande objekt kan i praktiken vara lättare att använda (3, 9, 
10). Till exempel ett stort, helt paket (till exempel en kurs) kan göra det lättare 
för en lärare som är oerfaren eller inte så förtrogen med den nya tekniken att 
använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. I takt med 
att läraren får mer erfarenhet blir det lättare att dra nytta av den större fl exibi-
liteten hos mindre omfattande material. Det existerar inte heller någon idealisk 
form för lärobjekten, utan deras pedagogiska värde bestäms av de undervis-
nings- och lärandearrangemang, det vill säga den lärmiljö, som har byggts upp 
kring användningen av dem. Det är dock möjligt att stödja ett önskat arbetssätt 
genom lärobjektet, om det utformas enligt vissa pedagogiska principer. Det 
viktigaste är dock att lärobjektet tillgodoser behoven i den kontext där det 
används, eftersom olika lärobjekts funktionalitet kan bero på situation och 
innehåll och variera mellan olika användare. Till exempel vid planering av 
undervisningen behöver man inte utgå från att lärobjekten och de traditionella 
läromedlen utesluter varandra utan i stället att de stöder varandra och därmed 
berikar undervisningen och lärandet. En sådan bredare tolkning av lärobjekten 
betonar användarens aktiva roll som sakkunnig när det gäller lärande och ger 
större möjligheter för användningen av lärobjekten.

Forskningsresultat visar att det är möjligt att med hjälp av lärobjekt uppnå minst 
lika goda inlärningsresultat som med traditionella läromedel. Detta verkar gälla 
särskilt i undersökande lärande (jfr experimentlärobjekten i följande kapitel; 
11, 12, 13, 14), men inte så mycket mekaniska inlärningsuppgifter (jfr övnings-
lärobjekten i följande kapitel) (15). De senaste studierna tyder också på att 
en kombination av lärobjekt och traditionella läromedel ger bättre inlärnings-
resultat än enbart lärobjekt eller enbart traditionella läromedel (16, 17, 18, 19).

Klassifi ceringar av lärobjekt
Lärobjekten kan klassifi ceras på många olika sätt, till exempel enligt använd-
ningsändamål, målgrupp, antal användare, format eller svårighetsgrad. Nedan 
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beskrivs och klassifi ceras lärobjekten utifrån den klassifi cering som togs fram 
i det europeiska CELEBRATE-projektet 2002–2004 och som huvudsakligen 
baserar sig på lärobjektens pedagogiska användningsändamål. Det bör noteras 
att många lärobjekt inte representerar bara en enda typ, utan de har ofta egen-
skaper som också överensstämmer med andra typer.

I CELEBRATE-projektet fastställdes följande typer: 

1) Utvärdering
Lärobjekten för utvärdering (eng. assessment) är material med vilka eleven kan 
bedömas eller själv utvärdera sitt kunnande och sitt arbete. Typiska lärobjekt 
för utvärdering är uppgifter med fl ervalsfrågor, räkneuppgifter och insättning 
av ord, och datorn gör bedömningen omedelbart under arbetet med uppgiften. 
Många av de lärobjekt av typen övningsprogram som presenteras här innehåller 
utvärderingselement eller kan användas också för utvärdering. Lärobjekt med 
datorbedömning kan användas för att mäta elevernas utgångsnivå eller för att 
med hjälp av stickprov styra lärandet, men de är inte lämpliga för heltäckande 
bedömning, eftersom de riktar in sig på kunskapsfragment. Målet för utvär-
deringen bör snarare vara att handleda och uppmuntra eleven än att utföra 
exakta mätningar. Till lärobjekten för utvärdering hör också prov och uppgifts-
banker i elektronisk form som läraren eller utbildaren kan använda i sin betyg-
sättning. På adressen http://www.math.sjsu.edu/~valdes/calc_place/functions/
functions_quiz.html fi nns tester för de matematiska funktionerna. Testerna ger 
återkoppling och tips som hjälper eleven att lösa uppgifterna. 

Elevernas självvärdering har ökat kraftigt inom all utbildning. De lärobjekt för 
utvärdering som är avsedda för elever kan vara direkt knutna till ett visst läro-
ämne eller studieinnehåll eller så kan de vara allmänna mallar (eng. template) 
för många olika ändamål. Då innehåller de till exempel vägledande frågor eller 
råd om självvärderingen. Ett lärobjekt för utvärdering som har blivit populärt 
är den digitala portföljen. Det är ett verktyg med och till vilket eleven digitalt 
samlar egna resultat för självvärdering och arbetsplanering.

2) Övningsprogram
Lärobjekten övningsprogram (eng. drill and practice) är enkla övningar och 
lekar. Karakteristiskt för dessa lärobjekt är att eleverna övar vissa specifi ka 
fenomen och får respons på sina aktiviteter. Dessa lärobjekt innehåller samma 
element som lärobjekten för utvärdering, så många av dem kan användas även 
för utvärdering.

Övningsprogrammen representerar den traditionella användningen av dator i 
undervisningen och härstammar från traditionen med programmerad undervis-
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ning. Man ansåg att lärostoffet skulle delas upp i små delar som sedan övas till-
räckligt mycket. Syftet med lärandet var att lära sig att agera rätt enligt uppgiften 
(20). Övningsprogrammen är populära inom undervisningen eftersom de är 
mycket lämpliga för vissa faser inom den traditionella undervisningen. De är 
bäst lämpade för introduktion i ämnet, för upprepning och för differentie-
ring. Genom att lägga till anvisningar kan läraren också använda övningspro-
grammen för att utveckla elevernas medvetenhet om sitt eget kunnande och 
låta dem öva individuellt enligt egna behov, vilket följande exempel visar: 
Fortsätt talserien Fortsätt talserien http://www03.edu.fi /oppimateriaalit/aihiot/
sve/matematik/fortsatt_talserien/index.htm. Detta är en drill som kan användas 
för övning av talserier och som fungerar med Flash-teknik.

Andra exempel på övningsprogram är:
 Sök en annorlunda (att upptäcka olikheter i en serie): http://www03.

edu.fi /svenska/laromedel/matematik/sok_annorlunda/index.htm
 Gör en likadan (/upprepa enligt modellen): http://www03.edu.fi /

svenska/laromedel/matematik/gor_likadan/index.htm
 Topography of the world (http://www.dotsphinx.com/games/topo/) är 

ett javabaserat spel där man med en helikopter ska försöka hitta olika 
städer i världen inom en viss tid.

3) Informationskällor
Med informationskälla (eng. information resource) avses allmänt material som 
ger information på olika sätt. Majoriteten av informationskällorna består av 
endast text (21), men för att åskådliggöra fenomen eller saker har man också 
använt andra presentationsmetoder, såsom text, bilder, animationer och video-
inspelningar. Mer traditionella digitala informationskällor är olika cd-romskivor, 
men efter att datanäten blivit allmännare har största delen av informationen 
numera samlats på olika webbplatser. Det har också blivit allt vanligare att av 
informationskällor bilda olika samlingar i databaser.
 På Arktiska Aromer rf:s webbplats (http://www.arctic-fl avours.fi /se/

arktiset+aromit/foreningen/) fi nns information om de fi nländska natur-
produkterna.

 På en webbplats över den fi nländska bildkonstens guldålder (http://
www03.edu.fi /oppimateriaalit/kultakausi/) presenteras den fi nländska 
konsten under åren 1865–1910 (på fi nska).

4) Ordlistor
Lärobjekten ordlistor (eng. glossary) omfattar virtuella ordböcker och special-
ordlistor. Dessa lärobjekt är på sätt och vis en undertyp av informationskäl-
lorna, men i denna uppdelning har man valt att behandla dem som en egen 
typ.
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Ordlistorna behöver inte nödvändigtvis innehålla termer på främmande språk, 
de kan också innehålla specialtermer exempelvis inom elektronik.
 Koulukielen sanasto (www.tampere.fi /tiedostot/5gKLAuAOd/Koulukie-

lensanasto.pdf) förklarar termer som rör skolgången för föräldrar (på 
fi nska).

 EuropeanSchoolNet har sammanställt en ordlista om skolan och lärande 
på ett tiotal europeiska språk. (http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/
etb/content.cfm?lang=en&ov=7208) 

 På http://www.welanders.fi /artordlista/ fi nns en omfattande naturveten-
skaplig ordlista på svenska och fi nska

5) Guider
Med guidelärobjekt (eng. guide) avses olika handböcker och så kallade tuto-
rials. Dessa används ofta till exempel för att beskriva en apparats funktion 
eller för att styra en arbetsprocess.  I allmänhet är de lätta att använda – den 
önskade informationen hittas snabbt. Guiderna innehåller i regel åtminstone 
text, men för att åskådliggöra åtgärder och olika faser innehåller de också ofta 
bilder, animationer, ljud och rörliga bilder. Guiderna skiljer sig bland annat från 
informationskällorna genom att de i allmänhet ger användaren instruktioner 
om hur en viss konkret aktivitet ska utföras i motsats till informationskällorna, 
som ger allmän information om någon sak. Exempel på guider är skolornas 
ansökningsguider, instruktioner och bruksanvisningar för apparater.
 Käspaikka.fi  (http://www.kaspaikka.fi /svensk/) är en innehållsresurs 

för undervisningen i slöjd. Den är öppen för alla och innehåller en 
stor samling läromedel för alla faser i slöjdprocessen, för idékläckning, 
planering, tekniker, genomförande och bedömning. Viivin virkkausnetti 
är ett exempel på lärobjekt i Käspaikka, och den ger instruktioner om 
virkning både för vänster- och högerhänta. För innehållet på Käspaikka 
ansvarar en frivillig lärargrupp för vilka Käspaikka är en yrkesmässigt 
viktig interaktionsmiljö. Gruppen består av lärare från alla utbildnings-
stadier, från den grundläggande utbildningen till vuxenutbildningen, 
och även de som utbildar lärare i slöjd inklusive deras studerande 
samt forskare deltar. Käspaikka har fl era gånger blivit prisbelönt både i 
Finland och i övriga Europa. Käspaikka, som startades 1996, hade 2011 
i medeltal 160 000 besökare varje månad, och webbplatsen omfattar 
cirka 100 000 fi ler.

 Webbplatsen Info Skills (http://www.hyvan.helsinki.fi /opiskelutaidot/) 
ger anvisningar om sökning och hantering av information, speciellt för 
studieuppgifter och projektarbeten (på fi nska)

 För undervisning och lärande i musik fi nns applikationen Virittäminen 
ja sävelkorkeus, som främst är ett guidelärobjekt, men den innehåller 
också små uppgifter (på fi nska): http://www.edu.fi /oppimateriaalit/
aihiot/fi /musiikki/folkbox_1/home.htm 
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6) Experiment
Experimentlärobjekten (eng. exploration) är interaktiva material av vilka de mest 
typiska är olika simulerings- och modelleringsverktyg. Experimentlärobjekten 
försöker efterlikna eller modellera någon verklig eller fi ktiv sak eller process, 
och eleven kan själv delta eller påverka innehållet. Målet är att öka interaktionen 
mellan eleven och innehållet, stimulera elevens tankeverksamhet, illustrera 
lärostoffet eller ge upphov till diskussion. Experimentobjekten kan utifrån sina 
huvudprinciper delas in i experimentella och begreppsliga applikationer (jfr 
22, 23), av vilka de förstnämnda lämpar sig utmärkt för elevcentrerat arbete och 
de senare också för lärarledd undervisning.

Avsikten med experimentella lärobjekt är att erbjuda så kallade simulerade 
erfarenheter av aktiviteter i vissa verklighetsliknande situationer eller miljöer. 
Syftet är att främja tillämpningen av kunnande och färdigheter. Eleven agerar i 
en situation som verkar autentisk och som hela tiden utvecklas och förändras. 
Eleven spelar en roll i enlighet med situationen. Det tydligaste exemplet på ett 
experimentellt lärobjekt av detta slag är fl ygsimulatorerna, där användaren i en 
konstgjord miljö kan öva sig i den svåra konsten att styra ett fl ygplan, en miljö 
som dock ska motsvara en riktig situation i så hög grad som möjligt.

De begreppsliga lärobjekten fokuserar på det kognitiva lärandet, där 
huvudvikten läggs vid interaktionen mellan eleven och applikationen. Eleven 
ska ofta lösa ett autentiskt problem med hjälp av en applikation. Applikationen 
fungerar som verktyg för problemlösningen och ger eleven möjlighet till att 
själv aktivt undersöka och arbeta. Exempel på sådana begreppsliga lärobjekt 
är olika laboratorie- och analyslärobjekt där eleven i applikationen kan ändra 
värdena på variabler och utföra egna tester och på det sättet se följderna av sitt 
eget arbete.

Ett exempel på ett begreppsligt experimentlärobjekt är En hälsosam måltid, som 
Utbildningsstyrelsen har producerat: http://www.edu.fi /digitala_laromedel/
en_halsosam_maltid). Projektet PhET (Physics Education Technology) (http://
phet.colorado.edu/), som leds av nobelpristagaren i fysik Carl C. Wiemanin, 
erbjuder cirka hundra olika experimentlärobjekt i naturvetenskaperna. Dessa 
lärobjekt kan också laddas ner till den egna datorn, och då kan de också 
användas utan internetuppkoppling. Några av lärobjekten är på fi nska, en del 
på danska och vissa kan översättas till användarens eget språk.

7) Öppna aktiviteter
Lärobjekten för öppen aktivitet (eng. open activity) är olika öppna uppgifter 
och olika typer av skapande övningar. Utmärkande för dessa lärobjekt är att 
man inte exakt kan förutsäga hur eleverna eller de studerande kommer att 
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agera och inte heller vilka resultaten av deras arbete kommer att bli. Ett lär-
objekt för öppen aktivitet kan exempelvis innehålla textfrågor eller uppgifter 
som ska besvaras eller lösas. Också många spel som är för komplexa för att 
hänföras till övningslärobjekten hör till den här lärobjektstypen.
 Scale & Ancient Board Game (http://nabataea.net/games3.html) ger 

anvisningar om hur man konstruerar och spelar ett forntida spel.

8) Verktyg
Med verktygslärobjekt (eng. tools) avses applikationer med vilka använ-
daren kan producera något nytt, modifi era något som gjorts tidigare eller 
kommunicera med andra. Till de vanligaste verktygen hör olika text-, 
bild-, video- och ljudhanteringsprogram samt många slags kommunikativa 
och interaktiva applikationer, såsom chattprogram, diskussionsforum och 
kommunikationsprogram. Också olika program för framtagning och redigering 
av lärobjekt (eng. editors) och färdiga mallar (eng. templates) kan höra till 
verktygslärobjekten

När det gäller lärande ger verktygen eleven möjligheter att uttrycka sig själv 
och visa sitt kunnande samt arbeta tillsammans med andra elever och med 
läraren. Exempel på verktyg som är avsedda i huvudsak för eleverna är, utöver 
de program som redan nämndes, olika tillämpningar för portföljer (portfolio) 
och tankekartor. För läraren innebär verktygen, till exempel videokonferenser 
och webbaserade lärplattformar, mångsidiga undervisningsmöjligheter. 
Läromedelsproducenten har nytta av olika redigeringsprogram och 
dokumentmallar vid produktion av nytt material och redigering av gammalt för 
att materialet ska motsvara de lokala behoven. Också lärarna, liksom eleverna 
och de studerande, kan alltså vara läromedelsproducenter.

Verktygen, exempelvis ett ordbehandlingsprogram eller en webbaserad 
plattform för grupparbete, kan vara oberoende av lärostoffet. De kan därför 
användas på många områden i olika undervisnings- och inlärningsrelaterade 
sammanhang och ämnesområden. (Det är naturligtvis en defi nitionsfråga om 
dessa ska betraktas som egentliga lärobjekt.) Å andra sidan kan verktygen vara 
innehållsspecifi ka och lämpa sig för smalare, på förhand planerade använd-
ningsändamål eller ämneshelheter.

Ett exempel på ett verktygslärobjekt för lågstadieelever är Magazine Factory, 
med vilket man kan göra tidningar: http://magazinefactory.edu.fi /. En beskriv-
ning av ett projekt i vilket elever gjorde skolans tidning fi nns här: http://www.
fictup-project.eu/index.php/School_children%E2%80%99s_Web_journal._
Publishing_with_Magazine_Factory_tool 
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Beskrivningen består av både en text och tre videoklipp som visar hur en skol-
tidning gjordes i Esboskolan Koulumestarin koulu.

Lärobjekten som en del av lärmiljön
När man stiger in i det nätbaserade lärandets värld blir man lätt förvirrad. Där 
används begrepp som lärmiljöer, nätbaserat material, lärobjekt och adminis-
trationssystem. I och med att den inlärnings- och undervisningsteknologiska 
världen dessutom utvecklas snabbt kommer nya program och begrepp innan 
de tidigare ens hunnit bli etablerade.

Lärmiljö har getts många defi nitioner som skiljer sig från varandra i såväl 
omfattning som innehåll. Begreppet lärmiljö används ofta alltför mekaniskt 
för att beskriva någon enskild faktor, ett visst upplägg eller en viss teknik i 
elevens arbetsmiljö. Ett exempel på en ytterlighet är enskilda dataprogram som 
marknadsförs som lärmiljöer. Har man ett sådant alltför snävt perspektiv kan 
man omöjligt inse hur helheten av olika faktorer i lärmiljön kan gynna eller 
förhindra lärande (24).

En av de mest träffande defi nitionerna (25) beskriver lärmiljön som ett rum 
eller en plats där eleverna kan arbeta tillsammans och stödja varandra när de 
genom att använda olika verktyg och informationskällor under handledning 
försöker uppnå sina lärandemål och lösa problem som utgör utgångspunkt för 
lärandet. Enligt vår syn på lärmiljön är den en helhet som omfattar:
 aktörerna, det vill säga läraren/lärarna och eleverna med sina 

kunskaper och färdigheter samt sin fallenhet
 inlärningsuppgifterna
 de läromedel och övriga verktyg som används, till exempel datorer, 

anteckningsmaterial och det gemensamma språket
 de resultat som lärandet resulterar i.

Lärmiljön påverkas också av kulturella faktorer, såsom gemensamma värde-
ringar, normer och förväntningar samt den fysiska kontexten, det vill säga verk-
samhetsmiljön (25). Man kan alltså inte i förväg fullständigt defi niera lärmiljön i 
sin helhet (26), eftersom en del av lärmiljön skapas i lär- och arbetsprocessen. 
Sammanfattningsvis kunde lärmiljön i vid mening defi nieras som hela under-
visnings- och inlärningskontexten med alla faktorer som har betydelse i situa-
tionen (26). I fi gur 1 har lärobjekten placerats i en så uppfattad, vidare helhet 
som omfattar hela lärmiljön.
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Figur 1. Lärobjekten (LO) placerade i ett större sammanhang, i hela lärmiljön.
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Figur 2. Den virtuella lärmiljöns förhållande till den vidare lärmiljön.
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Eleven kan använda dessa lärobjekt antingen direkt via en webbläsare eller 
genom att spara dem på datorns hårddisk. (Det senare är visserligen inte alltid 
möjligt, till exempel strömmande fi lmer kan inte sparas.) 

Eftersom Internet innehåller en uppsjö av material av skiftande kvalitet 
och materialen är dåligt organiserade är det ofta besvärligt att hitta lämp-
liga lärobjekt med hjälp av en sökmotor. Därför har det byggts upp olika 
materialresursbanker där man samlat dels lärobjekt, dels länkar till lärobjekt 
och dels beskrivningar av lärobjekt som fi nns i andra resursbanker för material 
eller på andra webbplatser. Utmärkande för resursbanker är att lärobjekten där 
är bättre organiserade och att kvalitetskontrollen är bättre. Själva resursbanken 
kan vara öppen – som till exempel Utbildningsstyrelsens http://lankhaven.edu.
fi  och http://www.merlot.org/merlot/index.htm, som innehåller en samling av 
tusentals lärobjekt för olika ämnesområden – eller så kan den vara sluten, 
vilket betyder att användaren behöver ett lösenord (exempelvis WSOY:s portal 
OPIT). I resursbankerna är materialen ofta sorterade efter tema. Resursbanken 
kan också ha en egen sökmotor med vilken man kan precisera och avgränsa 
materialsökningen. Med hjälp av de senaste teknikerna kan man söka och 
överföra material också mellan resursbankerna. De allmänna sökmotorerna, till 
exempel Google, hittar material i de öppna resursbankerna men kan inte söka 
i de slutna.

Man har också alltmer börjat bygga olika lärplattformar där lärarna kan samla 
(länka) lärobjekt från olika källor och bygga upp fl exibla undervisningsmoduler 
av dem. Kommunikationsverktygen kan vara antingen synkrona, det vill säga 
fungera i realtid (chattar och direktmeddelanden), eller asynkrona, vilket 
betyder att användarna kan delta i diskussioner och skapande av kunskap då 
det passar dem bäst (olika diskussionsforum). Med hjälp av redigeringsverktyg 
kan användarna skapa, redigera och ordna lärobjekt och andra material. Med 
administrativa verktyg administreras användare, användargrupper och kurser. 
De administrativa verktygen kan stå i kontakt med administrativa system 
utanför lärplattformen (till exempel studieregister). Lärplattformarna kan också 
ha förbindelse med andra lärplattformar och resursbanker, vilket gör det 
lättare att växla mellan de olika systemen och utnyttja materialresurser utanför 
lärplattformen.

Vid planering av undervisningen kan man inte betrakta lärande enbart 
som en inre process i en enskild elevs medvetande eller som ett resultat av 
undervisningen, utan man bör beakta lärmiljön i sin helhet. Förutsättningen för 
ett ändamålsenligt lärande är att eleven själv är aktiv och skapar ny kunskap, 
ger saker mening och lär sig lösa problem i samspel med läraren och andra 
elever samt med den fysiska och kulturella miljön (24). För lärande av det 
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här slaget behöver eleverna en lärmiljö där de har möjlighet att testa sina 
tankar och lägga märke till brister i dem samt att genom undersökning bygga 
upp nya kognitiva strukturer. Någon god praxis eller vetenskapligt utvecklad 
modell för planering och genomförande av undervisningen som kan tillämpas 
i alla undervisnings- och lärandesituationer fi nns inte. Varje undervisnings- 
och lärandesituation bör betraktas som en unik händelse. Läraren måste alltid 
tillsammans med sina kolleger och elever eller studerande bygga upp lärmiljön 
för den lokala situation där lärandet äger rum.
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De sociala medierna och nya inlärningsmöjligheter
Tarmo Toikkanen

De sociala medierna är avsedda för delning, kunskapsuppbyggnad och diskus-
sioner som sker offentligt via ett nät (1). De sociala medierna är en kommu-
nikationsform som utnyttjar informationsnät och informationsteknik och där 
innehåll som tagits fram interaktivt och användarorienterat behandlas och där 
mänskliga relationer skapas och upprätthålls (Terminologicentralen TSK). De 
utgör ett postindustriellt fenomen som har förändrat samhällets produktions- 
och distributionsstruktur, ekonomi och kultur (2).

Nya arbetssätt
När det gäller lärande ger de sociala medierna eleverna allt bättre tillgång till 
läromedel, forskningsrön, diskussioner och nyheter samt bättre möjligheter att 
få kontakt med andra elever och grupper. Eleverna kan också på lika villkor 
delta i skapandet av allt detta i stället för att bara konsumera.

Även om man ofta när sociala medier kommer på tal nämner nättjänster (såsom 
Facebook, Twitter, bloggar, wikier, YouTube och Wikipedia) handlar de sociala 
medierna inte om enskilda verktyg utan om ett arbetssätt och en arbetskultur. 
När det gäller att ordna undervisning betyder de sociala medierna inte primärt 
val av verktyg, utan i stället utformning av lärandeprocessen och val av läran-
deaktiviteter. På samma sätt som pekpinnen kan användas både för disciplin 
och för att peka på en karta kan de sociala medierna användas på många olika 
sätt. De kan således användas för en mängd olika lärprocesser, men på grund 
av deras samarbetsinriktade och öppna karaktär är de bättre lämpade för vissa 
didaktiska metoder än för andra. 

I synnerhet lärarcentrerad undervisning, som går ut på informationsförmedling, 
passar inte så bra ihop med de sociala tjänsterna.

De sociala medierna stöder självständiga studier, men de stöder i synnerhet 
ömsesidigt lärande, där alla elever lär av varandra, lär varandra och ger varandra 
råd. Eleverna kan gå samma kurs eller vara helt okända för varandra. Det 
är endast intresset för samma ämne som förenar dem. I de sociala medierna 
sker ett oupphörligt lärande som utgår från elevernas egna behov. Således är 
problembaserat lärande och undersökande lärande som pedagogiska modeller 
rätt så naturliga i de sociala medierna. I självständiga studier ingår också att 
sätta upp egna och gemensamma mål samt att diskutera, så även kollaborativt 
lärande och samarbetslärande är lämpliga i de sociala medierna.
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Stöd för läraren
De sociala medierna är inte begränsade till elevernas aktivitet. De lämpar sig 
lika väl för lärarnas nätverkande, för lärarnas stöttande av varandra, för utbyte 
av idéer och lärande av andra. Samarbetsverktygen på nätet, såsom Google 
Drive, wikier, tjänster för begreppskartor och liknande, möjliggör förberedelse 
och planering av undervisningen tillsammans med andra lärare, oberoende 
av om det gäller en lektion, en kurs eller ett helt utbildningsprogram. Här 
bör nämnas i synnerhet de undervisningsmetoder där man använder offent-
liga verktyg som fi nns tillgängliga i de sociala medierna. Förutom att läraren 
själv har nytta av dessa i undervisningen får även andra lärare ta del av hur 
läraren lägger upp undervisningen, det vill säga lärarens arbete fungerar som 
exempel och inspiration: så här kan det också göras. Det offentliga arbetet på 
nätet effektiviserar lärarnas ömsesidiga lärande, då inte enbart teori utan också 
konkreta praktiska exempel stöder lärandet. 

Fastän lärarnas uppgift är att undervisa är de ibland också tvungna att ta fram 
läromedel. Samarbetet på nätet ger också framtagningen av material helt nya 
dimensioner. Lärare inom samma läroämne kan över organisationsgränserna 
tillsammans ta fram material som de förut tagit fram ensamma på egen hand.  
Mängden arbete minskar till en bråkdel och kvaliteten förbättras oerhört. 
Den aktiva lärargruppens arbete har även alla andra nytta av, även oväntade 
målgrupper. Ett pedagogiskt materialpaket i modersmålet avsett för grundskolan 
visar sig bli ett bra repetitionsmaterial för undervisningen på andra stadiet, ett 
engelskspråkigt material som tagits fram i USA passar i sin tur för en kurs i 
Finland, antingen som sådant eller modifi erat. Det är inte tekniken och resur-
serna som är det främsta hindret för storskalig gemensam produktion, utan 
avsaknaden av en kultur av samarbete och delande.

Undervisningsarrangemang 
Läroanstalterna måste kontinuerligt kunna effektivisera sin verksamhet, och ett 
sätt att spara är att omvandla kurser till distansstudier – fastän det är tveksamt 
om detta är möjligt utan att försämra kvaliteten. Distansstudierna har traditio-
nellt gått ut på att de studerande ensamma läser material och tenterar på nätet, 
men de sociala medierna gör det möjligt att bygga upp en rik interaktion och 
en meningsfull lärprocess: videokonferenser, gemensam produktion i wikier, 
refl ektering i en blogg, behandling av andras kommentarer, koppling av det 
inlärda till den verkliga världen och fl exibilitet som beaktar elevens livssitua-
tion.

Enligt den socio-konstruktivistiska synen på lärande sker allt meningsfullt och 
betydande lärande i socialt samspel. Fastän de sociala medierna i distansstudi-
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erna i viss mån nog möjliggör social interaktion, är de inte som interaktions-
kanal lika rika och omfattande som möten ansikte mot ansikte. Den gamla 
termen fl erformsstudier (hybrid course) har under de senaste åren fått nytt liv 
genom termen blandat lärande (blended learning), men det är fråga om samma 
sak: kombination av olika former av lärande på ett sätt som stöder lärandet. All 
undervisning bör inte fl yttas till nätet, i stället bör man skapa en korrekt kombi-
nation av olika undervisningsformer och undervisningsmiljöer.

Lärmiljöer och lärplattformar
Termen lärmiljö används alltför ofta när man avser exempelvis nätverktyget 
Moodle, vilket påpekades redan i föregående kapitel. En mer korrekt term på 
en enskild teknisk lösning vore lärplattform. Med lärmiljö avses en miljö som är 
uppbyggd av fysiska, psykiska och sociala faktorer och där studier och lärande 
sker (3). En väl utformad lärmiljö stöder lärandet. De olika faktorerna som 
bygger upp lärmiljön kan struktureras till exempel på följande sätt:

Begränsande och möjliggörande faktorer:
 fysiska: klassrum, skolbyggnad, möbler
 tekniska: verktyg och utrustning, till exempel pennor, suddgummin, 

papper, datorterminaler, lärplattformar

Planerade faktorer:
 pedagogiska eller andragogiska: pedagogiska principer
 didaktiska: undervisningspraxis och metoder

Interpersonella faktorer:
 sociala: elever, vänner, sociala interaktioner
 kulturella: skolans arbetssätt, elevernas arbetssätt samt den kända och 

dolda kulturen

Intrapersonella faktorer:
 kognitiva: elevens kunskaper och färdigheter
 affektiva: motivation, mål, energi, emotionellt tillstånd

Alla dessa faktorer inverkar på lärande- och undervisningssituationens funktio-
nalitet och de resultat som uppnås. På vissa av faktorerna har läraren endast 
begränsat infl ytande, på andra åter fullständigt infl ytande. Olika verktyg kan 
ge nya sätt att arbeta, men ofta begränsar de också möjligheterna. Verktygens 
affordanser (dvs. handlingserbjudanden och möjligheter) och begränsningar 
bör därför beaktas vid utformning av lärmiljön (se fi gur 3). Verktygen och 
tjänsterna i de sociala medierna utgör bara en del av de tekniska faktorerna i 
lärmiljön.
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Figur 3. Tjänsterna i de sociala medierna är verktyg. Valet av verktyg för undervisningen bör grunda sig på undervisningssättet, det vill säga på hur 
lärprocessen är utformad. Lärprocessen i sin tur bör basera sig på didaktiska metoder som bygger på pedagogik och lärandemål.

Lärmiljön bör utformas så att eleverna kan använda sin kognitiva kapacitet vid 
inlärningen av lärostoffet. Om de valda tekniska lösningarna och lärplattformarna 
gör lärandemiljön rörig och svår att förstå är det en dåligt utformad miljö. Då 
är eleverna dessutom tvungna att anstränga sig för att förstå lärmiljön och för 
att navigera på lärplattformen och i olika verktyg, vilket stjäl tid från själva 
lärandet.

Det är ingen lätt uppgift för läraren att utforma lärmiljön så att den stöder 
lärandet utan att samtidigt vara ”i vägen” för eleverna, men det är förstås 
lärarens målsättning. En bra utgångspunkt är att ta hänsyn till att för eleverna är 
den grupptillhörighet, de människor och de lärplattformar som skolan erbjuder 
bara en av många miljöer där de lär sig. Denna personliga lärmiljö eller detta 
personliga lärnätverk (PLE eller PLN, personal learning environment/network) 
innebär att varje individ kan lära sig hemma, på jobbet, i hobbyer, i skolan, var 
som helst. Eleverna kan inte nödvändigtvis skapa sig en helhetsbild av det som 
de lärt sig i olika situationer. Tekniken och skolans praxis kan bidra till att de 
nödvändiga länkarna bildas. Om man i planeringen av skolans aktiviteter tar 
hänsyn till elevernas referensgrupper och i stället för att utesluta dem involverar 
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dem synergistiskt i skolans aktiviteter, intar skolans lärmiljö sin egen plats (ur 
elevens synvinkel).

Läromedlens betydelse
När allt kommer omkring handlar undervisning om att styra lärprocessen. Det 
är inte bara läraren som styr lärprocessen – även verktygen, eleverna, den 
sociala praxisen, de kulturella förväntningarna och de läromedel som används 
påverkar lärprocessen. Eftersom läroböckerna särskilt i den grundläggande 
utbildningen har varit de främsta styrmedlen har man även för fl erformsunder-
visningen eller den blandade undervisningen, där en del av undervisningen 
genomförs med hjälp av nätet, börjat producera digitala läromedel.

De sociala medierna håller dock på att förändra de didaktiska metoder som 
används. När de didaktiska metoderna blir allt mindre lärarcentrerade och allt 
mer fokuserar på kollaborativt och undersökande lärande minskar betydelsen 
av läromedel som utarbetas på förhand. De förlorar inte helt sin betydelse, 
men i takt med att lärandet i allt högre grad handlar om informationssökning, 
kritisk bedömning av information, analys, jämförelse, sammanställning, egna 
slutsatser, medieproduktion, grupparbete och utvärdering av jämlikar, börjar 
färdigserverade läromedel bli ett särfall i stället för den faktor som har störst 
inverkan på undervisningen.

På nätet fi nns det enorma mängder material. Problemet är inte brist på mate-
rial, utan svårigheterna att hitta bra material. På nätet kan man visserligen hitta 
allmänna material som kan användas i undervisningen, men ganska goda källor 
är andra skolors och universitetens webbplatser och öppna nätmaterial som är 
avsedda uttryckligen för undervisning. I stället för att ta fram eget material 
går lärarens arbete ut på att sammanställa, samla in, klassifi cera och bearbeta 
material på nätet, vilket utvecklar bland annat mediekompetensen, förmågan 
att söka information, det kritiska tänkandet och tidshanteringen. Pedagogiskt 
sett skulle det vara motiverat att ge även eleverna möjlighet att utveckla dessa 
färdigheter. Utgångspunkten för en kurs kan mycket väl vara att ta fram kursens 
läromedel tillsammans, inte att ta till sig färdigt material.

På nätet fi nns det förutom material också människor. Allt fl er studerande har ett 
nätverk av vänner, experter och kolleger som kan hjälpa till att lösa problem, i 
bästa fall inom ett par sekunder. De sociala medierna ger allt fl er handlingsmöj-
ligheter för dem som studerar och jobbar, vilket bör beaktas även vid utform-
ning, genomförande och utvärdering av lärprocessen.
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Öppen verksamhetskultur
De sociala medierna bidrar på många sätt till en öppnare verksamhet i skolorna 
och även i samhället i stort. Med en öppen verksamhetskultur avses
 frihet i fråga om studieinnehållen, alltså frihet att sprida och modifi era
 fria program och program med öppen källkod, det vill säga program-

vara som man fritt kan sprida och modifi era
 en öppen verksamhetskultur i vilken man agerar offentligt och synligt – 

ofta på nätet – och i vilken utomstående är välkomna att delta
 publicering av arbetsresultat offentligt och öppet
 en undervisningskultur i vilken eleverna (och även andra) uppmuntras 

att delta i planeringen av undervisningen (kollaborativt lärande) och 
i vilken resultaten av lärandet, planerna och processerna presenteras 
offentligt och läggs fram för öppen gemensam utveckling (öppna 
lärmiljöer)

 nya didaktiska metoder som främjar en öppen kultur i undervisning 
och studier

 nätverk mellan lärare och elever (och föräldrar och andra delaktiga) för 
att öka transparensen i verksamheten och samhörighetskänslan.

Den grundläggande byggstenen i den öppna verksamhetskulturen är ett öppet 
innehåll, som får kopieras, omarbetas och vidareutvecklas om upphovsmannen 
ger tillstånd till det med en öppen licens (4). Ett hundratal universitet runt 
om i världen har redan anslutit sig till OCW-konsortiet med målsättningen 
att publicera alla kursers alla läromedel offentligt på nätet med en öppen 
licens. Allt brett och löst nätverkssamarbete bygger på bearbetande av öppet 
licensierat material, eftersom samarbetet av upphovsrättsliga skäl inte skulle 
vara möjligt utan licens.

Läraren kan göra sitt undervisningsarbete öppnare bland annat genom att:
 dra nytta av det öppna innehåll som fi nns på nätet i undervisningen 

och vid framtagning av eget läromedel
 publicera eget läromedel på nätet med öppen licens
 med öppen licens ta fram läromedel på nätet tillsammans med lärare i 

andra skolor 
 följa och lära sig av de öppna kurser som genomförs på nätet
 uppmuntra eleverna att publicera sina goda resultat offentligt eller 

öppet på nätet
 öppet lägga ut genomförandet av kurser på nätet, så att utomstående 

kan delta i studieprocessen.
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Framtiden
Som alla vet är det svårt att förutspå något, särskilt framtiden. Dagens trender 
kan i alla fall ge några fi ngervisningar om vad som kommer att komma. 
Den mobila användningen kommer att öka och bli den viktigaste formen av 
informationssökning och -konsumtion. De egentliga datorerna kommer att 
användas endast av experter inom området. För undervisningens del innebär 
detta att elever och studerande år för år kommer att ha allt kraftfullare utrustning 
i sina fi ckor, så att inte dra nytta av dessa i undervisningen blir allt mer absurt.

Med mobilen träder även geolokalisering in i bilden, det vill säga fl er tjänster 
och positionsbestämning. När en sökmotor vet var du befi nner dig kan den 
utöver allmänna sökresultat ge dig lokalt relevant information. När en social 
nätverkstjänst vet var du fi nns kan du till exempel få veta att en vän fi nns i 
närheten. Den mobila tekniken följer oss alla i allt högre grad och ger oss bättre 
riktade tjänster men också problem med integritetsskyddet.

Webben fungerar också allt mer i realtid. Twitter är ett utmärkt exempel på en 
tjänst där datafl ödet förändras sekund för sekund. Vetskapen om att din vän 
dricker kaffe i en restaurang som du går förbi är intressant just nu, men inte 
längre fem minuter senare.

När nätverksteknologin blir allt mindre och billigare, har allt fl er enheter 
nätanslutning. Bilar, mobiltelefoner, tv-apparater, digitalboxar och 
övervakningssystem är redan anslutna. Kylskåp, tvättmaskiner och andra 
hushållsapparater kommer att bli det. All annan utrustning följer efter, till och 
med nyckelringar – om du tappar bort dina nycklar kan du hojta på dem via nätet. 
Man använder begreppet «web of things»: hurdant är nätet när alla människor, 
föremål, organisationer, platser, händelser, produkter, varumärken och begrepp 
fi nns online, är anslutna till varandra och interagerar med varandra. Läxorna 
laddas automatiskt ner i mobilen när skoldagen är slut, kylskåpet kan beställa 
mer mjölk och teven spelar in ett tv-program utifrån rekommendationer från 
vänner.

De ovan beskrivna nya produkterna och tjänsterna kommer inte gratis. De 
kräver inte nödvändigtvis pengar av kunderna, men priset kan vara förlorad 
integritet. Information måste delas för att de mervärdestjänster som baserar sig 
på insamling och delning av information ska fungera. Ingen nättjänst kan tipsa 
dig om en barndomsvän på besök i staden, om du inte har uppgett i vilken stad 
du bor. Många tjänster kräver att man öppet ger uppgifter om sig själv för att 
kunna använda dem. Framtida generationer kommer kanske inte att se något 
problem i det här. Men det fi nns ändå skäl att överväga vem som ska äga all 
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denna information om våra liv och var vi rör oss: människorna själva, staten, en 
intressebevakningsorganisation eller multinationella storbolag. Om inget görs 
är det sista alternativet det mest troliga.

I Finland bygger det öppna lärandet på en stark tradition av fritt bildningsar-
bete. Hur webben kommer att förändra framtidsbilderna och relationen mellan 
det fria bildningsarbetet och den formella utbildningen, är ännu en öppen 
fråga, men olika optimistiska och dystopiska scenarier kan presenteras (5).
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Digitala spel i undervisningen 
Anna Kantosalo

Följande artikel baserar sig främst på boken How are digital games 
used in schools? Complete results of the study, Final report. (1), 
publicerad av European Schoolnet. 

Datorspel har i många länder betraktats som ett sätt att uppnå många av de 
viktiga mål som satts för reformeringen av utbildningen, såsom utveckling av 
den sociala kompetensen, förmågan att lära att lära och den digitala kompe-
tensen, beaktande av olika elever och överlag bättre motivation för lärande 
bland eleverna. Trots sina utmaningar är spelen rätt använda ett utmärkt 
redskap som berikar undervisningen.

Fördelar och nackdelar med digitala spel i undervisningen 
Användningen av spel i undervisningen har visat sig ha fl era fördelar, den vikti-
gaste förmodligen att elevernas motivation ökar. Detta bedöms bero särskilt 
på att spelen för undervisningen närmare elevernas egen vardag. Spelen har 
ofta också observerats konkretisera mer komplexa lärandemål för eleverna. 
Dessutom upplever eleverna ofta att de genom spelen blir mer aktiva i sitt 
lärande.

I pedagogiskt hänseende är spelen perfekta för ”mjuk” undervisning. Spelen 
underlättar behandlingen av elevernas fel, eftersom de spel som passar bäst i 
undervisningen orkar uppmuntra eleven oberoende av hur små prestationerna 
är och ger alltid möjlighet till ett nytt försök. I bästa fall hjälper den rikliga åter-
kopplingen spelaren att få en uppfattning om sitt eget lärande. Denna milda 
inställning till fel hjälper särskilt svagare elever att utvecklas och få självförtro-
ende i sitt skolarbete.

Många av de lärare som använder spel har upptäckt att spelen ökar elevernas 
kunskaper bättre. Detta kan man tacka i synnerhet de möjligheter till repetition 
som spelen ger och den verklighetstrogna miljön. Lärarna har också upptäckt 
att spelen utvecklar bland annat de sociala och intellektuella färdigheterna och 
koncentrationsförmågan. En del av lärarna som använder spel har också märkt 
att elevernas färdigheter i IT och förmågan till kritiskt tänkande har blivit bättre. 
I vetenskapliga studier har det framförts att spelen ger bland annat möjlighet 
till koncentration och motivation för upprepning. Spelen kan till exempel tack 
vare personliga upplevelser stödja lärandet. Detta kommenterar Menn genom 
att påpeka att man lär sig endast 50 % av det man ser, men 90 % av det man själv 
upplever (2). Köpfer (3) i sin tur försvarar användningen av spel i synnerhet 
i undervisningen av mjuka färdigheter, såsom problemlösning, kommunika-
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tion och samarbete. Även Zagal, Rick och Hsi (4) förespråkar användning av 
spel speciellt när eleverna ska lära sig samarbeta. Spelen har också visat sig 
öka elevernas vilja att producera eget material, såsom texter och bilder. Även 
kommunikationen om egna inlärnings- och spelupplevelser samt motivationen 
att rapportera ökar betydligt. 

Nackdelarna med spelen diskuteras ofta i media, vilket har fört med sig att 
det också har gjorts många studier av detta. De vanligaste nackdelarna, som 
också konstaterats i vissa studier, anses oftast vara koncentrationssvårigheter, 
passivitet och övervikt på grund av att barnen rör sig för lite. Men vissa fors-
kare har fått helt motsatta resultat och många forskare har kommit fram till att 
spelen är skadliga främst på grund av för mycket spelande. Till exempel enligt 
Wylie (5) är över 30 timmar per vecka för mycket. En annan gräns som nämns 
är 8 timmar, som Kearney (6) anser vara en optimal gräns – då har man så 
mycket nytta som möjligt av spelens goda sidor, men slipper allvarliga skade-
verkningar. Attewell, Suazo-Garcia och Battle (7) påpekar att majoriteten av 
barnens datoranvändning är nyttig för dem både socialt sett och med tanke på 
skolframgången.

Spelens effekter på moralen har också behandlats i den vetenskapliga littera-
turen. Men det är svårt att få obestridliga uppgifter om hur fi lmer som innehåller 
våld och sex påverkar, eftersom forskarnas egna åsikter för det mesta inverkar 
för mycket på studierna. Det är bra att komma ihåg att det fi nns ett brett utbud 
av spel, och det är bra att lära även eleverna att förhålla sig till våldsamma spel 
på ett sunt sätt. Genom att använda spelen lär man sig också om deras nack-
delar, och i dag analyserar man snarare än spelar spel i klassrummen. Detta 
skapar också en naturlig möjlighet till mediefostran. Till exempel i Danmark 
anser man att spelen är en del av mediekunskapen. Lärarna i en skola har delat 
in den undervisning som har anknytning till datorspel i tre kategorier, som ska 
täcka även de samhälleliga fenomen som omger spelen. De tre kategorierna 
är följande: undervisning i spelmedvetenhet, undervisning med hjälp av spel 
och undervisning i spelens kulturella bakgrund. Den första kategorin omfattar 
bland annat att ge eleverna möjlighet att sätta sig in i olika spelgenrer och att 
genomföra egna spelprojekt. Utbildning med hjälp av spel i sin tur fokuserar 
på att nå vissa lärandemål i läroämnena med hjälp av spel. Denna kategori 
omfattar även undervisning i informations- och kommunikationsteknik med 
hjälp av spel. Den tredje kategorin innefattar ett antal spelrelaterade lärobjekt 
som är svåra att defi niera, till exempel undervisning i spelproduktion, mark-
nadsföring, riskerna med för mycket spelande samt spelkultur och spelkonst.

För att undvika negativa inställningar är det också viktigt att prata med föräld-
rarna om spelens nackdelar och om farhågor förknippade med spel. Dessutom 
är det viktigt att få eleverna övertygade om att undervisning med hjälp av spel 
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är effektiv, eftersom även eleverna själva i början kan förhålla sig skeptiska till 
användning av spel i undervisningen på grund av dess skenbara enkelhet och 
lekfullhet.  

Hur spel används – läraren som handledare i spelsituationerna
När spelens betydelse som pedagogiskt verktyg ökar, leder det till att lärarens 
roll förändras. Läraren behöver dock inte kunna allt om spelen, utan ska kunna 
skapa en god pedagogisk miljö och möjliggöra användning av spel i undervis-
ningen. För att uppnå lärandemålen räcker det inte med att välja ett bra spel 
utan också välja en miljö som är lämplig för spelande, och spelandet bör ske 
under lärarens övervakning.

Den kunskap som behövs i spelsituationen kan med avseende på lärandet 
delas in i tre grupper: deklarativ kunskap, procedurkunskap och strategisk 
kunskap. Deklarativ kunskap innefattar fakta och färdigheter som behövs för 
att utföra en uppgift väl. Procedurkunskap i sin tur är kunskap om hur man tar 
sig an en uppgift och hur den deklarativa kunskapen kan användas i den. Den 
tredje typen av kunskap, den strategiska kunskapen, omfattar problemlösning, 
förståelse av alternativ och utveckling.

Även om vissa forskare anser att lärande sker redan i spelsituationen, betonar 
många forskare hela lärandesituationens betydelse i den undervisningssituation 
där spel används. I en bra lärandesituation har spelet ett tydligt pedagogiskt 
syfte och läraren är den som leder spelandet. Lärandet kan också fördjupas 
genom att använda samma spel som stöd för lärandet hemma. Spel kan inte 
ersätta den traditionella undervisningen, bara stödja den. Forskarna betonar 
också vikten av att vid användning av spel i undervisningen tillräckligt refl ek-
tera och diskutera frågor för att lärandemålen ska uppnås.

Spel används oftast som en del av en större undervisningshelhet, till exempel 
så att eleverna först sätter sig in i lärostoffet genom att läsa om ämnet och sedan 
spela spel som anknyter till temat. Då blir eleverna också ofta intresserade av 
undervisningen före spelandet, och det blir lätt att minnas det man ska lära sig. 
Även elevgrupperna varierar i storlek. Man kan spela ensam, i grupper av olika 
storlek eller till och med med andra klasser. Även den viktiga diskussionsfasen 
efter spelandet kan genomföras antingen i grupp eller tillsammans med läraren. 
I dessa diskussioner kan man behandla till exempel elevernas spelstrategier.

Pivec & Pivec (8) har framfört att följande bör ingå i planeringen av en lärande-
situation där spel används på ett bra sätt:
 planering av det pedagogiska tillvägagångssättet
 positionering av uppgiften i spelvärlden för att få undervisningsresultat
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 precisering av detaljerna kring utförandet av uppgiften
 integrering med det pedagogiska stöd som ges under spelet
 integrering av inlärningssituationerna med situationerna i spelet
 integrering av de begrepp som eleverna ska lära sig med spelets objekt.
 Det är också bra att komma ihåg att eleverna lär sig i spelen genom att 

göra misstag.

Lärare som är mer vana att använda IT i undervisningen och som också 
använder IT under sin fritid kanske dessutom vill använda spel på ett annat 
sätt i undervisningen, nämligen skapa egna spel tillsammans med eleverna. 
Till exempel i Danmark har detta setts som ett gott alternativ till dyra och 
grafi skt krävande spel. På Internet fi nns det för skapande av egna spel vissa 
enkla verktyg, med vilka också eleverna kan skapa spel som de själva planerat.  
Hittills är dock användningen av dessa plattformar begränsad på grund av 
deras beroende av språket i publiceringslandet och den eventuella speciella 
kontexten. Alternativet är dock bra att hålla i minnet, eftersom möjligheterna 
utvecklas hela tiden.

Spelen hjälper elever med särskilda behov
Många lärare har använt spel i undervisningen av olika specialgrupper. För att 
ett spel ska passa för detta ändamål krävs särskilt att det motiverar eleverna, har 
beröring med elevernas egen livsmiljö, ökar lärandets njutbarhet, tar hänsyn till 
elever som lär sig på annorlunda sätt och aktiverar eleverna.

Spelen har också noterats öka självsäkerheten i fråga om skolan särskilt för 
barn med sämre skolframgång. I spelsituationerna blir de elever som spelar 
också på fritiden lärarassistenter, som kan dela med sig av sina kunskaper i 
synnerhet om undervisningen sker i grupp. Att få fungera som lärarassistent är 
ett naturligt sätt att förbättra de svagare elevernas självförtroende. 

Relativt enkla spel kan också vara till hjälp när eleverna ska lära sig grundläg-
gande färdigheter. Till exempel Tetris konstaterades redan 1995 hjälpa barn 
med inlärningssvårigheter i utvecklingen av deras förmåga till rumsuppfattning. 
Spel som tränar korttidsminnet i sin tur har konstaterats förbättra elevernas 
förmåga att koncentrera sig och vara till hjälp även vid andra problem som 
är typiska för barn med ADHD. I dessa fall är det särskilt viktigt att spelen 
används regelbundet (till exempel 20 minuter per dag).

Bra pedagogiska spel
Många spel har skapats enligt samma principer som normalt används i effektiv 
undervisning och effektivt lärande. Ett exempel som kan nämnas är att man 
framskrider och lär sig stegvis, utvecklas från novis till mästare. Till de pedago-
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giska spelens viktigaste egenskaper hör enligt många lärare att spelen innehåller 
en berättelse förknippad med lärande samt ger möjlighet till olika, elevspeci-
fi ka lärandestrategier och möjlighet för eleverna att följa sitt eget lärande.  Även 
forskarna har betonat vikten av att spelen har de egenskaper som utmärker 
ett gott lärande, de nämner bland annat sådant som fantasi, regler och mål, 
stimulering av sinnena, utmanande uppgifter, mysterier och känsla av kontroll.

I ett holländskt projekt där man skapade ett spel konstaterades att det i lyckade 
spel fi nns strukturella, motiverande element, bland annat regler, spelteknik, 
berättande, ett tydligt slutmål, uppdelning av målen i deluppgifter, tillräckligt 
krävande, till och med frustrerande problem, olika svårighetsnivåer, omedelbar 
återkoppling, snabbhet, tävling och en icke-lineär uppbyggnad.

För pedagogiska ändamål kan man lika väl använda kommersiella nöjesspel 
som gratisspel.  Spelen kan här jämföras med användning av skönlitteratur i 
modersmålsundervisningen: Den pedagogiska kontexten gör det möjligt att 
använda dem i undervisningen. Det är inte alltid bäst att välja ett spel som 
utformats endast för undervisning, eftersom eleverna ofta är kritiska mot dessa 
på grund av de kommersiella spelens höga nivå. Vissa forskare anser också att 
det är särskilt de beroendeframkallande elementen i de kommersiella spelen 
som i enlighet med den behavioristiska inlärningsteorin är den viktigaste egen-
skapen hos lärandet genom spel. Detta är å andra sidan också en av anledning-
arna till att spel som är speciellt utformade för användning i undervisningen 
ofta misslyckas. För att undervisning med hjälp av spel ska lyckas är det bra 
att ge lärarna handledning och information. Det är också en god idé att välja 
läromedel som är lätta att använda och som inte ställer så höga tekniska krav.

Från fl ipperspel till krävande grafi k 
Videospelen är en relativt ny medieform, som uppstod ungefär vid övergången 
mellan 1950- och 1960-talen. De första spelen utkom småningom i takt med att 
datorernas processorkraft ökade och skärmtekniken blev billigare och utveck-
lades. Det var ofta entusiastiska ingenjörer som skapade spelen, eftersom de 
hade tillgång till lite bättre teknik på sina arbets- eller studieplatser.

De första videospelen påminde ofta om brädspel och var ofta tillämpningar 
av kända enkla små spel, såsom luffarschack eller sänka skepp-spelet. Förde-
larna med dessa typer av spel var att de var relativt lätta att programmera och 
datorn behövde minimal processorkraft. Dessutom gick det bra att använda 
enkla tvåfärgade bildskärmar. De var också ofta lätta att spela till exempel med 
andra forskare som jobbade på samma forskningsinstitution, och man behövde 
inte genom programmering skapa mer komplexa motståndare med artifi ciell 
intelligens.
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Videospelen blev kommersiella efter att spelkonsoler som använde samma 
teknik kom ut på marknaden och i köpcentra intog sin plats bredvid de tradi-
tionella fl ipperspelen. De första konsolerna bars hem i mitten av 1970-talet, när 
tekniken blev tillräckligt billig. Därefter har antalet konsol- och datorspel vuxit 
explosionsartat och årligen lanseras på marknaden hundratals nya allt mer 
visuellt imponerande spel.

För närvarande är de viktigaste spelplattformarna de stora spelkonsolerna, till 
vilka hör Sonys Playstation och Microsofts Xbox, Nintendo Wii, som har ett mer 
innovativt, rörelsebaserat användargränssnitt, samt Windows persondatorer. 
Mindre, men ändå betydande spel skapas också för de bärbara spelkonsolerna, 
såsom Nintendo DS. Dessutom har det under de senaste åren getts ut rikligt 
med spel för olika mobila plattformar samt för webbläsare.

Spelen har mycket olika egenskaper beroende på vilken plattform de är avsedda 
för. Detta gäller i synnerhet grafi ken, eftersom den kräver en hel del prestanda 
av enheterna. De mest krävande spelen ges vanligen ut för de tre plattformar 
som har bäst prestanda, Playstation, Xbox och persondatorer. Men i synnerhet 
vid köp av spel för persondatorer ska man beakta att skillnaden i prestanda 
mellan olika datorer kan vara stor. De spel som kräver minst prestanda, webb-
läsarspelen, är för det mesta plattformsoberoende och fungerar bra eller till och 
med utmärkt i de fl esta av de nya datorerna.

Trots att spelen är en relativt ny form av media, kan man urskilja fl era spel-
genrer. Genrerna skiljer sig från varandra i fråga om vilka mål som spelet 
sätter upp för spelaren, vilken spelmekanik som används och vilket ämnes-
område spelet berör. Ämnesområdena är lätta att förstå exempelvis med hjälp 
av en annan modern medieform, fi lmen. Liksom i fi lmerna fi nns det spel med 
sport eller romantik som tema, och spel med krig som tema. De dominerande 
elementen i spelgenrerna är dock spelets interna mål och i synnerhet spelme-
kaniken. De vanligaste typerna av spel är simulerings-, strategi-, äventyrs-, roll-, 
skjut- och pusselspel. Nedan följer en kort presentation av dessa genrer och de 
vanligaste användningsområdena inom undervisningen. De fl esta termerna ges 
också på engelska och för vissa ges förkortningar.

Simuleringsspelen (eng. Simulation Game) simulerar exempelvis en familj, en 
stad eller ett zoo. I dessa försöker spelaren forma händelserna i spelet från 
en utgångssituation som är given eller skapad av spelaren själv. Datorn styr 
utan inblandning från spelaren spelets objekt, exempelvis städer eller personer, 
enligt spelets regler i sin egen takt. I dessa spel spelar man för det mesta mot 
tid eller något mål som satts upp i spelet. Dessa mål kan exempelvis vara att få 
invånare till en stad, bättre levnadsvillkor för stadens invånare eller ett nytt jobb 
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i spelvärlden för spelkaraktären. Till de mest kända spelen inom denna genre 
hör spelen Sim City och The Sims. Simuleringsspelen har använts till exempel 
för att bygga hela simuleringslaboratorier för undervisningsändamål.

I strategispelen (eng. Strategy Game) styr spelaren oftast en egen armé eller 
exempelvis en handelsfl otta, och motståndarna är andra spelare eller datorn. 
Det fi nns två typer av spel i genren: turbaserade spel och realtidsspel. I de 
turbaserade spelen har spelaren obegränsat med tid att göra sina drag. I real-
tidsspelen däremot fl yttar alla spelare sina trupper samtidigt. De fl esta spelen 
handlar inte bara om att kriga utan också om att bygga infrastrukturen för 
kriget. Spelaren ska således först bygga upp en effektiv försörjningskedja för att 
till exempel säkerställa att krigsindustrin har tillräckligt med råvaror. Det fi nns 
också rikligt med spel som är uppbyggda kring en historisk miljö, så denna 
speltyp stöter man ofta på där spel används för att motivera studierna i historia. 
Typiska representanter för genren är spelserierna Civilization och Caesar. 

I äventyrsspelen (eng. Adventure eller Adventure Game) styr spelaren spelka-
raktären genom en förutbestämd berättelse. En viktig del av spelet består av 
att samla föremål med hjälp av vilka man löser praktiska problem. Ett enkelt 
problem kan vara exempelvis hur få tillbaka en nyckel som hamnat i avloppet. 
För att lösa problemet måste spelaren till exempel hitta en magnet och en bit 
tråd, binda ihop dem och fi ska upp nyckeln genom avloppsgallret. Diskus-
sionerna mellan spelkaraktären och spelvärldens övriga karaktärer har också 
en viktig roll i de moderna äventyrsspelen. Dessa diskussioner utgör en viktig 
del i berättelsen, och de övriga karaktärerna ger ofta spelkaraktären nyttiga 
tips om nästa uppgift. Äventyrsspel kan användas till exempel i språkunder-
visningen, eftersom det i diskussionerna för det mesta behövs både läs- och 
hörförståelse när spelaren funderar ut ett lämpligt svar på en fråga från en 
annan karaktär. Till klassikerna i genren hör Monkey Island-serien och den 
tämligen nya Machinarium.

I rollspelen (eng. Role Playing Game, RPG) skapar spelaren först en egen 
spelkaraktär och därefter börjar äventyret, som ofta påminner om de gamla 
hjälteeposen. Spelets förlopp bestäms utifrån de val spelaren gör, och det fi nns 
ofta fl era slutlösningar. I dag innehåller även andra genrer ofta egenskaper från 
rollspelen. Till en speciell undergrupp av rollspelen hör de så kallade Massive 
Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG), det vill säga de massiva 
rollspel som kan spelas av fl era spelare på Internet. Ett problem som gäller i 
synnerhet denna typ av spel är den brottsliga verksamhet som numera i någon 
mån förekommer i den virtuella världen och som består av att spelare blir 
bestulna på utrustning som spelkaraktären har på sitt spelkonto. Kring dessa 
spel har det också i den verkliga världen uppkommit en svart marknad som 
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fungerar med riktiga pengar och där spelarna kan köpa bättre utrustning till sin 
karaktär. I undervisningen kan man med dessa spel i princip skapa alla möjliga 
olika undervisningssituationer, eftersom de fl esta spel kan användas både som 
källa för kreativt skrivande och till exempel vid utveckling av egna spelmodifi -
kationer, mods. Till de mest kända inom genren rollspel hör exempelvis spel-
serien The Elder Scrolls och WoW, det vill säga World of Warcraft MMORPG.

I skjutspelen utspelar sig striderna ur en enskild, vanlig soldats synvinkel, 
vilket också den ursprungliga engelskspråkiga termen First Person Shooter 
(FPS) antyder. Spelens teman kan vara historiska och behandla till exempel 
andra världskriget eller helt fi ktiva och beskriva supersoldater. I största delen 
av spelen i denna genre ligger fokus på att skjuta andra spelare, men de mer 
komplexa spelen simulerar väl också agerande i grupp. De fl esta spelen kan 
man spela både ensam och tillsammans med andra över Internet. Även kring 
dessa spel har det uppstått verksamhet som påverkar det verkliga livet – på 
samma sätt som inom sporten bildas lag och ordnas turneringar. De bästa 
spelarna i turneringarna får pris vars värde idag redan uppgår till sexsiffriga 
tal. På grund av våldet i dessa spel kan de emellertid inte rekommenderas 
för undervisningen, åtminstone inte för de yngsta eleverna. Men det är nog 
också möjligt att i spelen hitta material som lämpar sig för undervisningen, till 
exempel material för skapande av olika spelfält. Counter Strike (CS) är en klas-
siker inom denna genre. Av de nyare spelen kan nämnas Call of Duty-serien 
(CoD) och Battlefi eld-serien (Bf). Till de största serierna utkommer årligen nya 
spel.

Pusselspelen (Puzzle Games) är de första man kommer att tänka på när peda-
gogiska spel kommer på tal. Det fi nns pusselspel på olika nivåer, och även 
inom spelen fi nns olika nivåer. Vissa spel fokuserar på exempelvis lösning 
av grundläggande matematiska problem, medan andra ger möjlighet till att 
mer fritt använda logiska resonemang. I synnerhet spel där man löser grund-
läggande problem kan anses vara lämpliga när eleverna ska lära sig färdig-
heter som kräver övning med repetitioner. Man har också goda erfarenheter 
av att använda dessa spel för att förbättra ADHD-elevers koncentrationsför-
måga. Dessa spel fi nns tillgängliga i synnerhet för olika bärbara enheter med 
pekskärm och för Nintendo DS-konsolen. Även webbaserade spel är ett beak-
tansvärt alternativ. Till denna typ av spel hör till exempel Doctor Kawashimas 
Brain Training, ett spel som fokuserar på matematiska färdigheter, Scribble-
nauts, som förbättrar ordförrådet i engelska och Angry Birds, det omtyckta 
fi nländska spelet.

Många av spelen är genreöverskridande och kombinerar olika egenskaper till 
komplexa medieverk.
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Exempel på spel och användningsidéer
The Sims 2
The Sims 2 är ett simuleringsspel där spelarens uppgift är att styra livet för den familj som hon eller han 
skapat i en fantasivärld. Spelvärlden som befolkas av de övriga ”simarna” simulerar utmaningar som 
finns i verkliga livet, såsom familjebildning, studier eller arbete.  Karaktärerna är ofta karikatyrliknande, 
och spelaren kan fatta beslut för de egna karaktärernas räkning. En ”sim” lyder dock inte om spelaren 
inte tar hand om deras grundläggande behov, som att se till att de går till sängs i tid och att de får 
mat. Spelet, som getts ut av Electronic Arts, är mycket populärt, och finns att få på många språk, även 
svenska och finska.

I en dansk skola användes The Sims i 12–13-åriga elevers modersmålsundervisning. Eleverna skrev 
skönlitterära texter utifrån sina spelkaraktärer. Först fick de spela fritt och efter det skrev de om spelet. 
I början av kursen förklarades syftet med användningen av spelet och tidsplanen. Eleverna uppmanades 
koncentrera sig på att analysera karaktärerna, miljön och stämningen. De elever som redan kände till 
spelet gav de andra eleverna råd. Eleverna fick också öva sig i att använda ett ordbehandlingsprogram 
samt skärmdumpning och bildbehandling. De var mycket motiverade och även nöjda med sina resultat. 
Också de svaga eleverna klarade sig mycket väl i uppgiften.

Patrician III
Patrician III har getts ut av Atari och är ett strategispel med fokus på den medeltida Östersjöhandeln. 
Spelet användes i en dansk skola i undervisningen av 12–13-åriga elever i historia och modersmålet. 
Först läste eleverna om medeltiden i böcker. Målet med undervisningen var att hjälpa eleverna att förstå 
levnadsvillkoren och maktrelationerna under medeltiden. Av studiehelheten på 25 timmar användes ett 
par timmar för spelande och resten av tiden för analysarbete och utarbetande av presentationer med 
PowerPoint. I början av undervisningen informerades eleverna om målen med arbetet, och de elever som 
hade spelat spelet tidigare fick assistera läraren.

Eleverna arbetade i par under lektionerna. Båda eleverna i paren hade en egen dator, med den ena 
spelade de och med den andra skrev de. Eleverna motiverades särskilt av sin aktiva roll. Lärarna lade 
märke till att eleverna efter undervisningsperioden kunde göra liknande iakttagelser om andra historiska 
perioder och använda spelet som referenspunkt.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban är ett spel som baserar sig på J. K. Rowlings bok med samma 
namn (Harry Potter och fången från Azkaban). I Danmark har spelet använts för att hjälpa 12–13-åriga 
elever i medieundervisningen. Eleverna läste boken, tittade på filmen som gjorts utifrån den och spelade 
spelet ensamma och i grupp. Därefter diskuterade eleverna spel som medium och deras inverkan på 
elevernas eget liv. Diskussioner fördes till exempel om riskerna förknippade med spel, erfarenheterna och 
föräldrarnas roll. Diskussionen förbättrade elevernas uppfattningar om nyttoanvändningen av spel. Även 
de svagare eleverna kunde delta fullt ut i diskussionerna.
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Dr. Kawashima›s Brain Training
Dr. Kawashima´s Brain Training är ett pusselspel som kan spelas med Nintendo DS-konsolen. Det 
innehåller skriv-, matematik- och minnesuppgifter. I England testades spelet i undervisningen av 
10–11-åringar. Spelet användes 20–25 minuter 5 dagar i veckan under 10 veckors tid.

Varje fredag eftermiddag kontrollerade eleverna sina framsteg i spelet. I studien fann man att spelet 
förbättrade elevernas noggrannhet, snabbhet och inställning till undervisning. Spelet visade sig öka 
tävlingsandan i klassen en aning, men framförallt förbättrade det elevernas egna förmågor, uppmuntrade 
dem och hjälpte dem att förstå och planera sitt eget lärande. Spelet spelades på morgonen, vilket också 
visade sig göra eleverna lugnare och minska förseningarna.

Nintendogs
Hundspelet Nintendogs är ett simuleringsspel som också spelas med Nintendo DS-konsolen. Spelet 
simulerar en hundägares dagliga liv, och spelarens uppgift är att ta hand om en virtuell hundvalp. 
I en skola i England spelade 6-åringar spelet i grupper om tre. Över sina framsteg förde barnen 
«hunddagbok», där de snabbt frivilligt började anteckna vad hunden gjorde. Tack vare spelet blev barnen 
intresserade av att läsa om hundar och göra även andra projekt som gällde hundar, till exempel ett 
handarbetsprojekt om hundskydd. Med äldre elevers hjälp skrev de också i gemensamma bloggar, vilket 
fick eleverna att märka att deras projekt också intresserade andra, till exempel deras familjer. Även i 
detta projekt blev de skickligaste spelarna lärarens assistenter.

Farm Frenzy
I en fransk skola användes bondgårdssimuleringsspelet Farm Frenzy särskilt för att stödja elever 
med svårigheter både i studierna och i den sociala interaktionen. I spelet sköts en bondgård med 
målsättningen att utvidga verksamheten och utföra uppgifter för att nå nya nivåer i spelet. För en grupp 
med sex elever från flera klasser togs det fram personliga planer för att hjälpa dem i studierna med hjälp 
av lämpliga spel som stöder skolgången. Gruppen spelade tillsammans och diskuterade därefter med 
lärarna.

Alla elever använde spelet Farm Frenzy. Spelet orsakade lite stress som eleverna med hjälp av spelet 
fick lära sig att hantera. Spelet spelades varannan dag i 20 minuter under en längre rast. 10 minuter 
användes för att spela Farm Frenzy och 10minuter för att spela ett annat spel som valdes ut enskilt för 
varje elev. Lärarnas tanke var att när barnen blir bra på en sak så är det till nytta även i annat lärande.

Eleverna trodde först att syftet med spelet bara var att hålla dem upptagna, eftersom de är för dumma för 
skolan. Lärarna förhöll sig dock metodiskt och analytiskt till spelen. Under de första veckorna observerade 
lärarna spelandet, gav råd och diskuterade elevernas strategier med dem. Under den fjärde veckan 
började eleverna hjälpa varandra, och till slut lärde sig eleverna att utvärdera sig själva och sätta upp 
mål. Dessutom förbättrades elevernas kritiska och logiska tänkande samt förmågan att arbeta i grupp.
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Zoo Tycoon
I en österrikisk skola användes som verktyg i modersmålsundervisningen spelet Zoo Tycoon, som getts 
ut av Microsoft Games Studio. I spelet byggs och drivs en djurpark som ett affärsföretag. Från spelet 
hämtades inspiration för debatter mellan eleverna och för skrivuppgifter. Man spelade under bara en del 
av lektionen, och eleverna förde dagbok över sitt spelande, skrev i bloggar, utförde intervjuer och skrev 
brev.

Spelets engelskspråkiga version användes också i undervisningen i engelska. Lärarna konstaterade att 
spelet förbättrar elevernas ordförråd och andra språkkunskaper. När eleverna spelade den engelskspråkiga 
versionen av spelet använde de ett online-översättningsprogram som stöd. Spelet hade positiva effekter 
även på elevernas planeringsförmåga, ekonomiska kunskaper och miljökunskaper.  Lärarna ville med 
spelet också utveckla elevernas förmåga att arbeta i grupp, och därför spelades det i grupper om 2–3 
personer. Spelet användes senare också inom undervisningen i biologi och bildkonst.
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Presentation av kunskap i e-läromedel

Sami Paavola, Liisa Ilomäki och Minna Lakkala

Bakgrundsinformation om synen på kunskap
Synen på kunskap, det vill säga sättet att se på kunskapens och kompetensens 
natur i varje enskild lärsituation, utgör en central dimension i lärandet och 
lärprocessen (se exempelvis 1 och 2). Med kunskap i dess mest krävande form 
avses de grundläggande sätt att förstå kognitiva funktioner som uppstår under 
aktiviteter och som till stor del är omedvetna och därför svåra att förändra (3). 
Kunskapssynen är emellertid mycket viktig också när man tar fram läromedel, 
eftersom läromedlen bidrar till att forma elevernas uppfattningar om kunskap 
och hur man arbetar med den. Enligt en studie utförd av Mikkilä-Erdmann 2002 
var den syn på lärande och kunskap som de fi nländska läroböckerna repre-
senterade för det mesta mycket traditionell (4). När det gäller läroböckerna har 
situationen knappast förändrats särskilt mycket på tio år. Det verkar som om 
man fortfarande anser att lärobokens uppgift är att servera och förmedla färdiga 
kunskaper och fakta i en så tydlig form som möjligt. Elevens uppgift är ofta 
bara att tillägna sig eller upprepa serverad kunskap och behöver inte använda 
eller utveckla några andra sätt att hantera kunskap än att memorera den. Andra 
möjligheter skulle kunna vara att bedöma kunskap eller knyta den till annan 
kunskap och kompetens. När man tar fram e-läromedel faller man lätt i samma 
grop. Dessa är fortfarande till största delen helheter som ger beskrivande fakta i 
en bestämd ordning. De förutsätter för det mesta att eleverna arbetar ensamma, 
utför färdigt avgränsade och tydliga uppgifter samt memorerar den serverade 
kunskapen (5).  Enligt forskarna är följden ”ett steg framåt i tekniken, två steg 
bakåt i pedagogiken”.

E-läromedlen erbjuder dock många nya möjligheter att utveckla lärkulturen. 
I det här kapitlet behandlas de drag som en expertmässig kunskapssyn i 
allmänhet anses ska ha och granskas hur dessa drag skulle kunna beaktas och 
införas i e-läromedlen. (För mer information om grunderna i denna dynamiska, 
expertmässiga kunskapssyn se 6, 7.)

En expertmässig, dynamisk kunskapssyn innehåller bland annat följande 
element:
 Kunskap används för problemlösning.
 Eleverna söker kunskap för att få svar på sina frågor.
 Under arbetet bedöms både kunskapen och källan till kunskapen.
 Olika tolkningar samt kunskapens föränderlighet och historia beaktas.
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 Kunskap betraktas inte som isolerad och lösryckt utan i förhållande till 
källan och kontexten.

 De olika kunskapskällorna och deras inbördes relationer beaktas.
 Vid bedömning av kunskap är även dess användningsändamål väsent-

ligt; det inverkar på hur kunskapen presenteras och vilken konkret 
form det ges. 

 Problem behandlas och utvecklas långsiktigt, varvid både kunska-
pens fl erdimensionella natur och de frågor som är viktiga för ett visst 
ändamål kommer upp i ljuset; grunden för kunskapsbildningen är 
”aktörens kunskap”, som växer fram i tidskrävande processer.

 Äkta kunskap kommer i hög grad till uttryck också i handlingar, och 
handlingarna i sin tur har stor inverkan på vetandet.

 Kunskap uppstår till stor del i sociala processer och i olika kollaborativa 
processer.

 Människans hela person är involverad i de kognitiva aktiviteterna, inte 
enbart intellektet eller aktiviteten; till exempel entusiasm, känslor och 
etiska frågor är väsentliga när kunskap bildas.

Detta är en ganska krävande kunskapssyn, men tanken är att läromedlen kan 
representera och stödja en sådan syn i varierande grad och på olika sätt.

Man har forskat rätt litet i läromedlens egenskaper med avseende på kunskaps-
synen, men litteraturen om elevernas kunskapssyn kan anses vara en viktig 
bakgrund till denna forskning. Det har gjorts rikligt med studier om elevernas 
kunskapssyn – en av de viktigaste gäller amerikanska collegestuderandes 
kunskapssyn (8). I denna klassiska studie undersöktes hur studerandenas syn 
på kunskap och upplevelsen av sin egen livssituation utvecklades under studi-
erna och med åldern. I början av studierna var studerandenas syn på kunskap 
dualistisk, det vill säga mycket svartvit – en sak är antingen rätt eller fel, sann 
eller falsk. Denna syn förändrades först till en syn som betonar mångfald, 
enligt vilken alla åsikter är lika goda, och slutligen till en syn som represen-
terar den så kallade kontextuella relativismen. Med det sistnämnda avses en 
kunskapssyn enligt vilken man förstår att individen själv har ett stort ansvar 
som aktiv skapare av betydelser, men att individen relaterar dessa betydelser 
till annan kunskap i den aktuella frågan. Tanken är att eleverna under lärandet 
inte lär sig enbart vissa kunskaper eller färdigheter, utan också mer allmänna 
uppfattningar om kunskap. Utmaningen för skolan är att se till att undervis-
ningen och lärandet inte bara fokuserar på kunskaper och färdigheter utan 
också på dessa utvecklade uppfattningar och metoder.
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Läromedlet är naturligtvis bara en faktor som formar synen på kunskap. Av 
större betydelse för formandet av elevernas och de studerandes kunskapssyn 
är sättet att organisera lärandet och bedömningen av lärandet i sin helhet samt 
aktiviteterna under lärprocessen. Idag har fokus förändrats så att man har 
börjat tala om betydelsen av kunskapspraktiker vid sidan om eller i stället för 
kunskapssyner (9). Den utvecklade kunskapssynen handlar inte bara om att 
förstå lärandet ur kognitiv synvinkel utan också om att lära sig de praktiker 
och aktiviteter som är förknippade med användningen av kunskap. De viktiga 
kunskapspraktikerna är relaterade till bedömning, sökning och delning av 
kunskap, men i synnerhet till skapande av kunskap. I expertmässiga aktiviteter 
är kunskapen viktig särskilt för att den kommer att användas, inte för självän-
damålets skull. Det är viktigt att lära sig sätt att modifi era och bearbeta kunskap 
med andra och att då använda olika sätt att skapa och presentera kunskap och 
att beakta kunskapens olika användningsändamål.

Vid sidan om de kunskapspraktiker som används i lärsituationerna spelar även 
själva läromedlet en viktig roll, eftersom det speglar och formar förståelsen 
av kunskapen och arbetet med kunskapen. Läromedlen och den nya digitala 
tekniken representerar olika ”erbjudanden” (eng. affordances), vilket betyder 
att deras egenskaper per se lockar till aktiviteter som är mer eller mindre avan-
cerade med tanke på kunskapshanteringen. Till exempel wikierna understöder 
på grund av sina typiska egenskaper en kunskapssyn där skapande av kunskap 
tillsammans är viktigare än ”färdig” kunskap. Det mest spektakulära exemplet 
på detta är encyklopedin Wikipedia, där uppdatering av gemensamt framtagen 
kunskap är till nytta världen över. Legitimiteten eller säkerheten hos den infor-
mation som fi nns i Wikipedia är en mycket omstridd fråga, eftersom informa-
tionen i artiklarna kan vara både felaktig och slumpmässig. Wikipedia bidrar 
dock till en mer utvecklad syn på kunskap, eftersom det karakteristiska för 
sättet att skapa kunskap i Wikipedia innefattar bedömning, långsiktig redige-
ring och fortlöpande uppdatering. På samma sätt kan de nya sociala medierna 
(såsom Facebook och Twitter) vara förenade med många problem rörande 
kunskapens legitimitet, men de framhäver mekanismerna för social delning, 
skapande av kunskap och vikten av aktuell kunskap – varför inte också möjlig-
heten till snabba kommentarer och korrigering av fel.

Synen på kunskap förändras inte om sättet att ta fram läromedel förblir oför-
ändrat. Å andra sidan kan en erfaren informationshanterare på ett klokt sätt 
använda även läromedel som med avseende på kunskapssynen är fattigare. 
Det optimala vore dock att läromedlen skulle bidra till en expertmässig 
kunskapssyn.
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Drag hos den expertmässiga kunskapssynen
I dag anses allmänt – och av goda skäl – att elevernas aktivitet och egna 
kunskapskonstruktioner är av stor vikt som grund för lärandet. Denna aktivitet 
kan uppträda i lärandet på många olika sätt och på olika nivåer: i kognition, 
men också i känslor, personliga aktiviteter och kulturen (6). Lärsituationen bör 
ge utrymme för eget tänkande och handlande, liksom för gemensamt kunskaps-
byggande. Ett bra läromedel stöder denna typ av aktivitet samt användning och 
vidarebearbetande av kunskap. Läromedel kan bidra till förståelsen av hur 
kunskap skapas i en ofta mycket långsiktig forskningsprocess utifrån olika 
gemensamma förfaranden och tänkesätt. Det fi nns ingen säker eller oförän-
derlig kunskap, utan den har alltid skapats på basis av något och för något 
visst ändamål. Kunskap uppstår heller aldrig i en enda människas hjärna utan 
bygger alltid på ett samspel mellan människor samt på en social och kulturell 
bakgrund och tidigare kunskap och kunnande. Läromedlen kan bidra till denna 
förståelse bland annat genom att uppmuntra till att jämföra saker, problema-
tisera, teoretisera, tillämpa, tänka ut motiveringar till saker, söka kopplingar 
mellan saker och mer information samt till att se att saker är ofullständiga och 
till att bli varse bakgrund, begränsningar och möjligheter vad gäller våra nuva-
rande kunskaper.

Enligt den expertmässiga kunskapssynen påminner lärande om forskning och 
problemlösning, en process inriktad på ett praktiskt mål eller resultat, där läro-
medlet utgör en del, exempelvis en informationskälla eller ett verktyg, snarare 
än föremålet eller målet för lärandet (10). Den andra ytterligheten är den 
traditionella «läroboksliknande» synen på kunskap, där kunskapen betraktas 
som tidlös och som fakta, ett informationsinnehåll bestående av rätta svar. I 
denna syn dimensioneras på förhand lämpliga delar till eleverna. Elevernas 
uppgift är bara att ta emot och anamma delarna, som dock lätt förblir separata 
detaljer. Utmaningen för läromedlens del är att fi nna sätt att undvika den snäva 
kunskapssynen ”kunskap är bara fakta”.

I det följande ger vi exempel på hur e-läromedel kan representera en utvecklad 
kunskapssyn. Tanken är inte att läromedlen alltid ska ha alla dessa egenskaper, 
utan att det är fråga om olika, överlappande sätt på vilka ett läromedel kan 
representera en mer utvecklad kunskapssyn än den typiska läroboken.

Uppge kunskapskällan.  Kunskap har alltid en bakomliggande historia, och 
även kunskap är ”ett verk av människor”. Om kunskap presenteras utan källor, 
som en tidlös sanning, bidrar detta till bilden av kunskap som något bestå-
ende och alldeles speciellt, något som man bör ta emot endast av auktoriteter 
på området i fråga. Att uppge kunskapskällorna visar att det kan fi nnas olika 
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uppfattningar om och tolkningar av saken och att upphovsmännen är kända 
och identifi erbara. Också när man presenterar allmänt omfattade sanningar och 
fakta som det inte är förnuftigt att söka fram särskilda källor för, har kunskapen 
anknytning till någon tanketradition till vars uppkomst och utveckling man kan 
hänvisa. Källorna är naturligtvis också till hjälp när man behöver mera kunskap.
 Läromedlen bör innehålla källuppgifter för texter, bilder, animationer 

och andra former av kunskapspresentation.
 I samband med att kunskapsinnehåll presenteras bör man ange varifrån 

uppgifterna härstammar, hur och när de uppkommit samt vem som 
presenterat dem.

Synliggör bakomliggande tänkesätt. Till det föregående anknyter också 
förståelsen av kunskapens bakgrund. Kunskap har alltid en mer omfattande 
bakgrund, synvinkel eller tradition som gör den lättare att förstå i sitt samman-
hang och som utgjort grundval för forskning. Eleverna eller de studerande bör 
motiveras att sätta in enskilda fakta i det här större sammanhanget och i den 
historia som gett upphov till kunskapen.
 Läromedlet bör innehålla en eller fl era delar som beskriver lärostoffets 

bakgrund och historia, till exempel hur någon vetenskaplig teori har 
förändrats och utvecklats under historiens gång eller till vilket allmänt 
tänkesätt vissa enskilda fakta anknyter.

 Läromedlet kan innehålla hänvisningar och länkar till andra källor som 
vidgar förståelsen av ämnesområdet.

Synliggör den äkta, autentiska kunskapen. Innehållet i läromedlen presen-
teras ofta ”läroboksmässigt”, det vill säga man presenterar sakerna klart och 
begripligt, men så att deras verkliga oslipade natur, svårighet och mångtydighet 
inte framkommer. Man föreställer sig att man på det sättet hjälper eleverna 
att förstå fenomenets centrala drag och strukturer. Det har dock noterats att 
eleverna förstår och lär sig lättare om man visar fenomenens komplexitet och 
olika varianter av saker. Ett lärostoff som presenteras i förenklad form tappar 
sin kontakt med den ursprungliga kunskapen och fenomenen, vilket lätt kan 
leda till att eleverna inte ser kopplingen till verkligheten. Också då lärostoffet 
presenteras i förenklad form kan det förses med källor eller hänvisningar till 
källor där ämnet inte har förenklats för mycket eller putsats upp för att duga 
som läromedel.
 Läromedlet kan förses med hänvisningar och länkar till äkta fenomen 

inom ämnet och till områden där kunskapen tillämpas.
 Den teoretiska och begreppsliga kunskapen kan knytas till vardagliga 

och verkliga exempel där kunskapen används eller där fenomenet före-
kommer på ett område som är känt för de studerande.
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Synliggör de bakomliggande frågorna och problemen. Det fi nns alltid 
ett användningsändamål eller ett problem bakom kunskap som presenteras 
eller frågor som kunskapen försöker svara på. För att förstå teoretisk och 
vetenskaplig kunskap bör man i allmänhet också förstå det problem och det 
användningsändamål för vilket kunskapen ursprungligen skapades. Frågorna 
och problemen styr också tolkningen av kunskapen. Samma kunskap kan 
svara på olika frågor beroende på för vad den används. Då man tar upp och 
diskuterar de bakomliggande frågorna föds nya frågor, såsom ”varför är den 
här saken viktig”, ”hur väl svarar den på frågan” och ”vad mer bör man veta 
om ämnet?” Dessa tilläggsfrågor sätter igång den kognitiva processen. Speciellt 
fruktbara är ”varför-frågorna”, som söker orsaker och förklaringar. Tack vare 
dessa frågor får eleverna reda på grunderna till saker och fenomen och kan 
fördjupa och testa den egna förståelsen.
 Läromedlet kan innehålla en beskrivning av kunskapens historiska 

utveckling och dess teoretiska utvecklingsfaser samt centrala veten-
skapliga upptäckter. Denna beskrivning kan innehålla skildringar av 
problem som forskarna studerat och vilka lösningar de kommit fram till.

 Frågorna och problemen kan strukturera presentationen av kunskap 
och ge underlag för presentation av alternativa lösningar.

Ställ också öppna frågor. Det är fråga om den snäva synen på kunskap som 
fakta när eleverna får enbart frågor som kan besvaras med hjälp av det läro-
medel som används eller som det fi nns ett rätt svar på.  Frågor av det här slaget 
förekommer beklagligt ofta i läroböckerna. För tankeprocessen är det vikti-
gare med frågor som inte kan besvaras på rak arm eller som det inte fi nns ett 
enda rätt svar på. I enlighet med den expertmässiga kunskapssynen är sådana 
problem och frågor intressantast som det inte ännu fi nns ordentliga svar på 
men som det eventuellt kommer att hittas svar och förklaringar för.
 Läromedlen kan uppmuntra eleverna att fundera över vilka frågor den 

presenterade kunskapen inte ger svar på eller vilka öppna frågor som 
kunskapen om fenomenet i fråga väcker.

 Läromedlen kan innehålla information också om de nyaste forsknings-
projekten inom ämnet eller vetenskapsområdet samt om deras mål och 
utmaningar.

 Läromedlen kan också ta upp sådana öppna frågor och kunskapsmäs-
siga luckor som inte ens vetenskapsområdet kan svara på eller som det 
håller på att försöka besvara. Det är dock ingen idé att fråga bara för 
frågandets skull. Frågorna får inte heller vara för svåra, eftersom de i så 
fall varken stimulerar eller uppmuntrar eleverna att söka svar.

Synliggör olika, konkurrerande synsätt. Intressanta ur kognitiv synvinkel 
är de frågor som fortfarande är föremål för forskning eller som håller på att 
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söka sin form och om vilka man kan vara av olika åsikt. Läromedlet behöver 
inte representera en konsensus som erbjuder bara en enda allmänt accepterad 
tolkning. Tvärtom, ett bra läromedel presenterar och motiverar olika synsätt 
och ger eleven möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om frågan. Detta 
stöder också insikten om att saker och ting kan vara mångtydiga och kompli-
cerade.
 Läromedlen kan behandla även sådant som det fi nns olika, eventu-

ellt med varandra oförenliga tolkningar av, och detta kan göras på ett 
sådant sätt att eleverna styrs och uppmuntras att göra konkreta jämfö-
relser mellan tolkningarna.

Samma sak på många sätt. Till en expertmässig syn på kunskap hör att en 
fråga kan presenteras ur fl era synvinklar, kopplad till olika sammanhang och 
med olika hjälpmedel. Praktiska erfarenheter kan stödja eleverna att begrepps-
ligt förstå saker, eller så kan en teoretisk gestaltning göra det lättare för dem att 
göra observationer eller tillämpa kunskapen. Det är viktigt med växelverkan 
mellan de olika kunskapsformerna. Kunskap som baserar sig på bilder eller 
egna erfarenheter bör sättas i relation till information som ges i textform, och 
texten bör väcka intresse för egna observationer. Kunskap som presenteras i 
olika form och på olika sätt hjälper eleverna att inse att det viktiga målet för 
lärandet är de fenomen som beskrivs i läromedlet och läromedlets användning 
för ett visst ändamål, inte själva läromedlet och att kunna det. 
 Läromedlet kan behandla ämnesområden och problem på fl era olika 

sätt, med bland annat text, bilder, ritningar och animationer, och jämfö-
relser kan göras mellan den information som de olika presentations-
sätten ger.

 Exempel, intervjuer, narrativa beskrivningar eller bilder kan knytas till 
teoretisk kunskap eller begreppsliga modeller.

 Samma fenomen kan granskas ur mycket olika synvinklar eller para-
digm. Kunskapsmässiga fenomen kan till exempel studeras med konst-
närliga medel.

Relatera enskilda fakta till mer omfattande gestaltningssätt. Högklassig 
och användbar kunskap bildas inte av separata fragment, utan av breda, mång-
sidiga kunskapsstrukturer som hjälper oss att förstå och tillämpa enskilda fakta. 
Människan tolkar fakta som en del av en större helhet, som också alltid påverkar 
förståelsen av fakta. När kunskap presenteras lösryckt, vilket läroböckerna ofta 
gör, formas helheten enbart av ”det material som man ska lära sig”. Vid expert-
mässig kunskapshantering försöker man däremot se saker som helheter av 
de existerande fenomenen. Läromedlet bör alltså kunna ge sådana helheter 
och visa sambanden mellan olika saker, speciellt mellan större helheter och 
enskilda fakta, både i själva läromedlet och genom hänvisningar till fenomen 
utanför läromedlet.
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 Man kan sätta enskilda fakta i relation till större helheter och försöka 
visa på sambanden mellan faktauppgifterna och helheterna.

 Ett viktigt kunskapsmässigt val görs när man beslutar om läromedlets 
innehåll. Innehållet bör bilda en meningsfull helhet som fokuserar på 
något centralt tema, fenomen eller problem inom ett vetenskapsområde 
eller ett läroämne.

 Läromedlet kan innehålla både verktyg som hjälper eleven att beskriva 
och presentera sina egna uppfattningar, till exempel verktyg för 
begreppskartor, och modeller som tagits fram av experter, till exempel 
begreppskartor över ämnesområdet.

Synliggör stöden för kunskapsmässiga påståenden. Med tanke på 
kunskapssynen är det otidsenligt att presentera kunskap som orubblig och 
tidlös sanning, som det inte behövs några särskilda stöd eller förklaringar 
för eller vars stöd visar att kunskapen i fråga är det enda rätta alternativet. 
Ett expertmässigt sätt är att granska, förutom själva kunskapen eller påstå-
endet, också de stöd som fi nns för påståendet och deras tillförlitlighet eller 
vad som överhuvudtaget är möjligt att veta om saken. Man kan till exempel 
undersöka med vilka metoder kunskapen har skaffats och vilken forsknings-
riktning och forskningstradition den bygger på. Det är alltså inte fråga om att 
tvivla på kunskapens tillförlitlighet utan snarare fråga om att bedöma stödet 
för kunskapen för att kunna relatera den till annan kunskap om samma sak. 
Forskarna granskar stödet för påståenden på olika sätt, och också eleverna bör 
lära sig bedöma inte bara påståenden utan också stödet för dem och lära sig 
skilja på dessa.
 Man bör inte nöja sig med att i läromedlen presentera bara påståenden 

och teorier om ämnet i fråga utan också stöd och bakgrundsuppgifter 
som gör det möjligt för eleven att bedöma påståendenas och teoriernas 
giltighet och att bli medveten om att man också ofta på goda grunder 
kan vara av annan åsikt om stöden för påståendena.

 Läromedlet kan bedöma också karaktären hos stödet för påståenden 
och huruvida stödet är hållbart.

Emotionella, estetiska och etiska faktorer som grund för kunskap. 
Numera betonas allt mer att människans kunskapsmässiga och kognitiva proces-
sering baserar sig på en nära koppling till känslor och estetiska faktorer. När 
vi till exempel ska bekanta oss med något nytt eller handla i osäkra situationer 
hjälper känslorna oss att fatta beslut och gallra bland alltför många alternativ. 
Utmärkande för kunskap på expertnivå är att kunskapen ser ut att bilda vackra 
och eleganta helheter, eller om den inte gör det så försöker experten hitta ett 
nytt betraktelsesätt eller skaffa tilläggsinformation för att förstå frågan bättre. Ett 
viktigt element i expertmässig kunskap är den intuitiva, tysta kunskapen, som 
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baserar sig på erfarenhet och på att man grundligt satt sig in i saken ur olika 
synvinklar. Expertkunskap är inte heller enbart logiskt strukturerad utan har ofta 
en koppling till många etiska frågor och moraliska konfl ikter av typen: är det 
rätt att forska i saken, vad är samhälleligt viktigt, hur bör frågorna presenteras 
och vilka meningsskiljaktigheter har existerat mellan de olika skolorna. I bästa 
fall kan läromedlet beakta faktorer som är förknippade med sådan estetisk, 
intuitiv, emotionell eller etisk förståelse genom att visa på nyfi kenhetsväckande 
luckor i nuvarande kunskap, inspirerande detaljer, samband mellan fenomen 
och större helheter eller varför inte på spänningar mellan olika uppfattningar.
 Läromedlet kan uppmuntra de studerande att bilda en egen syntes av 

lärostoffet.
 Läromedlet kan på ett speciellt sätt lyfta fram fascinerande detaljer eller 

sådana händelser, problem och konfl ikter som drivit forskarna framåt.
 Läromedlet kan behandla etiska frågor som hänför sig till kunskapen 

och olika alternativ.

Frågorna kring kunskapssynen utgör en mycket komplex helhet av företeelser, 
och därför kan vi här endast ta upp de grundläggande indelningarna. Att iaktta 
alla drag är mycket krävande. Med tanke på lärandet är det av största vikt att 
man kopplar samman läromedlet och de kunskapspraktiker som eleverna ska 
lära sig. Om läromedlet till exempel inte i sig självt visar eleverna på möjlig-
heterna att uppfatta större helheter är det endast läraren eller organiseringen 
av lärsituationen som kan ge eleverna en bredare kunskapssyn. Det är också 
av stor vikt att knyta samman e-läromedlen och vidareutvecklingen av dem 
och de övriga digitala verktygen så att läromedlet smidigt kan bearbetas, vilket 
skulle möjliggöra en mer omfattande och mångsidigare användning av läro-
medlet i andra pedagogiska situationer.

I sin bok Tiedonkäsitys urskiljer Voutilainen, Mehtäläinen & Niiniluoto (1990) följande dimensioner 
för kunskapssynen (11):
1.  sätt att söka kunskap (erfarenhet – resonemang)
2.  stöd för kunskapen (okritiskt accepterande – krav på stöd
3.  statisk – dynamisk (kunskap om oföränderliga egenskaper – regelbundenheter)
4.  passivitet – aktivitet (memorera – elevens aktivitet)
5.  färdighet – kunskap
6.  värdesättande av kunskap (omedelbar nytta – värde i sig)
7.  lösryckthet – helhet.
Till en kunskapssyn som utvecklas hör dynamik, det vill säga hantering av förändringar, elevernas 
aktivitet, kritisk inställning, uppfattning av helheter och av detaljer som en del av helheter, överlappning 
av kunskaper och färdigheter, användning av kunskap för specifika ändamål, samtidighet vad gäller 
erfarenheter och resonemang samt överlag en kultur som värdesätter kunskap.
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E-läromedlen som stöd för pedagogiken

I det följande behandlar vi de pedagogiska principer som det vore 
viktigt att beakta i e-läromedel. Det är klart att inget material kan 
stödja varje egenskap, speciellt inte de små lärobjekten, men att 
beakta dessa principer när materialen utformas skulle i ljuset av 
den nuvarande kunskapen vara bra för lärandet. Ett enskilt lär-
objekt kan utformas utifrån en enda princip medan en komplett 
virtuell kurs kan utformas enligt fl era principer.

Hjälp eleverna att aktivera sina förkunskaper
Sami Nurmi

Bland dem som forskar i lärande råder det numera enighet om hur viktiga elev-
ernas befi ntliga kunskaper och färdigheter är när de ska lära sig nya saker och 
färdigheter. Trots att inlärningsteorierna betonar vikten av att lärandet bygger 
på tidigare lärande är förhållandet mellan nytt och gammalt kunnande inte 
en enkel kumulativ process inom vilket kunnande ackumuleras. Förkunska-
perna har stor betydelse i de processer där kunskap konstrueras, eftersom de 
befi ntliga kunskapsstrukturerna och uppfattningarna är aktiva i många faser av 
behandlingen och tolkningen av information och när betydelser formas. Till 
exempel elevernas förkunskaper tenderar att styra deras observationer och 
påverka tolkningen av dem och även inverka vid byggande av ny kunskap eller 
vid förändring av förkunskaperna. På detta sätt inverkar förkunskaperna på 
sättet att analysera och förstå den omgivande verkligheten och är involverade i 
memorering och återkallande av det inlärda. Eleven tolkar alltså ny information 
utifrån befi ntliga kunskapsstrukturer (1, 2).

Ny information och förkunskaper kan inte utan vidare passas ihop. Ibland 
står ny kunskap, förståelse eller färdighet i konfl ikt med förkunskaperna, och 
då kan det vara omöjligt att förena dem utan att den tidigare grunden formas 
om. I vissa situationer kan denna typ av kognitiv konfl ikt effektivisera och 
stimulera lärandet, ibland kan konfl ikten ha motsatt verkan. Då är det närmast 
fråga om ett samspel mellan elevens förmågor, förståelse och inlärningsuppgif-
tens svårighetsgrad. En sådan omformning av en befi ntlig kunskapsbas kallas 
begreppslig förändring, och den behandlas senare i detta kapitel.
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Hur kan e-läromedel vara till hjälp vid aktivering av förkunskaper?
Uppmana eleverna att tänka efter vad de redan vet om lärostoffet. Det 
här kan man göra till exempel genom att ställa aktiverande frågor som leder in 
på ämnesområdet. Frågorna bör stödja eleverna att i minnet återkalla sådana 
centrala innehåll och begrepp som de redan känner till i ämnet. Dessutom bör 
frågorna väcka intresse för ämnet. Frågorna bör aktivera tänkandet – de ska 
inte vara tester som mäter kunskapsnivån.

Hjälp eleverna att bedöma sin egen kunskap om ämnet. Man kan akti-
vera elevernas förkunskaper genom att presentera sådan kunskap som utmanar 
deras tänkande och engagerar dem personligen. Speciellt effektiv är denna 
tankeutmaning när eleverna stöter på information som står i konfl ikt med 
deras tidigare insikter. Då märker de eventuellt bristerna i sitt eget vetande och 
behovet av nytt lärande. Ett bra knep för att få till stånd denna ”tankekollision” 
är att i mån av möjlighet använda för åldersgruppen typiska felaktiga föreställ-
ningar som skiljer sig kvalitativt från de så kallade vetenskapliga förklaringarna 
till fenomenen.

Exempel på en sådan felaktig tankemodell är småbarns uppfattningar om att 
jorden är platt eller en boll som vi lever i. Dessa uppfattningar står i konfl ikt 
med den vetenskapligt bevisade modellen om en rund jordglob som rör sig i 
en bana runt solen och fysikens lagar som baserar sig på jordens dragnings-
kraft. Man låter barnens föreställningar kollidera med vetenskapliga förkla-
ringar genom att visa dem lämpligt åskådningsmaterial på en sådan nivå och 
ett sådant sätt som de kan begripa. I vårt exempel kan barnen få ta del av 
en muntligt kommenterad animation som visar en roterande jordglob med 
människor på både norra och södra halvklotet som på grund av jordens drag-
ningskraft inte ”faller ner” från jorden. Sådan ”kolliderande” och aktiverande 
information kan ges med hjälp av multimedia, till exempel genom att använda 
bilder, animationer eller videomaterial i stället för enbart text. Kunskap som 
presenteras på detta sätt kan motivera och engagera bättre.

Sporra eleverna att bedöma hur det nya stoffet är relaterat till deras 
förkunskaper. Ett bra sätt att hjälpa eleverna att kombinera nya saker med 
förkunskaper är så kallad förankring. Förankring innebär att lärostoffet knyts 
till elevernas vardagsproblem och till bekanta miljöer. Fenomen bör alltså med 
andra ord kopplas samman med situationer som är betydelsefulla för eleverna 
och i en sådan form att de anser dem vara förnuftiga. Det är lättare för eleverna 
att ställa saker i relation till varandra och se sambanden mellan dem då de 
vinkar som lärobjekten ger är bekanta sedan tidigare.
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I det ovannämnda exemplet skulle dessa principer kunna tillämpas på följande 
sätt: För det första kan man låta lärobjektet aktivera elevernas förkunskaper 
och konkreta erfarenheter av jordklotets form med frågor av typen: ”Vet du 
varför solen går ner om kvällen?”, ”Varför faller vi inte ner från jorden?” och 
”Kan du förklara varför vi har olika årstider i Finland?” För det andra kan man 
få eleverna att lägga märke till bristerna i sitt tänkande genom att med en 
animation demonstrera hur jorden snurrar runt sin axel och hur jorden roterar 
kring solen. Båda sätten står i konfl ikt med barnens vanliga tankemodeller 
(exempel på felaktiga tänkesätt är uppfattningarna om att jorden är platt eller 
att solen roterar kring jorden). För det tredje kan man planera lärobjektet i 
sin helhet så att det lockar barnen att undersöka och komma på nya saker 
att lära sig genom att lösa välkända problem. Problemen kan till exempel tas 
upp i form av krävande frågor som: ”Varför är det kallare om vintern än om 
sommaren i Finland?” eller ”Vilken tid på dygnet är det i Australien då vi vaknar 
på morgonen i Finland?”.
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Stöd begreppslig förändring 
Sami Nurmi

Speciellt i de naturvetenskapliga ämnena, men också i många andra läro-
ämnen, är elevernas och de studerandes tolkningar av vetenskaplig kunskap 
påverkade av många djupt inrotade, men felaktiga antaganden om den fysiska 
verkligheten på jorden (1, 2). Sådana förvrängda antaganden och tolkningar 
kan ibland lägga hinder i vägen för inlärning av nya saker. Eleverna kan ha 
svårt att förstå något nytt om det står i konfl ikt med deras tidigare erfarenheter 
och föreställningar (3). I allmänhet försöker de sammanlänka ny information 
med sina tidigare, felaktiga uppfattningar genom att tolka den utifrån sina 
tidigare kunskaper (genom att assimilera) eller genom att bara delvis modi-
fi era sina egna kunskapsstrukturer (delvis ackommodation), utan att dock helt 
överge sina tidigare föreställningar. Tidvis kan en elev rentav totalt förneka den 
nya, i hans eller hennes tycke motstridiga informationen och låta bli att tro på 
den (4). Ibland räcker det inte med assimilation, ackommodation eller förne-
kande för att eleven ska kunna hantera en kognitiv konfl ikt, utan lärandet kan 
kräva en kvalitativ och strukturell förnyelse av egna föreställningar och tidigare 
kunskapsstrukturer. En sådan förändringsprocess kallas begreppslig förändring.

Man har lagt märke till att begreppsliga förändringar är krävande processer 
som ofta förutsätter extra uppmuntran och stöd (2, 3, 4). För att elever ska 
kunna ändra sina förhandsuppfattningar krävs först medvetenhet om de före-
ställningar och uppfattningar som de använder som tolkningsram (2). Eleverna 
bör med andra ord få hjälp med att utveckla sin metabegreppsliga medvetenhet 
(3).

Hur kan ett e-läromedel stödja en begreppslig förändring? 
Aktivera elevernas förkunskaper i ämnet. För att en begreppslig förändring 
överhuvudtaget ska vara möjlig måste eleverna bli medvetna om sitt tänkande 
och sina bristfälliga kunskaper i ämnet. Man kan aktivera elevernas förkun-
skaper och bristerna i dem genom att presentera fakta som står i strid med 
deras tänkesätt och vetande. Kunskap som innebär en kognitiv konfl ikt kan 
få eleverna att bedöma nivån på sitt kunnande och inse bristerna i det. På det 
sättet kan eleverna komma till insikt om att de behöver lära sig mer.

Utmana elevernas tänkande med hjälp av frågor och alternativa 
perspektiv. Ofta lyckas man effektivt aktivera elevernas tänkande genom att 
utnyttja olika synvinklar och åsikter som människor har om ett ämne, det vill 
säga genom att ställa eleverna inför fl era alternativa synsätt i stället för det 
enda rätta. Speciellt effektiva är annorlunda uppfattningar som elever eller 
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studerande i samma ålder har. Ett annat fungerande sätt att aktivera tänkandet 
är att ställa frågor som stimulerar tänkandet. I synnerhet frågor och vardagliga 
problem som anknyter till elevernas konkreta erfarenheter och bekanta upple-
velsevärld kan få dem att uppleva att ämnet är intressant och meningsfullt.

Ge eleverna möjlighet att uttrycka sig själva och få återkoppling på sina 
tankar och handlingar. Det är viktigt att eleverna får uttrycka sina tankar och 
idéer, för på så sätt kan de få återkoppling på dem och kan jämföra dem med 
andra elevers uppfattningar. I fråga om e-läromedel kan det här utbytet av 
tankar genomföras med hjälp av olika verktyg för interaktion, såsom begrepp-
skartor, diskussionsforum och diskussioner i realtid (chattar). Under arbetets 
gång bör man uppmana eleverna att jämföra sina egna tankar med andras; stöd 
och uppmuntran är ofta en förutsättning för att eleverna aktivt ska bedöma 
olika synsätt. De kan också få återkoppling genom att jämföra sina egna svar 
eller aktiviteter med eventuella exempelsvar eller lösningsmetoder i lärobjektet.

Underlätta växelverkan mellan eleverna och innehållet. Speciellt när elev-
erna ska lära sig komplicerade begrepp och fenomen är det viktigt att få dem 
att aktivt bearbeta den nya kunskapen och själva skaffa förståelse av den. Man 
kan underlätta växelverkan mellan eleverna och innehållet med hjälp av inter-
aktiva program och verktyg. Till exempel så kallade experimentella lär  objekt 
(eng. exploration) i form av olika simuleringar, spel och mikrovärldar ger 
eleverna möjlighet att komma i kontakt med komplicerade och äkta problem, 
påverka programmets innehåll, utföra egna experiment, betrakta saken ur 
olika synvinklar och lära sig genom erfarenhet. Deras förståelse av saker och 
fenomen kan också främjas genom att presentera kunskap på många olika sätt 
som stöder varandra (behandlas närmare i kapitlet Presentera fenomenet på 
fl era sätt).

Erbjud stöd under hela lärprocessen. För att den begreppsliga föränd-
ringen ska lyckas behöver eleverna stöd utifrån både för att starta processen 
och under hela dess förlopp. Sådan handledning och hjälp (eng. scaffolding) 
kan ges av lärare, längre komna elever eller tutorer, men man kan också bygga 
in olika stödfunktioner i e-läromedlet (till exempel frågor som aktiverar förkun-
skaper, lösningsmodeller som tjänar som exempel eller uppmaningar till egna 
refl ektioner). Den grundläggande avsikten är dock inte att handledningen ska 
ge de rätta svaren eller lösningsmodellerna direkt, utan den bör inspirera elev-
erna till att tänka självständigt och endast varsamt leda in dem på rätt spår.
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Stöd målinriktad och resultatrik kollaboration
Marjaana Veermans ja Minna Lakkala

Forskning visar att lärandet kan bli betydligt effektivare om man stärker 
den sociala interaktionen och samarbetet mellan eleverna samt stöder delad 
förståelse (exempelvis 1, 2, 3, 4). Vid delad problemlösning kan eleverna ha 
mycket olika kunskap om det aktuella problemet, men när kunskap delas i 
social växelverkan förbättras förståelsen hos dem alla. Konfl ikter i den sociala 
interaktionen, inkonsekvenser och elevernas ofullständiga förklaringar blir 
tydliga i social interaktion, eftersom eleverna då är tvungna att granska sina 
uppfattningar ur olika synvinklar. Den begreppsliga förståelsen förbättras också 
då eleverna förklarar problemet för andra, eftersom de då kognitivt måste 
omfatta vissa idéer, föra fram sina uppfattningar och strukturera sitt kunnande 
på nytt innan de är redo att förklara sina uppfattningar för andra elever.

Det väsentliga i kollaborativt lärande är att lärsituationen inte fokuserar på 
enbart social interaktion mellan eleverna utan huvudsakligen på idéer och 
förklaringar som eleverna tar fram gemensamt, det vill säga de kunskapsobjekt 
som man tillsammans förädlar och fördjupar (5).

En viktig synvinkel vid kollaborativt lärande är att man uppmanar eleverna 
att ställa frågor eller formulera problem som styr deras arbete. Speciellt värde-
fulla är de ämnen och frågor som eleverna är intresserade av. Genom att 
uppmuntra eleverna att systematiskt skapa och gemensamt ta fram förklaringar 
och lösningar på problem kan man få dem att lita mer på sig själva än på lära-
rens kognitiva auktoritet. Ett kritiskt villkor för att samarbetet ska fungera är att 
läraren medvetet lotsar eleverna eller de studerande mot att utveckla och ändra 
sina uppfattningar genom att utvärdera varandras resultat.

I kapitlet Trialogiskt lärande betonas i synnerhet arbetssätt som inte bara är 
inriktade på att individerna lär sig eller på interaktion i grupp utan också på 
gemensamt skapande av konkreta resultat eller rutiner (6). I detta arbetssätt 
uppnås en kombination av djupgående lärande av kunskapsinnehåll på 
många områden, interaktionsförmåga, förmåga att ta fram ny kunskap och 
nya lösningar samt förmåga att uthålligt engagera sig i ett produktivt arbete. 
Många experter anser att de studerande idag bör få lära sig just denna krävande 
samarbetsförmåga och detta sätt att arbeta, eftersom dessa förmågor behövs 
överallt i samhället och i yrkeslivet (7, 8).
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Hur kan ett e-läromedel stödja kollaboration? 
Stöd diskussioner. Ett exempel på en webbapplikation som stöder kollabo-
ration är asynkrona diskussionsverktyg (område för kunskapsbyggande) med 
inbyggda kognitiva hjälpmedel för strukturering av arbetsprocessen. Sådana 
inbyggda hjälpmedel kan till exempel stödja eleverna att kategorisera de medde-
landen som de skriver i datormiljön efter olika viktiga aspekter hos lärostoffet 
(exempelvis tanketyper, eng. thinking types) (9). I diskussionsverktygen kan 
det fi nnas diagram, modeller, exempel eller anvisningar för hur meddelandena 
ska benämnas och kategoriseras eller hur den kollaborativa processen ska 
ordnas, exempelvis ”Vad bör jag ytterligare veta?” och ”Kan jag förklara vad 
som menas med det här?”.

Utveckla kollaborativa verktyg. En utmaning vid framtagning av digitala 
läromedel och verktyg är att få fram hjälpmedel som möjliggör beskrivning, 
delning och kollaborativ utveckling av olika slag av kunskap. Det fi nns särskilt 
behov av verktyg och egenskaper som helt eller delvis hjälper nätbaserade 
arbetsgrupper eller asynkront arbetande grupper att hantera sina kollaborativa 
aktiviteter och använda sig av den kunskap som gruppens medlemmar produ-
cerar. Sådana hjälpmedel innehåller till exempel modifi erbara presentationer 
och dynamiska visualiseringar av den aktuella kunskapen för att deltagarna ska 
kunna hålla kontakt med varandra och utveckla kunskap via olika kunskaps-
former, såsom visuell eller begreppslig kommunikation.

Olika wikiprogram är exempel på verktyg som kan användas för att bearbeta 
gemensamma fi ler och som på ett konkret sätt stöder det kollaborativa lärandet 
(10). Till wikiernas viktigaste egenskaper hör utöver att de möjliggör bearbet-
ning av kunskap även att de ger möjlighet att länka sidor. Länkningsmöjligheten 
innebär att material lätt kan läggas till trots att det ännu håller på att bearbetas. 
Länkningen gör det också lättare att hitta arbeten som inte har slutförts.

De webbapplikationer som baserar sig på fl exibel och åskådlig visuell presen-
tation och organisering erbjuder nya möjligheter för den fl exibla organise-
ringen och utvecklingen av gemensamma kunskaper och arbetsprocesser. Till 
dessa verktyg hör exempelvis olika verktyg för tanke- och begreppskartor, 
såsom MindMeister (http://www.mindmeister.com/) eller Mind42 (http://www.
mind42.com/).

Också synkrona gruppverktyg stöder det kollaborativa kunskapsbyggandet, 
men dessutom stärker de den sociala medvetenheten. Exempel på sådana 
verktyg är videokonferenser, chattfunktioner, delade skrivmallar, grafi ska 
gruppverktyg och interaktiva skrivtavlor, som gör det möjligt för gruppmed-
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lemmarna att gemensamt och samtidigt bearbeta samma kunskapsobjekt. Till 
exempel i det europeiska KP-Lab-projektet skapades en KPE-miljö (Knowledge 
Practices Environment) som baserar sig på integrerade vyer och visuell orga-
nisering av information. I denna miljö kan man fl exibelt utforma och utveckla 
innehållen i den gemensamma processen, uppgifterna och aktörernas nätverk 
både synkront och asynkront (11, 12; fi guren i kapitlet Visualisera tänkandet).

Även om det digitala materialet i sig själv inte innehåller kollaborativa verktyg 
eller funktioner kan man planera inlärningsuppgifter inklusive rekommenda-
tioner och anvisningar på ett sätt som uppmuntrar eller till och med kräver 
gemensamma ansträngningar, såsom att utföra en gemensam undersöknings-
uppgift eller göra en skoltidning (3). Eleverna kan också uppmuntras till samar-
bete med experter genom att med uppgifter eller nätverktyg stödja nätver-
kande utanför den egna studiegruppen. De senaste applikationerna inom 
sociala medier och de nya kollaborativa webbverktygen kan ofta användas fritt 
på nätet, så man kan ganska lätt integrera dem med e-läromedel. 
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Stöd expertmässigt arbete 
Liisa Ilomäki

Ett av syftena med lärande är att tillämpa kunskap och kompetens på verkliga 
situationer och problem. Till detta hänför sig idén om att lärande innebär att 
utveckla expertis och att anamma praktikerna i den kultur som fenomenet eller 
läroämnet i fråga representerar. Kompetensen och kunskaperna i lärostoffet 
eller fenomenet används i det dagliga livet, och ett mått på kompetensen är 
förmågan att lösa verkliga problem. De kunskaper och färdigheter som förvärvas 
utgör verktyg senare i livet. (Detta innebär naturligtvis inte att behandling av 
teoretiska fenomen skulle vara oviktigt vid lärande.) Utveckling av expertis 
ger begreppet expert en vidare betydelse än den traditionella uppfattningen, 
enligt vilken en expert har djupgående kunskaper inom sitt område, förmåga 
att lösa komplexa problem inom området och en kompetens som är resultat 
av år av studier och arbete inom det aktuella ämnesområdet (1, 2, 3). De 
senaste teorierna om expertis betonar att alla, både barn och vuxna, inom 
ett eget område kan ha en särskild dynamisk och situationsrelaterad expertis 
(4) som lyfter dem till experter i sin egen grupp. Till exempel i skolan kan 
eleverna ha en mångsidig digital kompetens som används – eller som skulle 
kunna användas – och de kan fungera som experter i sina egna nätverk (5).  
Att göra eleven delaktig, det vill säga att beakta elevens kunnande, betyder 
att elevens roll i skolan inte bara är att vara mottagare av kunskap; eleverna 
kan till exempel fungera som skolans ”informatör” eller undervisa lärarna i att 
använda sociala medier, vilket man gör i grundskolan i Torpparimäki (6).

Forskningen i lärande betonar att eleverna bör uppmuntras att anamma exper-
tens roll (7, 8) och stödjas så att de tar emot krävande uppgifter och med hjälp 
av dem förbättrar sin kompetens (4). Växandet till expert baserar sig också på 
att eleverna tillsammans utför olika uppgifter som successivt blir svårare och 
mer komplexa och som representerar den kultur som är föremål för lärandet 
(7). Till exempel till kulturen kring expertmässigt skrivande hör att beakta 
läsarna, publicera texterna, arbeta processorienterat och använda hjälpmedel, 
till exempel ett ordbehandlingsprogram eller ordböcker. Även i skolan bör 
undervisningen i att skriva basera sig på detta arbetssätt och inte på att elev-
erna eller de studerande skriver för läraren, på en gång inom en viss tids-
period och utan hjälpmedel. I en lärsituation innebär växande till expert alltså 
möjlighet att arbeta i en så autentisk arbetskultur som möjligt, och till exempel 
inlärningsuppgifterna bör vara uppgifter som är typiska i den aktuella kulturen, 
inte så kallade skoluppgifter. Ett bra exempel på expertmässigt arbete är det 
nätpublikationsprojekt som Jarmo Elomaa genomförde i skolan Koulumestarin 
koulu. Eleverna i årskurs 5 agerade som redaktörer och gav med hjälp av 
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verktyget MagazineFactory ut en nätpublikation som var tillgänglig för alla på 
webben. I projektet använde eleverna mångsidigt olika digitala verktyg som 
riktiga redaktörer. På webben fi nns en skriftlig beskrivning och tre videoklipp 
om hur projektet genomfördes (9). 

Å andra sidan bör man i skolor och andra utbildningsinstitutioner stödja eleverna 
och de studerande att utvecklas till experter i lärande. Kanadensarna Carl Bereiter 
och Marlene Scardamalia, som forskar i lärande, anser att förutsättningen för 
utveckling av expertis i lärande är progressiv problemlösning som är inriktad 
på fördjupad förståelse, på utförande av allt mer krävande uppgifter, på allt mer 
komplexa kunskapsrepresentationer (eng. representation) och på arbete på 
den övre gränsen för den egna kompetensen. Det betyder att eleverna inte bara 
memorerar fakta utan också försöker tillämpa sina kunskaper, själva samlar in 
information om fenomen, sätter informationen i relation till sina förkunskaper, 
bedömer informationen och dess användbarhet, försöker skapa nya tankar, 
bedömer sin förståelse samt utvärderar sitt vetande och lärprocessen (7).

Växande till expert betyder också att eleverna kan jämföra sin nivå och sina 
prestationer med expertmodeller, sådana som representerar prestationer av 
verkliga experter i samma uppgift. Traditionellt är det läraren eller läroboken 
som på sätt och vis har gett expertmodellen, men problemet är att lärsituationen 
inte är en verklig situation där kunskapen tillämpas och att kunskapen har 
reducerats till lärande i skolan, där expertisen inte har någon relation till 
verkliga situationer och uppgifter. Ett annat problem är att den modell som 
lärandet i skolan ger oftast är alltför snäv och endimensionell, den har erbjudits 
som sanning, ofta utan motiveringar eller förklaringar (10). Expertmodellen 
bör motiveras och presenteras så att eleverna har möjlighet att förstå skillnaden 
mellan sin egen prestation och modellen eller modellerna.

Hur kan ett e-läromedel stödja växande till expert? 
Använd problem och utmaningar i det verkliga livet. Uppgifterna i e-läro-
medel bör påminna om verkliga, faktiska uppgifter. Detta innebär att de även 
bör vara bekanta för eleverna eller de studerande samt verkliga. Uppgifterna 
bör successivt bli svårare, så att eleverna får möjlighet att överskrida gränsen 
för sitt tidigare kunnande. Till exempel olika simulerande lärobjekt erbjuder 
möjlighet att modellera verkliga fenomen och problem.

Vägled eleverna att använda sin expertkunskap. Eftersom uppgifter som 
utvecklar expertis i allmänhet kräver att eleverna själva söker och hanterar 
information är informationsnäten lämpliga för dessa uppgifter. Informations-
sökningen bör dock oftast styras och stödjas, eftersom användningen av öppna 
sökmotorer inte nödvändigtvis leder till de bästa källorna för lärostoffet, och 
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elevernas kompetens i informationssökning är bristfällig även på gymnasiet 
(11).

Ge expertmodeller. I undervisningen är det viktigt att beskriva vad olika 
experter tänker om lärostoffet. Detta kan innebära till exempel att e-läromedel 
innehåller yttranden och texter av experter, intervjuer med experter som har 
olika åsikter eller historiska dokument om hur fenomenet utvecklas. Detta ger 
en bild av fenomenets komplexitet och motsägelsefulla natur samt dess histo-
riska karaktär, även i experternas synpunkter. Ett e-läromedel, exempelvis ett 
lärobjekt, skulle kunna hjälpa eleverna att förstå de centrala och svåra frågorna 
i det fenomen som studeras genom att knyta dem till expertmodeller genom 
videoklipp, bilder eller tal.

Om lärobjektet består av uppgifter, kunde det visa hur en expert löser problemet 
och motiverar lösningen. På detta sätt får eleverna en modell eller modeller för 
sitt eget arbete.

Hjälp och vägled enligt situationen. Även handledning som ges i rätt tid 
och som är lämplig för situationen och elevernas behov stöder utvecklingen 
till expert. Själva lärobjekten ger inte möjlighet till personlig handledning som 
baserar sig på analys av elevernas arbete, så i studiesituationen bör läraren eller 
utbildaren på något sätt ta ansvar för handledningen. Den handledning som 
är inbyggd i lärobjekten innefattar närmast aktiverande frågor och samman-
fattningar, tips och rekommendationer som hjälper eleverna att aktivera sitt 
kunnande och sina studiemetoder. I lärobjekten kan det förstås fi nnas modeller 
för korrekta lösningar och experters åtgärder. Modelleringen av ett korrekt 
utförande kan också till exempel bestå av en tutorial som visar expertens sätt 
att gå till väga i de situationer eller uppgifter som utgör föremål för lärandet.
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Stöd medvetet lärande, självreglering och metakognition
Minna Lakkala och Marjaana Veermans

Forskningen i lärande har visat att elevernas medvetenhet om sitt sätt att tänka 
och arbeta har stor betydelse för lärandet. Skickliga elever använder avan-
cerade metoder för att utvärdera sitt eget lärande och strävar också efter att 
korrigera sina arbetssätt om de märker att metoderna är bristfälliga. Det här 
tillvägagångssättet kallas metakognition, med vilket avses individens kontroll 
och reglering av sin kognitiva aktivitet, alltså sitt tänkande och sitt lärande (1). 
Det är med andra ord fråga om ”att tänka på sitt tänkande”. Teorierna om meta-
kognition betonar att lärprocessen blir bättre om eleven aktivt utvärderar och 
reglerar sitt lärande under hela processen. Begrepp som är närbesläktade med 
metakognition är metafärdigheter (eng. metaskills), lära att lära (eng. learning 
to learn), medvetet lärande (eng. intentional learning), förmåga att tänka och 
förmåga att bedöma sig själv (2, 3, 4, 5). Metakognition är inte ett teoretiskt 
entydigt begrepp, men för att kunna utveckla undervisningen är det nyttigt att 
granska vad dessa metakognitiva färdigheter innebär i praktiken och hur exem-
pelvis e-läromedlen kunde stödja dem.

Begreppet metakognition blev ursprungligen känt speciellt genom John Flavells 
forskning på 1970-talet kring metaminne och andra kognitiva processer på 
metanivå, exempelvis vid lärande och problemlösning (6). Metakognitionen 
har ansetts omfatta två huvudområden: kunskap om kognitiva aktiviteter och 
metakognitiva färdigheter (7, 8).

Metakognitiv kunskap kan vara allmän kunskap om metakognitiva teorier och 
kognitiva fenomen, kunskap om lämpliga tankestrategier för bestämda ämnes-
områden, uppgifter och situationer eller individens uppfattning om sig själv 
som lärande. Med metakognitiva färdigheter avses kognitiva strategier som 
individen använder i olika lär- och arbetssituationer för att reglera det egna 
tänkandet och lärandet. De tre delområden som oftast nämns inom metakog-
nitiv reglering är planering, styrning och utvärdering av den egna tankeverk-
samheten och lärandet. Till planeringen hör bland annat uppställande av mål, 
val av lämpliga arbetsstrategier för den aktuella uppgiften och uppskattning 
av tidsåtgången. Med styrning avses att individen riktar in den egna aktivi-
teten medan den pågår, till exempel genom att välja ny strategi eller omvär-
dera uppgiften. Med utvärdering avses att individen utvärderar sina aktiviteter, 
lärprocesser och lösningar både under och efter arbetet.

För närvarande anses utöver kunskaper och färdigheter också metakognitiva 
erfarenheter höra till de viktiga delområdena inom metakognition. Med dessa 
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avses sådana kognitiva eller känslomässiga upplevelser som får individen att 
fästa uppmärksamhet vid sitt eget tänkande i relation till den aktuella uppgiften 
(9, 10). Som exempel kan nämnas känslan av att något är bekant, upplevelsen 
av att förstå något eller känslan av osäkerhet inför en krävande uppgift.

När det gäller synvinklarna på det kollaborativa lärandet, som under de senaste 
åren har stått i fokus för forskning och utveckling, har man i allt högre grad 
börjat betrakta metakognition också som ett kollaborativt fenomen och ur 
social synvinkel. Salomon och Perkins (11) införde begreppet social metakog-
nition, med vilket de avser att en viktig del av den metakognitiva medveten-
heten utgörs av förståelse av det sociala samarbetets värde och behärskande 
av sådana kognitiva färdigheter som behövs i kollaborativt arbete. Ett begrepp 
som också används är socialt delad metakognition (eng. socially-shared meta-
cognition), med vilket avses att deltagarna i kollaborativa lärsituationer till-
sammans påverkar lärprocessens förlopp. Detta betyder att den metakognitiva 
kontrollen och regleringen inte omfattar bara individernas egen lärprocess utan 
också de övriga deltagarnas lärprocesser samt den gemensamma arbetsproces-
sens förlopp (12).

De metakognitiva färdigheterna är inte medfödda egenskaper, utan de utvecklas 
genom olika erfarenheter, i synnerhet i interaktion med andra människor. Även 
om metakognition refererar till refl ektioner över det egna arbetet och de egna 
handlingarna, är det viktigt att eleverna får modeller av avancerade aktiviteter 
och respons på det egna arbetet för att deras metakognitiva färdigheter ska 
utvecklas. Med hjälp av modellerna kan eleverna utvärdera sitt eget arbete och 
få en uppfattning av hur det kunde göras bättre. Responsen hjälper eleverna 
att se sådana drag i de egna handlingarna som de kanske inte annars skulle 
lägga märke till. Människan har begränsade metakognitiva resurser, eftersom 
de kognitiva processerna är svåra att observera på egen hand. Vi kan inte alltid 
förklara hur vi utfört en uppgift trots att vi utförde den väl och kunde förklara 
vad uppgiften gällde. Detta fenomen beror på att en del av vår tankeverk-
samhet är så automatiserad att det inte nödvändigtvis är möjligt att omedelbart 
bli medveten om den.

Undersökningar har visat att man kan stödja utvecklingen av metakogni-
tionen med ändamålsenliga undervisningsarrangemang, till exempel genom 
att undervisa i teorier och begrepp som anknyter till metakognition, modellera 
avancerade tanke- och arbetsstrategier, ge eleverna uppgifter som fokuserar 
på planering, reglering och utvärdering av arbetet eller ge eleverna handled-
ning i arbetssituationer (7, 13). Också läromedlet och verktygen kan inne-
hålla element som stöder metakognitionen, bland annat struktureringsverktyg, 
arbetsmallar och anvisningar om arbetssätt (14, 15, 16). Flera forskare (3, 7, 10, 
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17) har betonat att en social lärmiljö som stöder social interaktion och meta-
kognition är viktig för utvecklingen av de metakognitiva färdigheterna. Till 
exempel kollaborativt arbete på nätet kan ge lärsituationen en dimension som 
stöder just en sådan social metakognition (15, 18).

I bästa fall består det metakognitiva stödet av påverkan från olika element i 
lärmiljön som kompletterar varandra och inte av enskilda metoder eller åtgärder 
(19). Sådana element är till exempel kunskap om metakognitiva teorier, arbets-
strategier som modelleras av läraren eller någon specialist, läromedlens och 
verktygens analysverktyg och stödstrukturer eller stöd och respons av andra 
elever.

Hur kan ett e-läromedel stödja medvetet lärande och metakognition? 
Se till att den metakognitiva kunskapen ökar. De allmänna teorierna och 
fakta om medvetet lärande och metakognition kan i sig vara föremål för lärande.

Ge kunskap om allmänna strategier för tänkande och lärande. Man kan 
utöka den allmänna metakognitiva kunskapen genom att exempelvis presen-
tera något bra sätt att arbeta och redogöra för hur man ska gå till väga i olika 
situationer, varför detta arbetssätt anses vara effektivt med tanke på lärandet 
och i vilka situationer arbetssättet är användbart. Ett åskådliggörande exempel 
på ett material av detta slag är det fi nska materialet Info-skills som hjälper de 
studerande att utveckla sina färdigheter i informationssökning (http://www.
hyvan.helsinki.fi /opiskelutaidot/) eller de studieanvisningar som har gjorts upp 
vid Åbo universitet (http://www.oppiminen.utu.fi /).

Presentera specifi ka strategier för varje tillämpningsområde. Varje 
tillämpningsområde och vetenskapsgren har sina egna särdrag som inverkar 
på vilka strategier för tänkande och lärande som är effektiva och användbara 
på det området. Den metakognitiva kunskapen om strategier av det här slaget 
är alltså relaterad till innehållet. En mycket vanlig lösning då man presenterar 
sådan metakognitiv kunskap är att använda en expertmodell som beskriver 
hur en expert på området tänker och handlar i det aktuella sammanhanget. 
Till beskrivningen fogas dessutom expertens motiveringar till sina handlingar 
och uppgifter om i vilka situationer strategierna fungerar. Som exempel på 
ett läromedel som ger instruktioner om metakognitiva strategier kan nämnas 
Kielivinkki (http://www.edu.fi /verkko_oppimateriaalit/kielivinkki), där man 
kan förbättra sina färdigheter i att lära sig språk. 

Stöd elevernas självkännedom. Också tester som syftar till utvärdering av 
de egna lärmetoderna kan vara användbara för att öka självkännedomen, 
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förutsatt att de grundar sig på forskningsresultat och dessutom innehåller 
bakgrundsinformation och en kritisk syn på själva testerna. Till exempel i Verk-
kotutor-materialet fi nns det några små tester som kan användas för testning av 
det egna lärandet (http://www15.uta.fi /arkisto/verkkotutor/) och det omfat-
tande IQ-FORM som utvecklats vid Helsingfors universitet för utvärdering av 
individuella lärstrategier eller gruppers aktiviteter (http://www.edu.helsinki.fi /
iqform/).

Stöd utvecklingen av metakognitiva färdigheter med begreppsliga 
verktyg och metakognitiva uppgifter. Läromedlet kan innehålla struktu-
rellt stöd för utveckling av de metakognitiva färdigheterna och för reglering av 
lärandet. Till vilket som helst lärobjekt som behandlar något innehållsligt kan 
man foga verktyg och element som lockar eleverna till att granska uppgiften 
och sitt eget lärande på metanivå. En digital portfölj är ett sätt att stödja själv-
värderingen långsiktigt. På Utbildningsstyrelsens webbplats fi nns instruktioner 
om hur en sådan görs: http://www.edu.fi /portfolj.

Ge stöd för medveten reglering av den egna aktiviteten. Läromedlet kan 
innehålla anvisningar, tips och checklistor som hjälper eleverna att planera, 
styra och utvärdera den egna lärprocessen eller att strukturera uppgiften. 
Sådana anvisningar kan ge vinkar och rekommendationer om vad eleverna bör 
tänka på i de olika arbetsfaserna. Till exempel följande råd kan ges före arbets-
processen: ”Fundera på hur det skulle vara bästa att lösa uppgiften. Försök 
komma ihåg vad du redan vet om saken och vad mera du skulle vilja veta om 
den. Planera hur du använder tiden som reserverats för uppgiften.” Exempelvis 
följande anvisningar kan uppmuntra de studerande att bedöma sitt handlande: 
”Bedöm hur väl du lyckades uppnå de uppställda målen. Tänk efter vad som 
gick bra och var det fanns problem. Refl ektera över vad du skulle göra annor-
lunda nästa gång.”

Erbjud strukturella och begreppsliga verktyg som strukturerar arbetet. 
Lärobjektet kan också innehålla olika verktyg som ger de studerande struk-
turellt och begreppsligt stöd för arbetet. Sådana verktyg kan förslagsvis vara 
tomma mallar och stödstrukturer som ger strukturer för skrivande, ritande och 
till och med för gemensam planering. En skrivmall kan innehålla anvisningar 
och förklaringar för de olika faserna av skrivandet så att eleven ser hur skriv-
processen fortskrider. Sådana verktyg kan sägas synliggöra själva arbetsstrate-
gierna och utsätter dem för medveten granskning. Modellerna undersökande 
lärande och problembaserat lärande, som behandlas i kommande kapitel i 
denna bok, grundar sig på samma tanke. Dessa modeller tillägnar sig elev-
erna så småningom och förbättrar då sin förmåga att styra sina studier. Ett 
lärobjekt som fungerar som ett metakognitivt verktyg är Inquiry Island System 
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(http://thinkertools.org/Pages/sciwise.html), utvecklat av forskningsgruppen 
Thinker Tools. Verktyget hjälper eleverna att planera och genomföra egna lär- 
och forskningsprojekt. Det innehåller en anteckningsbok för strukturering av 
processen och datorbaserade tutorer (eng. software advisors) som vägleder 
eleverna under hela processens gång. Användarna kan också själva modifi era 
systemet så att det blir möjligt att framlägga egna teorier om hur forskningen 
bör utföras och hur processen bäst kunde stödjas och styras.

Tillhandhåll verktyg för sparande och delande av arbetsprocessen. 
Man kan stödja den metakognitiva aktiviteten med verktyg som sparar arbets-
processens olika faser så att man i efterhand kan återvända till dem för att 
utvärdera och utveckla dem. I synnerhet kollaborativa verktyg som möjliggör 
social delning av kunskap, idéer och processer kan förstärka metakognitionen, 
eftersom de erbjuder strukturer och metoder med vilka man kan följa sitt eget 
och de övriga deltagarnas tänkande och få kommentarer. Det internationellt 
mest kända exemplet på sådana ”metakognitiva arbetsmiljöer” är CSILE/Know-
ledge Forum® (http://www.knowledgeforum.com/, se även 20) som utveck-
lats av Carl Bereiters och Marlene Scardamalias forskningsgrupp vid univer-
sitet i Toronto. Liknande egenskaper har också verktyget Thinker Tools som 
nämndes i föregående stycke. I gStudy-miljön, som har provats också i Finland, 
fi nns särskilda verktyg för stimulering av den självreglerande användningen av 
lärstrategier. Det fi nns till exempel verktyg för begreppskartor, anteckningar, 
understrykningar och informationssökning som kan användas för studier av 
text samt en funktion som sparar de studerandes arbetsprocess. Många av de 
nya sociala medierna, såsom wikier, bloggar, verktyg för tanke- och begrepp-
skartor eller sociala bokmärken, innehåller funktioner som kan stödja metakog-
nitiva metoder såsom sparande av versionshistoriken eller interaktionskedjan 
samt defi nition av begrepp och synliggörande av begreppsstrukturer. När verk-
tygen används bör elevernas uppgifter fastställas noggrant så att de leder mot 
medveten och systematisk planering, reglering och utvärdering av de egna 
aktiviteterna.
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Väck och stöd intresse och motivation
Anna Tapola och Marjaana Veermans

Användningen av digitala material kan i bästa fall ge läraren mångsidiga 
verktyg för att väcka och stödja elevernas motivation och intresse. Å andra 
sidan är detta ett alternativ som kräver att läraren har både en pedagogiskt 
underbyggd syn på vad ett visst program eller e-läromedel kan användas för 
och en uppfattning om vilka utmaningar användningen av det innebär för 
eleverna. Studier har visat att användningen av teknik i sig inte är tillräcklig för 
att stimulera elevernas motivation och intresse att lära sig ett innehåll – endast 
ett övergående nyhetens behag (eng. novelty effect) har observerats (1). Akti-
viteter som avviker från det vanliga uppskattar eleverna nästan alltid för att det 
är trevligt med variation, och därför upplevs de åtminstone för en stund vara 
intressanta. Viktigare i termer av lärande är dock hur man ska kunna hålla 
motivationen och intresset uppe även efter att den första entusiasmen lagt sig 
och att få eleverna att villigt slutföra uppgifter.

Motiverade aktiviteter är lätta att beskriva på vardagsspråk; de kännetecknas 
av målinriktning, entusiasm och tro på sin egen förmåga att uppnå målet. 
Inom forskningen avses med motivation i vid bemärkelse processer som 
sporrar individer till en aktivitet och som också riktar in och upprätthåller 
aktiviteten (2). I olika motivationsteorier har dessa processer betonats och 
konceptualiserats på olika sätt, och inom den empiriska forskningen har man 
vanligtvis studerat endast ett visst delområde av motivationen. Man anser att 
förståelsen av de komplexa processerna i samband med lärande kräver att fl era 
motivationsbegrepp granskas och undersöks samtidigt. 

I den här artikeln behandlar vi motivation ur två vida perspektiv: den indivi-
duella motivationsgrunden och den situerade motivationen. Dessa represen-
terar begrepp som har en stark teoretisk bas och som vi anser kompletterar 
varandra i beskrivningen av motivationens delområden. De har även under-
sökts i samband med lärande i tekniska miljöer.

Elevernas individuella motivationsgrund kommer till uttryck i till exempel 
elevens benägenhet att betona vissa typer av mål (exempelvis inriktning på 
lärande, prestation eller prestationsundvikande) i skolarbetet eller i studierna. 
Inom forskningen har denna benägenhet beskrivits med termen måloriente-
ring(3), och den har visat sig ha samband med bland annat elevens inställning 
till den nya uppgiften och hur ivrigt eleven tar sig an arbetet. Eleverna är olika 
när det gäller vilka frågor, teman eller läroämnen de tycker är intressanta. Med 
begreppet individuellt intresse (4) avses en persons någorlunda varaktiga rela-



74

tion till en viss fråga eller ett visst objekt, och denna relation karakteriseras ofta 
av värdering, en positiv emotionell laddning och önskan att få mer kunskap 
om objektet. Det individuella intresset har konstaterats vara associerat med 
bland annat uppmärksamhet, uthållighet och positiva känslor under arbetet 
och därmed också med läranderesultat.

Det situerade intresset (5) och tron på den egna förmågan (self-effi cacy, 6) i 
sin tur är centrala motivationsrelaterade känslor som uppstår i en situation. Det 
situerade intresset uppstår i ett samspel mellan elevens individuella egenskaper 
och uppgiftens och situationens egenskaper, och det kännetecknas av foku-
serat och positivt engagemang i uppgiften. Det har konstaterats att elevens tro 
på sin egen förmåga att klara av en viss lärandeuppgift (self-effi cacy) och det 
situerade intresset är kopplade till varandra; i takt med att elevens självförtro-
ende växer ökar intresset, och vice versa.

Utöver den individuella motivationsgrunden har också elevens övriga egen-
skaper inverkan på den situerade motivationen. Studier har visat att av dessa 
är särskilt elevens förkunskaper (prior knowledge) om lärostoffet viktiga, och 
detta gäller särskilt vid arbete på webben.

Digitala material för att väcka och stödja intresse och motivation
En förutsättning för att det situerade intresset ska väckas är att något i uppgiften 
eller arbetssättet gör eleverna intresserade och uppmärksamma. Utifrån studier 
har man kunnat fastställa några egenskaper hos uppgifter som nästan alltid 
gör eleverna uppmärksamma och åtminstone tillfälligt väcker deras intresse. 
Hur länge det situerade intresset varar beror i sin tur på om uppgiftens övriga 
egenskaper bidrar till bevarandet av intresset. Även om egenskaperna inte gör 
det är det möjligt att eleverna i alla fall bevarar intresset.

Studier har visat att uppgifter eller läromedel som väcker elevernas intresse ofta 
innehåller till exempel överraskande, konkreta, humoristiska, nya och inten-
siva element (7, 8, 9). Vid användning av multimedia blir det möjligt att beakta 
dessa egenskaper i de olika sätten att presentera kunskap (text, bilder, video-
klipp, animationer, auditiva presentationer), och de kan därför ganska effektivt 
väcka elevernas intresse i början av arbetet. För att väcka intresset kan man i 
webbapplikationerna använda estetiska element, färger och spelliknande drag, 
vilket också ofta görs. När dessa detaljer (eng. seductive details) ingår i ett läro-
medel är deras uppgift att på sätt och vis locka eleverna att lära sig. Det har 
visat sig att elever och studerande i olika åldrar tycker det är intressant med 
användning av multimedia – åtminstone i början av arbetet.
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I synnerhet hypermediemiljöerna innehåller egenskaper som kan stödja beva-
randet av elevernas situerade intresse. Den i miljöerna ”inbyggda” möjlig-
heten att framskrida individuellt samt planera och anpassa lärostoffet kan 
öka elevernas känsla av kontroll och autonomi samt delaktighet i styrningen 
av sin egen lärprocess. Dessa miljöer kan också erbjuda eleverna alternativa 
kunskapsinnehåll (till exempel med hjälp av noder (eng. nodes), i vilka man 
försöker beakta elevernas olika intressen inom ett visst ämnesområde (‹motive 
matching›). Enligt studier är sannolikheten då större för att eleverna ska kunna 
bilda en meningsfull relation till lärostoffet – en relation som stöder en genuin 
fördjupning i lärostoffet (10).

För att eleverna ska bevara intresset och arbetet vara uppgiftsorienterat är 
det viktigt att eleverna också får konstruktiv återkoppling under arbetet med 
uppgiften för att lärprocessen ska gå i önskad riktning. Av de tekniska applika-
tionerna är det särskilt simuleringarna och andra interaktiva program som ger 
möjlighet till någon typ av återkoppling på elevernas experiment och försök.  
I synnerhet i de naturvetenskapliga ämnena har återkopplingssystemet i simu-
leringar visat sig stödja (och till och med öka) elevernas intresse under arbetet 
och deras tro på sin egna förmåga att klara av utmaningarna i uppgifterna 
(self-effi cacy). Återkopplingens motiverande effekt baserar sig förmodligen på 
att den är individuell och omedelbar samt på att den uppmuntrar (särskilt i de 
naturvetenskapliga ämnena) eleverna att testa egna hypoteser och refl ektera 
över deras grunder.

Individualiteten vid väckande av situerad motivation – elevernas 
egenskaper spelar en roll
Trots att de möjligheter som de ovan beskrivna digitala materialen erbjuder kan 
motivera de fl esta av eleverna har studier visat att det fi nns ett samband mellan 
elevernas individuella egenskaper och hur de upplever de olika uppgifterna 
och undervisningens upplägg (11, 12). Den situerade motivationen byggs inte 
upp ur ”tomma intet” utan är delvis beroende av till exempel elevernas motiva-
tionsrelaterade inställning till lärande i sig, deras mål för lärandet och deras indi-
viduella intresseområden. Eleverna har en benägenhet att vilja förstå saker och 
få mer kunskap (lärandeorientering), vilket man har märkt att främjar uppkom-
sten av intresse i början av uppgiften; benägenheten att undvika ansträngning 
och försök (undvikande orientering) har motsatt verkan. Elevernas personliga 
intresse för ett visst ämnesområde har också visat sig vara «en motiverande 
resurs», som stöder uppkomsten av situerat intresse och kan hjälpa eleven 
att upprätthålla intresset under arbetet med uppgiften, även om uppgiftens 
egenskaper i sig inte skulle kännas särskilt intressanta. Tapola et al. (13) fann 
till exempel att trots att elever i årskurs 5 och 6 hade ett ganska högt situerat 
intresse i början av en simuleringsuppgift som modellerade elektriska grund-
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fenomen var nivån på intresset beroende av deras målorientering och intresse 
för läroämnet i fråga. Sannolikheten var högre för att de elever som betonade 
lärandemål och ansåg att matematik är ett intressant skolämne genast i början 
av arbetet med uppgiften skulle uppleva även simuleringsarbetet intressant. 

Det har visat sig att det inte endast är motivationsgrunden som påverkar hur 
motiverande en uppgifts egenskaper upplevs utan också elevernas förkun-
skaper om lärostoffet. Den autonomi som webbmiljöerna möjliggör och det 
stora antalet alternativa sätt att söka information har kallats ett «tveeggat svärd” 
(även) med tanke på elevernas motivation (14). Om en elevs kunskapsbas är 
begränsad, har eleven inga resurser att bedöma vilka hyperlänkar eller sätt 
att presentera information som det skulle vara klokt att följa eller pröva och i 
vilken ordning det skulle löna sig att sätta sig in i dem. Om eleven blir frus-
trerad på grund av att navigeringen inte ger resultat och inte kan skapa sig 
ens början till förståelse av lärostoffet, är det osannolikt att intresset för ämnet 
väcks.

Enligt studier är det nödvändigt att eleven får en tillräcklig förståelse av inne-
hållet för att intresset ska väckas och i synnerhet för att det ska upprätthållas 
(15). Dessutom har det noterats att även om den befi ntliga kunskapsnivån 
skulle vara bra, kan det komplexa hypermediearbetet och den förnuftiga navi-
gering som detta förutsätter vara särskilt krävande om eleven inte redan är 
intresserad av det aktuella ämnesområdet (14). Detta betyder alltså att en fram-
gångsrik användning av en hypermediemiljö förutsätter att eleverna redan är 
motiverade att studera ämnet och att hypermediemiljön i sig inte är tillräcklig 
för att väcka elevernas situerade intresse.

Motiverande och intressant, men också belastande
Simuleringar, arbete i nätverk och överlag utnyttjande av tekniska tillämpningar 
kan förändra klassrumsarbetet så att det blir mer socialt och avslappnat, vilket 
vanligtvis är en välkommen förändring för eleverna. Däremot kommer utma-
ningarna förenade med e-lärandet (till exempel den kognitiva belastningen 
och kravet på förmåga till självreglering) fram först under arbetets gång. Till 
exempel Moos et al. (16) noterade att de studerandes tro på sin förmåga att 
klara av en uppgift (self-effi cacy) minskade under hypermediearbetet när de 
blev mer medvetna om de kognitiva och metakognitiva kraven i arbetet.

Det är också troligast att nackdelarna med de lockande detaljer som multi-
media möjliggör i uppgifterna eller sätten att presentera information kommer 
fram först efter en längre tids arbete. Man har nämligen observerat att de stimuli 
och detaljer som används för att göra eleverna observanta kan påverka lärandet 
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negativt, även om de enligt eleverna är intressanta. Eleverna kan komma in på 
ett sidospår i lärostoffet om de fokuserar på någon intressant, men irrelevant 
detalj eller stimulus. De har också visat sig belasta arbetsminnet och ge sämre 
läranderesultat (17). Detta innebär att eleven måste ha förmåga till självregle-
ring för att inte lockas av intressanta, men oväsentliga länkar och stimuli. Själv-
reglering behövs både i form av självkontroll och i form av förmåga till bedöm-
ning av information (i detta sammanhang är baskunskapen också viktig).

Studier har visat att lärarens stöd och handledning spelar en viktig roll i samband 
med e-lärande när det gäller att hantera mängden information och den belast-
ning som informationen kan föra med sig, och inverkar därigenom också på 
hur väl eleverna kan behålla sin motivation. Läraren bör också på förhand vara 
medveten om hur de individuella skillnaderna mellan eleverna kan inverka på 
hur eleverna tar sig an en uppgift. Medan vissa elever genast entusiastiskt tar 
sig an en uppgift behöver andra särskilt stöd för att komma in i uppgiften.

För vägledning och även för stödjande av elevernas motivation kan utöver 
direkt stöd av läraren även tillämpningar eller miljöer som har stödverktyg 
inbyggda komma i fråga. Syftet med dessa verktyg är att främja elevernas själv-
ständiga arbete. Det är dock värt att notera att forskningen kring nyttan med 
stödverktygen i webbmiljön eller dataprogram inte har varit entydigt positiva. 
En av de kritiska egenskaperna har visat sig vara statiskheten hos stödformerna 
och verktyget, och detta gäller fl era av dem. Programmens permanenta och 
oföränderliga uppmaningar och stöd används ofta rutinmässigt och ofl exibelt. 
Detta kan leda till att eleverna blir beroende av stödformerna, i stället för att 
bli självstyrande. Därför bör det digitala materialet ge ett dynamiskt stöd som 
kan tillämpas fl exibelt enligt de olika elevernas behov (18). Det stöd för moti-
vationen som det digitala materialet erbjuder är som bäst fortlöpande och kan 
skräddarsys, och det bör inte bestå av enskilda enkelspåriga uppmaningar.

Hur kan ett e-läromedel stödja motivationen? 
Dra nytta av applikationens eller e-läromedlets stimulerande egen-
skaper. Undervisning med hjälp av multimedia kan innefatta ett brett spektrum 
av överraskande, konkreta, humoristiska, nya och intensiva element som stimu-
lerar sinnena och fokuserar uppmärksamheten. Olika alternativa eller parallella 
presentationssätt (text, bilder, videoklipp, animeringar, auditiva presentationer) 
kan också användas för att väcka elevernas intresse i början av arbetet.

Till exempel en grekisk forskargrupp (19) undersökte hur användningen av 
olika typer av visualisering (3D-illustrationer, 3D-animationer och interaktiva 
3D-animationer) kombinerade med en berättelse eller narration och ett textma-
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terial stödde lärandeprocessen för elever i årskurs 8 på lektioner i naturveten-
skapliga ämnen. Resultaten visade att eleverna upplevde att de visualiseringar 
som baserade sig på 3D-animationer var mer intressanta än 3D-stillbilder. Å 
andra sidan drog forskarna den slutsatsen att 3D-visualiseringar som baserar sig 
på animation lätt kan leda till problem med kognitiv överbelastning. Forskarna 
rekommenderade en kombination av olika visualiseringstyper vid användning 
av multimedietillämpningar. De ansåg att lärprocessen inte nödvändigtvis blir 
effektivare om man använder endast en typ av visualisering.

Erbjud individuella och alternativa lärovägar. Nätverksmiljöer ger ofta 
eleverna möjlighet att själva utifrån eget intresse och behov av kunskap 
bestämma hur de ska framskrida i arbetet. Möjligheten att göra egna val och 
arbeta självständigt samt känslan av kontroll stöder elevernas motivation och 
tro på sina egna förmågor förutsatt att läraren är tillgänglig om det behövs.

Dra nytta av återkoppling under arbetet. Av de tekniska applikationerna 
har särskilt simuleringarna och andra program som bygger på interaktivitet visat 
sig vara motiverande på grund av den återkoppling som de möjliggör under 
lärprocessen och som baserar sig på elevernas egna tester och experiment.

Till exempel Ronen och Eliahu (20) undersökte lärprocessen hos elever i 
årskurs 9 medan dessa utförde en uppgift som innehöll en simulering som 
modellerade grunderna i elektricitet. Forskarna fann att eleverna hade nytta 
av den återkoppling de fi ck när de utförde simuleringsuppgiften och att de 
med hjälp av återkopplingen kunde både identifi era och revidera sina felaktiga 
uppfattningar om fenomenen i fråga. Under simuleringsarbetet fi ck eleverna 
insikter och aha-upplevelser som ökade deras motivation att utföra uppgifterna 
och tron på den egna förmåga.

Erbjud motiverande stöd (så kallad scaffolding) under hela lärprocessen. 
Som det i kapitlet Stöd begreppslig förändring konstaterades behöver eleverna 
stöd även för att reglera och bevara sin motivation. Utöver från läraren kan 
stödet komma från de verktyg som fi nns i det digitala materialet och som 
stöder självständigt arbete och motivation.

Det motiverande stöd som erbjuds till exempel i ett projekt i samband med 
undersökande lärande (se kapitlet Undersökande lärande) kan i praktiken gå ut 
på att eleverna får hjälp med att hitta och lösa autentiska forskningsproblem. I 
detta skede försöker man också identifi era och tydliggöra elevernas individuella 
intressen. Dessutom bör läraren stödja eleverna när de sätter upp egna mål 
som baserar sig på forskningsproblem. Eleverna behöver stöd i synnerhet när 
de tar itu med en ny uppgift, eftersom det är viktigt att väcka deras intresse och 
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engagemang i detta skede. Det motiverande stödet under uppgiften kan bestå 
av att ge eleverna handledning i ändamålsenlig informationssökning och hjälpa 
eleverna att bedöma om de har uppnått sina mål. Lärarnas stöd kan också 
behövas för att specifi cera elevernas intresseområden och för att avgränsa 
ämnet under arbetets gång.

Ett exempel på ett digitalt material som stöder eleverna är lärmiljön WISE 
(The Web-based Inquiry Science Environment), som stöder lärandet i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurserna 1–6. Miljön fungerar i webbläsare 
och är gratis. Programmet vägleder eleverna i ett naturvetenskapligt 
forskningsprojekt, dock så att fokus ligger på interaktivitet och samarbete. Det 
ger stöd i de olika faserna av forskningsprocessen, bland annat med hjälp av 
visualiseringar och simuleringar, och det uppmuntrar eleverna i synnerhet till 
egna refl ektioner under arbetet. (The Web-based Inquiry Science Environment, 
http://wise.berkeley.edu/).
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Låt eleverna konfronteras med fenomenens komplexitet
Tomi Jaakkola

För att vi människor ska klara oss i dagens ständigt föränderliga värld bör 
vi lära oss att hantera de oförutsägbara och komplexa situationer som är 
typiska i samhället (1). Att lösa klassiska läroboksproblem utvecklar inte dessa 
färdigheter, eftersom dessa problem ges eleverna i färdig form och det ofta 
fi nns en entydig lösning på dem (2, 3). I det verkliga livet är problemen dock 
oftast mångfasetterade. Innan man börjar lösa ett problem bör det först defi -
nieras, och när man löser det behövs förmåga att beakta fl era faktorer som 
påverkar situationen. För praktiska problem är det typiskt att man kan närma 
sig dem ur fl era synvinklar och att det fi nns många, med varandra konkurre-
rande lösningar på dem. Det är också vanligt att man inte hittar en lösning på 
ett problem och att en lösning ger nya problem. Det för ”skolproblemen” så 
typiska lineära arbetssättet ger inte eleverna möjlighet att upptäcka sambandet 
mellan den givna uppgiften och problemen i ”det verkliga livet”. Fenomenets 
verkliga natur förblir därför lätt höljd i dunkel eller så utvecklar eleverna ingen 
förståelse av det. Eleverna lär sig inte att tillämpa de färdigheter de fått i nya 
eller verkliga situationer (2, 3).

För att vi ska vänja oss vid nutidens komplicerade problem och de ständigt 
växlande situationerna krävs det att vi inte ser på lärande och fostran som 
bestående av separata skeden (såsom grundläggande utbildning, gymnasium, 
högskola och inlärning i arbetet), utan att vi uppfattar utbildning och växande 
som en enhetlig process som pågår under hela livet (4): redan i skolan bör 
eleverna erbjudas intressanta och autentiska problemlösningssituationer som 
har anknytning till det verkliga livet utanför skolan (5). Det fi nns många skäl 
till detta. När uppgifterna har sitt ursprung i det verkliga livet blir eleverna ofta 
genuint intresserade av att lösa dem. I öppna problemsituationer lär sig elev-
erna ifrågasätta sina handlingar och söka kunskap på egen hand. Den kunskap 
som de förvärvar fungerar sedan som ett verktyg med vilket de försöker lösa 
problemet (6). När verkliga problem behandlas blir det möjligt att samman-
koppla lärostoffet med världen utanför skolan eller läroanstalten. Då minskar 
risken för förenklade lösningsmodeller som fi nns till bara för skolan, eftersom 
eleverna får nyttiga, bredare kunskapsstrukturer som kan tillämpas på nya 
problemlösningssituationer (6, 7).

Öppna problem utvecklar också elevernas tänkande genom att de ger rum för 
skillnader i ståndpunkter. För att uppnå samförstånd måste eleverna lösa sina 
meningsskiljaktigheter genom diskussioner (8). När de motiverar sin stånd-
punkt för andra elever blir de också mer medvetna om sitt eget tänkande (9, 10, 
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11), och på motsvarande sätt öppnas för de andra eleverna nya synvinklar på 
problemet. Det är dock viktigt att inse att åsiktsskillnaderna i sig inte garanterar 
lärande – lärande förutsätter att eleverna försöker lösa konfl ikten.

Hittills har det varit besvärligt att skapa öppna problemlösningssituationer 
eftersom det är tidsödande och ofta kräver extra resurser. Nu möjliggör infor-
mationstekniken på ett alldeles nytt sätt modellering och simulering av verk-
liga situationer och uppgifter. Med hjälp av simuleringar kan man förlägga 
lärandet till förhållanden och miljöer som känns autentiska (12). Man kan dess-
utom skräddarsy och modifi era denna konstgjorda verklighet efter elevernas 
behov (13, 14, 15). I simuleringarna ligger tonvikten ofta på elevernas självstyr-
ning, forskningsliknande angreppssätt och problemorienterade metoder, vilket 
innebär att eleverna själva måste defi niera problemen i omgivningen, planera 
sina arbetssätt och aktivt genomföra sina planer, granska följderna av sina 
åtgärder och utvärdera resultaten.

Hur kan ett e-läromedel visa fenomenets komplexitet?
Förankra problemen i verkligheten. Låt eleverna känna att de äger 
problemen: att de upplever att de själva kan stöta på ett sådant problem och 
att deras roll är avgörande när det ska lösas.

Sporra eleverna att tänka på fenomenet. Ställ inte direkta frågor, utan 
presentera ämnet så att det väcker frågor hos eleverna (16). Du kan också foku-
sera på motsättningar mellan elevernas kunskaper och själva fenomenet – på 
så sätt föds en kognitiv konfl ikt som gagnar lärandet. Konfl ikten i sig garanterar 
dock inte lärande (jfr 17) – det behövs också en (vetenskaplig) förklaring till 
fenomenet som ur elevens synvinkel är meningsfull och trovärdig och som de 
kan omfatta (18). 

Hjälp eleverna att förstå fenomenets komplexitet. Ett fenomen påverkas 
samtidigt av fl era olika faktorer. Sporra eleverna att först omsorgsfullt defi niera 
problemet genom att granska det så mångsidigt som möjligt. Hjälp dem att 
acceptera att det kan fi nnas fl era användbara lösningar på problemet och att 
det på alla problem inte ens fi nns någon slutgiltig lösning. Det här kan göras 
med olika praktiska exempel.

Sammankoppla problemen med elevens erfarenhetsvärld. Försäkra dig 
om att innehåll och uppgifter är lämpliga för elevernas ålder, tänkande, färdig-
hetsnivå och andra viktiga egenskaper, till exempel kulturbakgrund.
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Presentera fenomenet på fl era sätt
Tomi Jaakkola

Lärande på ett djupt plan förutsätter att eleverna förstår sambanden mellan 
olika saker och begrepp. Åskådliggörande är viktigt i allt lärande, men speciellt 
viktigt då föremålet för lärandet är ett svårfattligt begrepp eller fenomen (1). 
I sådana situationer kräver lärande på ett djupt plan att eleverna kan hantera, 
kombinera och förstå både sambanden mellan olika fenomen och sambanden 
mellan de sätt på vilka fenomenen har presenterats. Alltför ofta stannar dock 
lärandet på en ytlig nivå eftersom eleverna inte förmår skapa sådana här 
samband mellan fenomenets olika delområden.

Handledningen av eleverna spelar en väsentlig roll i lärprocessen. När elev-
erna inte uppmuntras att fästa uppmärksamhet vid abstrakta begrepp och vid 
de aktiviteter som ligger bakom fakta och grundläggande praxis, försöker de 
ofta lära sig genom att härma eller plugga utantill (1), och då är det lätt hänt 
att lärandet sker på en mycket ytlig nivå. Typiskt för undervisnings- och lär -
situationer är att läraren vid förklaring av fenomen överförenklar dem, vilket 
kan leda till att sambandet mellan fenomenet och den verkliga situationen blir 
oklart. Dessutom är de exempel som används för åskådliggörande ofta alltför 
ensidiga, och då har eleven inte ens i princip möjlighet att förstå det komplexa 
fenomenet.

Eftersom nybörjare inte har lika mycket kunskap eller samma slags 
kunskapsstrukturer om ett fenomen som experterna, är de tvungna att i sin 
tolkning av fenomenet lita på yttre symboler och presentationer av det (2). 
Läraren kan stödja elevernas lärande genom att mångsidigt åskådliggöra 
fenomenet i olika sammanhang och visa på dess samband med olika modeller 
(3, 4). Det fi nns forskningsresultat som visar att nybörjare lär sig bättre då ett 
fenomen visualiseras (5).

När det gäller åskådliggörande och visualisering antas informationstekniken ha 
många positiva effekter (4, 6, 7). Saker och fenomen som studeras med hjälp av 
teknik kan presenteras och beskrivas genom att använda olika framställningssätt, 
det vill säga representationer (text, bild, video, animation, ljud, tal, tabeller 
etcetera). Dessutom kan de här framställningssätten användas separat, 
kombineras för att stödja varandra eller kopplas samman med traditionella eller 
bekanta framställningssätt (till exempel 8, 9). En sådan representationsrikedom 
kan främja förståelsen av saker också på grund av att sakernas abstrakta och 
konkreta nivåer på det här sättet sammanbinds (10, 11, 12). Man kan därför 
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anta att åskådliggörande underlättar elevernas förståelse samt deras hantering 
och byggande av kunskap.

Hur kan ett e-läromedel stödja mångsidighet vid presentation och 
åskådliggörande? 
Stöd fördjupad behandling av fenomen. Nybörjare fokuserar i allmänhet 
för mycket på problemens ytliga eller synliga delar och förmår inte begripa 
deras djupstrukturer eller sambanden mellan de tillhörande begreppen. Under-
lätta förståelsen av ett fenomen genom att visa hur de överordnade begreppen 
och reglerna gäller de fl esta händelser och situationer (deduktion). Ta även 
upp fl era enskilda fall från samma område så att eleverna kan härleda en 
allmän regel utgående från dem (induktion) (2, 13). Arbete i par kan här vara 
till hjälp: bland annat Schwartz (14) observerade i sin forskning att elever som 
arbetade i par lyckades uppnå en högre abstraktionsnivå än de som arbetade 
ensamma. En förklaring till det här kan vara att i pararbetet stöder de båda 
elevernas olika tolkningar och betraktelsesätt varandra och gör det lättare för 
dem att dra allmänna slutsatser.

Presentera fenomenet mångsidigt och på fl era nivåer. Tänkandet berikas 
om man på detaljnivå kopplar samman de fi gurer och symboler som används 
för åskådliggörande med experters presentationer och ursprungliga, verk-
liga situationer och händelser (2). Det här kan genomföras så att exempelvis 
formler och fi gurer som beskriver kemiska förändringar presenteras samtidigt 
med animationer som visar fenomenet på molekylnivå (4). Visualisering gör 
det lättare för eleverna att förstå abstrakta begrepp, eftersom animationer gör 
det möjligt att åskådliggöra processer som är osynliga eller svåra att observera, 
till exempel hur elektronerna rör sig i en elektrisk krets. Eleverna bör också 
få möjlighet att testa sina hypoteser med hjälp av verktyg för åskådliggörande. 
Det här kan enklast genomföras så att eleverna får variera värdena på de 
element som påverkar fenomenet, till exempel vid undersökning av tempera-
turens inverkan på ett ämnes aggregationstillstånd.

Använd fl era framställningssätt för att belysa fenomenet. Ett fenomen 
kan presenteras i form av exempelvis text, digital video och bild eller en 
kombination av dessa (9, 16). Varje framställningssätt har egenskaper som gör 
dem lämpliga för en viss situation. Genom att samtidigt använda mångsidiga 
framställningssätt som stöder varandra kan man bättre lyfta fram de element 
och lagbundenheter som är centrala för förståelsen (8, 17). De olika framställ-
ningssätten stöder alltså varandra.



86

Källor
1.  Lehti, S. & Lehtinen, E. (1999). Computer-based authentic instruction in teaching empirical 

research methodology. I: Managing Learning Innovation Report no 3. Managing Learning 
Innovation. The Challenges of the Changing Curriculum (s. 28–37). Lincoln: University of 
Lincolnshire and Humberside and SHRE.

2.  Kozma, R. B., Russell, J., Jones, T., Marx, N. & Davis, J. (1996). The use of multiple, linked 
representations to facilitate science understanding. I: S. Vosniadou, E. De Corte, R. Glaser 
& H. Mandl (red.) International Perspectives on the Design of Technology- Supported 
Learning Environments. NJ: Erlbaum.

3.  Shaaron, E., Ainworth, P., Wood, B. & Wood, D. (1998). Analysing the costs and benefi ts 
of multi-representational learning environments. I: M.W. van Someren, P. Reimannn, H. P. 
A. Boshuizen & T. de Jong (red.) Advances in Learning and Instruction Series. Learning 
with Multiple Representations. Oxford: Elsevier.

4.  Ainsworth, S. (2006). DeFT: A conceptual framework for considering learning with 
multiple representations. Learning and Instruction, 16, 183–198.

5.  Snow, R. E. & Yalow, E. (1982). Education and Intelligence. I: R. J. Sternberg (red.) A 
Handbook of Human Intelligence (s. 493–586). Cambridge: Cambridge University Press.

6.  Reusser, K. (1991). Intelligent technologies and pedagogical theory: Computers as tools for 
thoughtful teaching and learning. Pappret presenterat på EARLI-konferensen i Åbo.

7.  Collins, A. & Brown, J. S. (1988). The computer as a tool for learning through refl ection. I: 
H. Mandl & A. Lesgold (red.) Learning issues for intelligent tutoring systems (s. 1–18). New 
York, NY: Springer.

8.  Jaakkola, T., Nurmi, S. & Veermans, K. (2011). A comparison of students’ conceptual 
understanding of electric circuits in simulation only and simulation-laboratory contexts. 
Journal of Research in Science Teaching, 48(1), 71–93.

9.  Kolloffel, B., Eysink, T., de Jong T. & Wilhelm, P. (2009). The effects of representational 
format on learning combinatorics from an interactive computer simulation. Instructional 
Science, 37, 503–517.

10.  Jacobson, M. J. & Archodidou, A. (2000). The knowledge mediator framework: Toward 
the design of hypermedia tools for learning. I: M. J. Jacobson & R. B. Kozma (red.) 
Innovations in science and mathematics education. Advances designs for technologies of 
learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

11.  Goldstone, R.L., & Son, J.Y. (2005). The transfer of scientifi c principles using concrete and 
idealized simulations. The Journal of the Learning Sciences, 14, 69–110.

12.  Jaakkola, T. & Nurmi, S. (2008). Fostering Elementary School Students’ Understanding of 
Simple Electricity by Combining Simulation and Laboratory Activities. Journal of Computer 
Assisted Learning, 24(4), 271–283.

13.  Gentner, D., Loewenstein, J., & Thompson, L. (2003). Learning and transfer: A general role 
for analogical encoding. Journal of Educational Psychology, 95(2), 393–408.

14.  Schwartz, D. L. (1995). The Emergence of Abstract Representations in Dyad Problem 
Solving. The Journal of the Learning Sciences, 4(3), 321–354.

15.  Finkelstein, N.D., Adams, W.K., Keller, C.J., Kohl, P.B., Perkins, K.K., Podolefsky, N.S., 
Reid, S., & LeMaster, R. (2005). When learning about the real world is better done 
virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment. Physical 
Review Special Topics – Physics Education Research, 1, 010103.



87

16.  Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J. (1998). Levels of expertise and instructional design. 
Human Factors, 40, 1–17.

17.  Gentner, D., Loewenstein, J., & Thompson, L. (2003). Learning and transfer: A general role 
for analogical encoding. Journal of Educational Psychology, 95(2), 393–408.



88

Visualisera tänkandet
Tomi Jaakkola

Det är ofta svårt för eleverna att observera sin egen lärprocess (1). De har svårt 
att minnas och skilja åt de olika faserna i arbetet eller tankeprocessen, vilket 
gör det svårare för dem att korrigera sitt agerande om de till exempel inte 
lyckats utföra en uppgift. Om andras resultat och tänkesätt är synliga kan elev-
erna få hjälp under sin lär- och problemlösningsprocess. I traditionellt arbete 
är den egentliga tanke- och problemlösningsprocessen däremot inte synlig, 
eftersom eleverna normalt säger högt bara en bråkdel av sina tankar. Dessutom 
ombeds de i allmänhet uppvisa enbart slutresultaten för andra.

Informationstekniken kan på många sätt hjälpa eleverna att göra sitt tänk-
ande synligt genom visualisering. Genom att erbjuda dem lämpliga verktyg 
som åskådliggör arbetet och synliggör tänkandet kan de få hjälp med detta 
(1, 2). Visualiseringsverktygen bör ge eleverna en fl exibel möjlighet att säga 
vad de tänker så att andra kan kommentera tankarna. Dessutom bör verk-
tygen göra det möjligt att följa elevernas tankegångar också i situationer som 
inte efterlämnar spår i vare sig tal eller skrift (3). Bra exempel på visualise-
ringsverktyg är olika begreppskartor, planeringsverktyg och hjälpmedel för att 
modellera lärprocessen. Till exempel en trädliknande representation som ritas 
upp jämsides med själva arbetet kan fungera som en tankekarta som hjälper 
både eleven själv och de övriga eleverna att bättre se de olika arbetsfaserna (4, 
5). På så sätt kan de utan att det övriga arbetet störs återvända till dess olika 
faser när som helst under arbetsprocessens förlopp och korrigera agerandet 
eller pröva alternativa lösningsmodeller (6, 7). Samtidigt kan eleverna också 
jämföra sina egna resultat med andras projekt och därmed lättare utvärdera sitt 
eget arbete och få nya impulser för arbetet. Enligt Jermann och Dillenbourg 
motiveras eleverna av en sådan möjlighet (8).

De visualiseringsverktyg som informationstekniken tillhandahåller stöder inte 
bara individer utan också grupper. Speciellt webbteknologins utveckling har 
skapat nya möjligheter för visualisering av tänkandet. I nätverksmiljöer kan 
man spara alla enskilda resultat i en databas som på ett fl exibelt sätt är öppen 
för alla, oberoende av tid och rum (8, 9). De vanligaste visualiseringsverktygen 
som fi nns på webben är olika diskussionsforum där individer och grupper kan 
diskutera med varandra och ta fram lösningar på problem. I bästa fall gör verk-
tygen det möjligt att visualisera tänkandet hos en hel grupp.
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Visualiseringen av tänkandet kan stärkas också genom att låta en grupp arbeta 
vid samma datorskärm: en gemensam vy kan klargöra problemet och fokusera 
gruppens arbete (10). Gruppmedlemmarna kan hänvisa till skärmbilden och 
bearbeta den tillsammans. Man har också observerat att ett sådant samarbete 
ökar studiernas meningsfullhet (exempelvis 11) och den metakognitiva aktivi-
teten (2).

Hur kan ett e-läromedel stödja visualiseringen av tänkandet? 
Tillhandahåll verktyg som sparar elevens eller gruppens aktiviteter och 
presenterar dem i grafi sk form. Då blir arbetet på sätt och vis uppspjälkat i delar, 
vilket ger möjlighet att återvända till de olika faserna och exempelvis ta reda på 
var arbetet misslyckades eller att bara testa hur olika lösningar under arbetets 
gång påverkar slutresultatet. Verktyget bör stödja arbetets processkaraktär. 
Detta kan genomföras till exempel genom att spara de tidigare versionerna av 
arbetet.

Hjälp eleverna att följa andras arbete. Eleverna bör få möjlighet att följa 
också andras arbete och resultat: genom att analysera andras arbete får man en 
referenspunkt för utvärderingen av sitt eget arbete. Det här kan också innebära 
att man observerar experters slutledningsprocesser.

Stöd kollaboration. Ett visualiseringsverktyg där eleverna bearbetar ett 
gemensamt objekt kan stödja kollaborationen. Då kan var och en ta del av 
hela gruppens tänkesätt och problemlösningsprocess, och till exempel svagare 
elever kan få stöd av dem som kan mera. Ett verktyg som stöder kollaboration 
kan också erbjuda möjligheter till diskussion: eleverna bör bland annat ha 
möjlighet att kommentera varandras resultat.

Ett exempel på ett kollaborativt visualiseringsverktyg är Knowledge Practices 
Environment (KPE) (http://2d.mobile.evtek.fi /shared-space/), som visas i fi gur 
4. Miljön har tagits fram i projektet Knowledge Practices Laboratory och den 
stöder särskilt kollaborativt arbete med ett gemensamt objekt. Den teoretiska 
grunden för denna typ av arbete beskrivs i kapitlet Trialogiskt lärande.
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Figur 4. En KPE-miljö. Figuren visar hur KPE används på en universitetskurs. De ljusa ovalerna har valts för 
kursträffar och de mörka ovalerna för artiklar, länkar, PowerPoint-presentationer etcetera som är relaterade 
till dagens tema. Användaren bestämmer vad ovalerna symboliserar; de kan namnges, kopplas till varandra 
och förses med kommentarer och andra filer.
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E-läromedel och olika pedagogiska modeller

I det följande presenteras fem teoribaserade pedagogiska modeller för 
organisering av undervisning och lärande. Här presenteras dessa 
modeller som systematiska strukturer, men i verkliga livet varierar 
de enligt omständigheterna. De pedagogiska principer som behand-
lades i föregående kapitel utgör centrala element i de pedagogiska 
modellerna, och modellerna skiljer sig från varandra främst i fråga 
om fokus och praktiska tillvägagångssätt. Det är intressant att i de 
praktiska realiseringarna kan en kombination av modellerna vara 
den enklaste lösningen (1).

Vi ville granska användningen av e-läromedel med avseende på 
olika pedagogiska lösningar – alltså dessa modeller – och refl ektera 
över vilken typ av digital undervisning och digitalt lärande använd-
ningen av pedagogiska modeller skulle kräva och vilka lösningar 
e-läromedlen skulle kunna erbjuda för genomförandet av dem. Vi 
ger inte det rätta svaret, utan kommer med förslag och idéer.

Undersökande lärande
Minna Lakkala

Enligt fl era experter på lärande är lärandet som bäst en kollaborativ process av 
forskningskaraktär som främjar de enskilda elevernas förmåga till förståelse på 
djupet, som producerar ny kunskap och som lär eleverna att skapa kunskap 
tillsammans. I denna typ av lärande betraktas de studerande som experter som 
arbetar tillsammans.

För att stödja kollaborativa, problembaserade arbetssätt har Kai Hakkarainen 
med kolleger utvecklat den pedagogiska modellen undersökande lärande 
(fi . tutkiva oppiminen, eng. progressive inquiry; se 4, 5, 6). Grundtanken i 
det undersökande lärandet är att de studerande ska delta i en kollaborativ 
kunskapsbyggande process där utgångspunkten är genuina frågor som grundar 
sig på de studerandes förförståelse och förkunskaper. Arbetet framskrider som 

1.  Kolodner, J., Camp, P., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., Puntambekar, S., & 
Ryan, M. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school 
science classroom: Putting learning by design into practice. The Journal of the Learning 
Sciences, 12(4), 495–547.



93

en process som successivt fördjupas och där man preciserar framtagna frågor 
och förklaringar med hjälp av information från olika källor. Ett mycket väsent-
ligt drag i det undersökande lärandet är tanken om att arbetet är en kollabo-
rativ process: de studerande delar kunskap med varandra (ofta via en webba-
serad lärplattform), lär sig att ta fram nya mer utvecklade förklaringar och 
stödja varandras tänkande. För de enskilda studerande betyder undersökande 
lärande både att de lär sig faktainnehåll och att de får öva sig i att tillsammans 
med andra skapa kunskap.

Arbetssättet vid undersökande lärande avbildas i bild 5 som en process som 
förlöper stegvis och fördjupas. Det undersökande lärandet är dock inte en 
modell som ska följas mekaniskt – avsikten är inte att man måste framskrida 
exakt enligt de beskrivna stegen. Syftet med modellen är att hjälpa både lärarna 
och de studerande att förstå vilka samarbetssätt som är väsentliga i kollabora-
tivt arbete där man skapar kunskap samt att på grundval av detta strukturera 
och utveckla sitt arbete.

 

Undra och  
ställ frågor 

Delad   expertis 

Skapa egna 
förklaringar 

Utvärdera kritiskt 

Sök fördjupad 
kunskap Ta fram  

förklaringar och 
slutledningar 

Ge skapandet av 
kunskap ny inriktning 

Skapa kontext 

Figur 5. Elementen i undersökande lärande.

Undersökande lärande har använts och undersökts i Finland i den grundläg-
gande utbildningen och gymnasiet (7, 8, 9, 10) samt inom universitetsundervis-
ningen (11, 12, 13).
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I skolorna har projekt med undersökande lärande vanligtvis varat 4–6 veckor 
med exempelvis 2–4 timmar i veckan, men element av undersökande lärande 
kan inkluderas i vilken undervisningssituation som helst. Läraren kan förslagsvis 
inleda behandlingen av ett nytt ämnesområde genom att låta eleverna tänka 
efter vad de undrar över i det fenomen som behandlas och vad de vill veta 
om ämnet. Å andra sidan kan hela undervisningen läggas upp enligt modellen 
undersökande lärande, vilket naturligtvis kräver en stor förändring av arbets-
metoderna. I allmänhet arbetar eleverna i grupper om 2–4 deltagare med ett 
gemensamt defi nierat forskningsproblem, men det är också möjligt att hela 
undervisningsgruppen har gemensamma arbetssessioner både i klass och på 
nätet. Ett bra exempel på en process med undersökande lärande är den arbets-
helhet som klasslärare Seppo Salmivirta genomförde i grundskolan i Santaha-
mina och som gällde växtplatsfaktorer. En skriftlig beskrivning och videoklipp 
om processen fi nns på webben (på fi nska och engelska) (14).

På normala universitetskurser som varar en termin har undersökande lärande 
tillämpats exempelvis så att utöver de veckovisa föreläsningarna har de stude-
rande tillsammans behandlat det aktuella ämnesområdet genom distansarbete 
i en nätmiljö. I början av kursen har nätarbetet organiserats utifrån gemen-
samt defi nierade forskningsfrågor. De studerande har i små grupper preciserat 
frågorna och rapporterna, kommenterat varandras idéer och skrivit rapporter 
med hjälp av den teorikunskap som de fått under föreläsningarna och från 
informationskällor. I vissa fall har en hel kurs genomförts i form av forsknings-
arbete i små grupper. Då har kursen nästan inte alls innefattat föreläsningar, 
utan de studerande har arbetat i grupper med sitt forskningsprojekt. Grupperna 
har både träffats ansikte mot ansikte och arbetat på distans på nätet, och de har 
använt sig av lärarens sakkunskap, kunskapskällor och nätverksmiljön.

Lärarnas uppgift vid undersökande lärande är att skapa förutsättningar för 
arbete som baserar sig på kollaborativ problemlösning. När de planerar arbets-
situationerna ska de bland annat välja ett ändamålsenligt tema eller ämnesom-
råde, organisera elevernas grupparbete och samverkan, ge anvisningar som 
stöder processen, fastställa faserna och tidsplanen för processen samt skaffa 
verktyg och källmaterial och förbereda användningen av dem (15). Lärarnas 
roll är viktig också när det gäller att modellera experters arbetssätt och att ge 
råd och instruktioner som stöder arbetet. Det slutliga målet för läraren är att 
hjälpa eleverna eller de studerande så att de så småningom själva kan ta ansvar 
för det kollaborativa kunskapsbyggandet och får färdigheter i undersökande 
lärande. Hur man organiserar teknologistött kollaborativt och undersökande 
lärande har beskrivits med en pedagogisk infrastrukturmodell (16, 17), som 
innehåller fyra viktiga delområden för byggandet av en balanserad lärmiljö:
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1.  tekniska strukturer (hur ordna och stödja teknikanvändningen)
2.  sociala strukturer (hur ordna samarbetet)
3.  kunskapsrelaterade strukturer (hur använda och skapa kunskap)
4.  kognitiva strukturer (hur främja de studerandes självreglering och meta-

kognitiva färdigheter).

Läraren bör noggrant överväga vilka delar av lärostoffet som ska behandlas 
med metoden undersökande lärande. Studier visar (17) att läraren på de ovan-
stående delområdena särskilt bör fästa uppmärksamhet vid praxis och färdig-
heter som är viktiga med tanke på det undersökande lärandet men som de 
studerande inte själva klarar av och som de nuvarande undervisningsmeto-
derna inte i någon större mån beaktar. 

Vid val av teknik är det viktigt att se till att verktygen mångsidigt och fl exibelt 
stöder det kollaborativa kunskapsbyggandet, det vill säga underlättar delning, 
kommentering, omorganisering och utveckling av gemensamma idéer och 
dokument via nätet.  Processen vid undersökande lärande kan visserligen också 
organiseras med en applikation som innehåller exempelvis endast online-dis-
kussioner och fi ldelning. Sannolikheten för att man får till stånd en kunskaps-
skapande process som är genuint kollaborativ är dock större om applikationen 
dessutom möjliggör till exempel effektiv versionshantering, omorganisering av 
kunskapsobjekten eller gemensam redigering av dokument.

För att arbetet enligt metoden undersökande lärande ska framskrida och 
vara helgjutet även när det består av både närstudier och distansstudier, bör 
arbetet ansikte mot ansikte och arbetet via nätet vara tätt sammankopplade. 
Detta innebär att samma process för att lösa problem och ta fram förklaringar 
fortgår från period till period. Det lönar sig att i närperioderna förlägga de 
faser där arbete ansikte mot ansikte är viktigt, såsom snabb idékläckning eller 
diskussioner inför gemensamma beslut. Under distansperioderna är det lämp-
ligt med arbetsfaser som genomförs självständigt, exempelvis sökande efter 
kunskapskällor och skrivande av längre texter, eller samarbetsformer som 
kräver tid och koncentration, såsom att sätta sig in i rapporter som andra skrivit 
samt kommentera och vidarebearbeta.

De sociala strukturerna och samverkan bör planeras lika omsorgsfullt som 
teknikanvändningen. Den centrala tanken är att processen vid undersökande 
lärande och de resultat som den ger delas öppet med alla deltagare. Även om 
de studerande i huvudsak fokuserar på den egna gruppens arbete, bör de ha 
möjlighet att följa och dra nytta av det arbete som andra grupper utfört. Det 
räcker emellertid inte med att man erbjuder möjlighet till samarbete, utan det 
fi nns skäl att komma överens om vem som ska jobba tillsammans, hur samar-
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betet ska organiseras i olika situationer samt när, hur och på vems initiativ 
andras arbeten ska kommenteras. Uppgifterna som ska utföras under under-
sökningsprocessen bör defi nieras på ett sådant sätt att ansvaret för dem verk-
ligen fördelas mellan deltagarna. Hur man med undervisningslösningar kan 
främja ett effektivt samarbete behandlas även i kapitlet Stöd målinriktad och 
resultatrik kollaboration.

Ett viktigt mål inom undersökande lärande är att de studerande lär sig avan-
cerade sätt att arbeta med kunskap, i synnerhet att ta fram nya förklaringar 
och lösningar på gemensamma problem genom att utnyttja befi ntlig kunskap. 
Det är svårt att ange någon viss typ av lärobjekt eller läromedel som skulle 
stödja speciellt undersökande lärande. De lärobjekt som kommer i fråga kan 
vara av mycket varierande slag: en informationskälla som mångsidigt belyser 
ett ämne, en simulering som tillåter experiment som åskådliggör ett fenomen 
eller varför inte ett verktyg på nätet som gör det möjligt att skriva kollabora-
tivt. Tanken inom undersökande lärande är att de studerande använder fl era 
olika informationskällor för att fördjupa sin egen uppfattning av det fenomen 
som behandlas. Problemet med de ursprungliga informationskällorna är att de 
många gånger är alltför svårförståeliga, speciellt för elever i de lägre årskur-
serna. Å andra sidan förenklar en typisk lärobok ofta komplexa fenomen alltför 
mycket för att de ska duga som informationskälla. För undersökande lärande 
lämpar sig bäst läromedel som representerar den utvecklade kunskapssyn som 
beskrivs i kapitlet Presentation av kunskap i e-läromedel.

Det väsentliga i det undersökande lärandets kunskapspraktiker är att läraren 
sörjer för att kunskapsmässiga kriterier på hög nivå följs genom att av de stude-
rande kräva långsiktig och stegvis utveckling av resultaten samt ett fi nslipat 
slutresultat – det normala inom skolundervisningen är ju att uppgifterna slutförs 
på en gång och avsikten är inte nödvändigtvis att förbättra resultaten utifrån 
respons. Utvecklingsprocessen blir bättre om framstegen görs synliga genom 
att konkreta resultat och mellanliggande versioner ges ut och delas under arbe-
tets gång. Här är det viktigt med en bra nätverksmiljö.

För att användningen av arbetsmetoderna inom undersökande lärande ska 
främja elevernas och de studerandes förmåga att självständigt använda arbets-
sätten vid kollaborativt kunskapsbyggande, bör undervisningsarrangemangen 
inkludera även element som stöder metakognition och självreglering.  Detta 
innebär till exempel att hela processen vid undersökande lärande eller dess 
centrala arbetsstrategier, såsom formulering av frågor eller kritisk bedömning, 
modelleras med hjälp av beskrivningar av faserna eller skriftliga instruktioner. 
Vissa lärare använder till exempel modellen med element inom undersökande 
lärande (se fi gur 4) för att förklara arbetsprinciperna för de studerande. Lära-
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rens handledning och konstruktiva respons behövs i synnerhet i svåra process-
faser, till exempel när de studerande utifrån de första egna förklaringarna ska 
skapa bättre, vetenskapligt baserade förklaringar med hjälp av kunskapskällor. 
Hur man främjar de metakognitiva färdigheterna med pedagogiska lösningar 
behandlas också i kapitlet Stöd medvetet lärande, självreglering och metakog-
nition.
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Upptäckande lärande
Marjaana Veermans

Med upptäckande lärande (fi . keksivä oppiminen, eng. discovery learning; to 
discover = upptäcka, fi nna) avses lärande som ger eleverna en upplevelse av 
att de upptäckt något nytt. Med ”att upptäcka något nytt” menas inte något 
nytt och stort för mänskligheten, utan något som är personligen relevant och 
intressant. Denna fokusering på den personliga lärprocessen är det som skiljer 
upptäckande lärande från till exempel de i detta kapitel beskrivna modellerna 
undersökande och problembaserade lärande. En annan skillnad är att en 
process med upptäckande lärande kan genomföras under en lektion, så exem-
pelvis ett långvarigare lärprojekt kan innehålla fl era cykler med upptäckande 
lärande. Upptäckande lärande används i allmänhet när eleverna ska lära sig en 
viss princip eller ett visst fenomen. Det är dock viktigt att observera att målet 
med det upptäckande lärandet också är att skapa och stödja överföringseffekten 
(eng. transfer), det vill säga att de färdigheter som behövs vid upptäckande 
lärande används på nytt i andra sammanhang och situationer.

Rötterna till det upptäckande lärandet fi nns långt tillbaka i pedagogikens 
historia (1, 2), men det har blivit populärt igen under de senaste decennierna av 
åtminstone två skäl. För det första har man inom pedagogiken och utbildningen 
allt mer anammat de konstruktivistiska uppfattningarna om kunskap och 
lärande, vilka passar bra ihop med det upptäckande lärandets fokusering på 
de studerandes aktiva kunskapsskapande. För det andra har användningen 
av informationsteknik blivit vanligare och mångsidigare, vilket har ökat också 
forskarnas och utvecklarnas intresse för undervisningsteknologi. Ett av de 
områden där man tillämpat informationsteknik är utveckling och användning 
av simuleringar. Upptäckande lärande har traditionellt använts framförallt inom 
naturvetenskaperna där invecklade naturlagar och naturfenomen kan förstås 
bättre med hjälp av simuleringar (3).

Lärobjekt som stöder upptäckande lärande
De lärobjekt som stöder upptäckande lärande kan delas upp i två grupper:

1)  Lärobjekt som stöder inlärningen av själva lärostoffet (det vill säga 
ämnesrelaterade lärobjekt)

Det fi nns fl era sätt att skapa lärobjekt som anknyter till specifi ka innehåll. 
Det är viktigt att ge eleverna möjlighet att göra experiment och undersöka 
lärostoffet rent konkret, gärna i ett verkligt och realistiskt sammanhang. Det är 
också viktigt att eleverna får bekanta sig med det aktuella fenomenet på olika 
sätt (eng. multiple representation) i form av bland annat text, bild och ljud. 
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Lärobjekten bör kunna presentera fenomenet så att eleverna kan se det ur olika 
synvinklar och på olika nivåer.

2)  Lärobjekt som stöder processerna vid upptäckande lärande
Upptäckande lärande antas vara motiverande och meningsfullt för de stude-
rande, men också utmanande. De studerande är aktivt engagerade i lärproces-
serna. Målet är inte bara att eleverna ska få fördjupad kunskap om lärostoffet, 
utan också att de ska utveckla de färdigheter som behövs i processen vid 
upptäckande lärande. Processen består av följande delprocesser, som också kan 
uppfattas som olika faser: orientering, det vill säga formulering av problemet, 
framtagning av en hypotes, planering av experimentet och prövning av hypo-
tesen, utarbetande av ett sammandrag samt reglering (det vill säga planering, 
övervakning och utvärdering).

Lärobjekten ska stödja de processer som ingår i det upptäckande lärandet 
och som de studerande är engagerade i under lärandet. De olika processerna 
kan avskiljas till egna verktyg eller delar (områden) i lärobjektet (exempelvis 
vid simulering). Det är dock viktigt att man kan förfl ytta sig fl exibelt mellan 
verktygen eller områdena, till exempel med hjälp av ett integrerande verktyg. 
Detta verktyg kan innehålla också text- och bildinformation om processerna. 
De olika processerna och deras inbördes relation kan illustreras med fi gurer 
som strukturerar lärandet, så att eleverna kan förfl ytta sig mellan processerna 
och få fram olika detaljer.

I det följande presenteras i korthet processerna vid upptäckande lärande och 
de lärobjekt som stöder dem.

Orientering (formulera problemet). Under orienteringsprocessen konstru-
erar de studerande sina första tankar om ämnet och lärmiljön. Denna fas kan 
innebära bland annat att de studerande läser litteratur eller bekantar sig med 
ämnesområdet på annat sätt. Orienteringsprocessens aktiviteter och resultat 
startar de följande processerna. Det är viktigt att märka att också resultat från 
andra processer kan starta orienteringsprocessen på nytt.

Lärobjekten bör ge vägledande information och/eller bakgrundsuppgifter och 
webblänkar samt frågor som hjälper de studerande att undersöka ämnet och 
aktivera sina förkunskaper, till exempel: ”Vad vet du redan om det här ämnet 
eller problemet? ”Vad känner du inte till?”, ”Vilka variabler är förknippade med 
problemet?”
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I lärobjektet kan ingå en mall eller en struktur med hjälp av vilken de stude-
rande kan spara och skriva fakta och frågor som de samlat under orienterings-
processen.

Framtagning av en hypotes. Framtagningen av en hypotes kan börja med att 
eleverna själva formulerar en hypotes eller så utgår de från existerande hypo-
teser eller idéer. I allmänhet innehåller hypotesen ett påstående om sambandet 
mellan två eller fl era variabler (om föremålet för studierna är ett naturveten-
skapligt fenomen).

Ett lärobjekt som stöder framtagningen av en hypotes kan till exempel vara en 
mall med tips och anvisningar om hur en hypotes formuleras samt vägledande 
frågor av typen: ”Vilken är relationen mellan de variabler du försöker under-
söka?” och ”Varför formulerade du just den här hypotesen?”

Framtagningen av en hypotes är nära knuten till orienteringsprocessen och 
utgör en fortsättning på den. De studerande är tvungna att noggrant tänka efter 
vad de redan vet och vad de inte vet om det aktuella ämnet.

Experimentplanering och hypotesprövning. De hypoteser som formulerats är 
inte nödvändigtvis riktiga. Därför är det viktigt att de studerande försöker testa 
hypoteserna i praktiken. De studerande ska planera och genomföra ett experi-
ment där de kan testa den hypotes de själva formulerat och sedan tolka resul-
taten. Väsentligt i den här processen är att man har ett förnuftigt upplägg för 
hypotesprövningen.

När de studerande börjar testa hypoteserna ska de bestämma hur experimentet 
ska ordnas, vilka variabler som ska ändras och hur de ska ändras, hur många 
experiment som ska utföras och vad som ska mätas. Som vägledning bör det 
fi nnas praktiska anvisningar, beskrivningar och heuristiker (riktlinjer) för hur 
experimenten ska planeras och genomföras samt en mall för planering av 
experimentet och prövning av hypotesen.

Utarbetande av ett sammandrag. De studerande granskar den ursprungliga 
hypotesen i relation till experimentets resultat. De ska bedöma om resultaten 
stöder eller står i konfl ikt med de förutsägelser som kan härledas från hypo-
tesen. Detta kan leda till att hypotesen ändras och/eller att en ny hypotes 
formuleras.

Lärobjektet bör stödja de studerande när de fattar dessa beslut. Ett lämpligt 
verktyg kan exempelvis bestå av en funktion med vilken de studerande kan 
ställa upp förutsägelser utifrån sina hypoteser och jämföra dem med experi-
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mentens resultat. Lärobjektet kan också visa hur hypoteserna kan modifi eras 
på basis av ny empirisk kunskap.

Reglering: planering, övervakning och utvärdering. Med reglering avses 
processer som hjälper de studerande i aktiviteterna under det upptäckande 
lärandet. I allmänhet övervakar regleringsprocesserna hur de andra proces-
serna framskrider och hur man rör sig mellan dem. På en mer detaljerad nivå 
är regleringsprocessernas uppgift att följa framstegen och framskridandet inom 
de olika processerna. Vid planeringen sätter de studerande upp mål och anger 
hur målen ska uppnås samt vilka specifi ka faser de olika processerna innefattar. 
Syftet med övervakningen är att följa hur arbetet framskrider i förhållande till 
målen och de faser som fastställts i planerna. Vid utvärderingen refl ekterar de 
studerande över processernas resultat och faser.

Processerna i det upptäckande lärandet bör kunna göras synliga för de stude-
rande under hela lärprocessen för att de ska kunna övervaka sitt eget lärande. 
Det här kan utföras med ett grafi skt verktyg som sparar de olika processerna, 
relationerna mellan dem och eventuella ändringar i relationerna. Ett sådant 
verktyg hjälper de studerande att inse vikten av planering, övervakning och 
utvärdering för att målet ska uppnås.

Olika simuleringar kan stödja också det upptäckande lärandets processer. Ett 
exempel på en lärteoretiskt underbyggd och pedagogiskt meningsfull miljö för 
skapande av simuleringar (eng. authoring environment) är SimQuest (http://
www.simquest.nl/).

Med hjälp av denna miljö kan man skapa lärmiljöer kring simuleringar. I dessa 
miljöer är det möjligt att inkludera olika slags stödaktiviteter (bland annat 
uppgifter, förklaringar och övervakningsverktyg) och individuell återkoppling 
på de studerandes arbete. De olika stödaktiviteterna hjälper de studerande 
och möjliggör fördjupad inlärning av de färdigheter som behövs i processen. 
Utvecklingsarbetet i SimQuest-miljön fokuserar speciellt på planering av funk-
tioner som stöder de studerande och används främst för att handleda elever i 
år 7-9 och i gymnasieåldern. Figur 6 visar en simulering av det fysikaliska feno-
menet elastisk kollision. Med den kan de studerande testa hur olika variabler 
(exempelvis massa) påverkar kollisionen och dra slutsatser som hänför sig till 
de hypoteser de ställt upp om det aktuella ämnet.
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Figur 6. Simulering av elastisk kollision i en SimQuest-miljö.

Figur 7 visar ett övervakningsverktyg i SimQuest-miljön med vilket de stude-
rande kan jämföra resultaten från sina olika experiment och till exempel 
bedöma om det är nödvändigt att utföra fl er experiment för att pröva den 
uppställda hypotesen. De studerande kan använda övervakningsverktyget 
också för att rita diagram över experimenten. Diagrammen hjälper de stude-
rande att betrakta experimenten ur olika synvinklar och jämföra sambanden 
mellan dem.

Figur 7. Övervakningsverktyg i SimQuest-miljö.
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Problembaserat lärande
Liisa Ilomäki

Pedagogiska universitetslektorn Eeva Pyörälä har hjälpt till med 
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Problembaserat lärande (eller problemorienterat lärande) (fi . ongelmakes-
keinen, -lähtöinen eller -perustainen oppiminen, eng. problem-based learning) 
är en pedagogisk modell enligt vilken de studerande utvecklar sin expertis i ett 
ämnesområde genom att begrunda en omsorgsfullt planerad och konstruerad 
grupp av problem. Dessa problem liknar verkliga problem och frågor inom 
det ämne eller tillämpningsområde som studierna gäller (autentiska problem). 
Problemen består vanligen i att beskriva fenomen eller händelser som behöver 
en närmare förklaring (1) och påminner ofta om ”fallen” (eng. cases) i fallme-
todiken (eng. case-based learning). I själva verket är termen problemlösning 
en aning vilseledande eftersom många problem och fall saknar lösning, medan 
andra kan ha fl era lösningar. I modellen problembaserat lärande grundar sig 
lärandet på grupparbete inriktat på förståelse eller lösning av ett problem (1, 
2). Det problembaserade lärandet är pragmatiskt; det utvecklades för studier 
i medicin och utgick från läkarens analyser i patientarbetet (2). Senare har 
modellen tillämpats inom fl era områden, i synnerhet där det fi nns en naturlig 
koppling till ett praktiskt yrkesområde. Inom undervisningen i den allmänbil-
dande utbildningen har den använts i småskalig form, eftersom det i allmänhet 
av många skäl inte är möjligt att göra läroplanerna problembaserade. I en skola 
genomfördes en intressant tillämpning av det problembaserade lärandet genom 
att kombinera fallbaserat lärande med problembaserat lärande och genom att 
även fokusera på de pedagogiska undervisningsarrangemangen och lärarens 
förmåga att leda. Experimentet genomfördes i läroämnet science, det vill säga 
i undervisningen i naturvetenskaper, där elevernas experiment har stor bety-
delse i lärandet (3).

Metoden går ut på att ett verklighetsförankrat problem behandlas i lärprocessen, 
vilket riktar in de studerandes uppmärksamhet på problemlösning och tillämp-
ning av analysfärdigheter samt på inhämtande av kunskap som behövs när de 
löser problemet (4). När de studerande grubblar över problemet sätter de sig 
in i de begrepp och den kunskap som utgör föremål för lärandet (1). Målet är 
att de ska tillägna sig kunskap som är deklarativ (vad?), procedurmässig (hur?) 
och kontextuell (varför, när och var?) (4).
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Lärprocessen är en kontinuerlig och regelbunden undervisningsmetod, ingen 
enskild situation (3). Dessutom är det viktigt att observera skillnaden mellan 
problembaserat lärande och undervisningsmetoder där man löser färdigt struk-
turerade problem som läraren ger och för vilka det existerar en korrekt lösning 
(eng. problem-solving learning). Sådana övningar används ofta i exempelvis 
matematikstudier, och så uppfattad är problemlösning också annars allmän 
inom undervisningen (4), men detta är alltså inte vad som avses med problem-
baserat lärande.

I det problembaserade lärandet görs de traditionella kurserna om till tvärveten-
skapliga, övergripande problemområden. Problemet står i centrum för lärandet. 
Det kan vara ett påstående, en simulerad händelse eller en beskrivning av 
någon situation. Det kan också vara en öppen fråga som det fi nns fl er än 
ett svar på, typiskt en varför- eller hur-fråga. Problembeskrivningen är auten-
tisk, till exempel inom medicinen består den av patientens verbala beskrivning 
men även av laboratorieresultat eller en patientjournal och all väsentlig infor-
mation om frågan, inte bara läroboksmässiga sammandrag. Problembeskriv-
ningen innehåller dock inte all information de studerande behöver för att lösa 
problemet, utan de måste själva söka fram den behövliga informationen, till 
exempel helt traditionellt i forskningslitteraturen. Eftersom problemen varierar 
i omfång och svårighetsgrad är också beskrivningarna varierande.

Att lösa problem är att lära, och detta är de studerandes huvuduppgift: att 
lära sig i en komplicerad situation och om situationen (4). De studerande blir 
förtrogna med problemen som grupper och strukturerar den aktuella beskriv-
ningen av fenomenet i form av konkreta problem. De studerande arbetar i 
grupp när de behandlar problemet, eftersom det behövs fl era experters 
kompetens och samarbete vid lösning av komplexa, autentiska problem. Varje 
studerande sätter sig in i specifi ka egenskaper hos problemet. Denna arbets-
fördelning skapar delad expertis, som problemlösningen förutsätter. Gruppen 
defi nierar uppgifterna enligt en överenskommen modell, och en viktig form av 
arbete är gemensamma diskussioner samt både gemensamma och individuella 
studier för att lösa problemet. Arbetet har karaktären av en process och kan 
ta fl era veckor. De studerande får hjälp av en tutor i processarbetet och annat 
expertstöd som rör ämnet och som till exempel kan bestå i verkligt, autentiskt 
material och expertkontakter. Det är viktigt att tutorn eller en annan expert 
till exempel korrigerar felaktiga uppfattningar eller lösningar som uppkommit 
under processen (1).

Studieprocessen
De studerande får först en beskrivning av problemsituationen. Beskrivningen är 
i allmänhet mångfasetterad och innehåller olika, heterogena fakta om fallet och 
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situationen. Processen kan till exempel bestå av följande arbetsfaser (faserna 
varierar en aning mellan tillämpningarna):
1)  begrepp och termer klarläggs
2)  problemet defi nieras
3)  brainstorming genomförs
4)  problemet analyseras och möjliga förklaringar (hypoteser) formuleras
5)  utifrån de föregående faserna bestäms lärandemålen (det vill säga vad har 

vi för lite fakta om och vad bör vi lära oss?)
6)  insamling av information (kan vara en separat fas) 
7)  diskussion i grupper där den insamlade informationen appliceras på 

problemet och det bedöms om informationen är relevant och tillräcklig.

Om det behövs fortsätter man insamlingen av information efter utvärderingen.

Det problembaserade lärandet har många praktiska tillämpningar som alla har 
gemensamt att användningen av problem utgör grunden för undervisningen. 
Problemen kan variera från korta fallbeskrivningar till hela fallhistorier (5). 
Problembaserat lärande kan genomföras på två plan:
1)  Det är ett separat och dokumenterat pedagogiskt angreppssätt (6) som 

omfattar hela undervisningen och som har använts särskilt inom högsko-
leutbildningen. Till exempel hela fakulteter har organiserats enligt det 
problemlösningsbaserade lärandets principer. I synnerhet inom undervis-
ningen i medicin har metoden fått stor spridning (1). Hela läroplanen har 
byggts upp utgående från problem och läroanstaltens undervisning stöder 
detta arbetssätt, och till exempel antalet föreläsningar torde minska betyd-
ligt. Det ämnesområde som studeras består av problem som successivt 
blir svårare, och problemlösningsprocessen bildar ämnesområdets studie-
innehåll.

2)  Problembaserad undervisning ordnas bara på något delområde, ofta knuten 
till andra undervisningsmetoder. Problemet fi nns då inom ett bestämt 
ämnesområde, kanske bara en enda helhet (6). Problemlösningsprocessen 
är trots det likadan som vid den mer omfattande undervisningen enligt 
punkt 1.

E-läromedlets möjligheter att stödja det problembaserade lärandet
Problemlösningsprocessen kan stödjas till exempel med fl era olika slags lär-
objekt.
 Själva processen kan modelleras och styras med ett innehållsligt obero-

ende processverktyg som följer till exempel de ovan nämnda problem-
lösningsfaserna. I dessa verktyg kan de studerande under de olika 
faserna skapa kunskap, tankar, text och bilder etcetera. En sådan för 
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webben framtagen mall (eng. template) hjälper de studerande att struk-
turera problemlösningsfaserna och den stöder arbetsprocessen effektivt.

 Lärobjekten som stöder innehållet varierar: olika lärobjekt används 
i olika processfaser. Vid exempelvis studier i medicin kan själva 
problemet vara en virtuell ”patient” (alltså ett lärobjekt som simulerar 
en patient). Alla viktiga uppgifter om ”patienten” ingår också i lär -
objektet. Informationen om den virtuella patienten kan ges exempelvis i 
en video. Tilläggsuppgifterna om ”patienten” kan vara verklighetstrogna 
laboratorieresultat och datorbaserade eller verkliga bilder. Utgående 
från den här virtuella patienten formulerar de studerande det problem 
som ska undersökas.

 Lärobjektet kan också vara ett läroboksliknande uppslagsverk eller 
äkta lagsamlingar som används i olika faser av informationssökningen, 
eller så kan det bestå av simulering av ett experiment. Då kan lärarens, 
utbildarens eller en ansvarig persons uppgift vara att sköta om organi-
seringen av arbetet i undervisningssituationen.

 Problemlösningsprocessen kan i sin helhet genomföras som en webb-
kurs, och då arbetar de studerande i grupp och utför hela processen på 
webben genom att använda olika nätbaserade verktyg.

Det väsentliga är planeringen och genomförandet av processen, inte 
”undervisningen”
Vid problembaserat lärande svarar experter och de som planerar utbildnings-
innehållet för planeringen av lärobjekten eller för sökningen av lärobjekt. 
Någon lärare i traditionell mening fi nns inte. Uppgifterna för läroanstaltens 
lärare förändras: de är dels innehållsplanerare och dels experter som de stude-
rande kan ty sig till. De studerande kan naturligtvis själva ha ansvar för att till 
exempel söka informationssökningsobjekt, men deras huvudsakliga uppgift är 
ändå att fundera och koncentrera sig på problemet, inte att söka lärobjekt.

I sådan högre utbildning som i hög grad är upplagd enligt problembaserat 
lärande används olika slag av informations- och kommunikationstekniska 
tillämpningar: till exempel simulering av hela problemlösningsmiljön. Som 
stimuli kan man inom läkarvetenskapen använda exempelvis webbaserade 
patientfall som baserar sig på äkta patientfall och där patienten ”intervjuas” 
och ”undersöks” virtuellt. Det ingår bland annat bild- och ljuddemonstrationer, 
laboratorieprov och andra undersökningar.

I de praktiska tillämpningarna av problembaserat lärande arbetar de studerande 
med fall som baserar sig på verkliga situationer. De arbetar i smågrupper där de 
utifrån givna stimuli defi nierar själva problemet och lärandemålen i samband 
med det. Vid Helsingfors universitets medicinska fakultet är det problem-
baserade lärandet det dominerande angreppssättet i styrningen av studierna. 
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De två första åren av studierna är ordnade problemorienterat så att de stude-
rande behandlar fall som baserar sig på praktiskt läkararbete i smågrupper om 
8–10 studerande. När arbetet inleds defi nierar de själva utifrån givna stimuli 
problemet och lärandemålen i samband med problemet. Detta följs av en själv-
studiefas som styrs av gruppens gemensamt fastställda lärandemål. Efter själv-
studierna behandlas fallet på en ny smågruppsträff. Den förvärvade kunskapen 
tillämpas för att lösa problemet och lösningens lämplighet utvärderas i gruppen.

Å andra sidan kan problembaserat lärande genomföras även i liten skala. 
Östra Finlands universitet har deltagit i det europeiska projektet PROFILES i 
vilket undervisningen i naturvetenskaperna utvecklas i ett samarbete mellan 
lärare, lärarutbildare och andra intressenter. Veijo Honkonen från gymnasiet i 
Heinävesi har använt småskalig problembaserad undervisning med eleverna 
i årskurs 3 på gymnasiet. Hela undervisningen har inte organiserats utifrån 
problem som hierarkiskt blir svårare, utan ”problem” används för att berika 
den övriga undervisningen. Läraren utarbetar en beskrivning av problemet 
och de studerande löser problemen i grupper under en veckas tid. För 
informationssökningen används webben och arbetet («svaret/rapporten») 
skrivs i GoogleDrive, så att varje gruppmedlem kan bearbeta rapporten. Efter 
grupparbetet hålls ett seminarium där grupperna rapporterar sina iakttagelser 
och lösningar och de övriga grupperna kan komma med kommentarer.

Källor
1.  Norman, G. & Schmidt, H. (1999). The psychological basis of problem-based learning. A 

review of the evidence. I: J. Rankin (red.) Handbook on problem-based learning. USA: 
Forbes.

2.  Barrows, H. & Tamblyn, R. (1980). Problem-Based Learning. An Approach to Medical 
Education. New York, NY: Springer Publishing Company.

3.  Kolodner, J., Camp, P., Crismond, D., Fasse, B., Gray, J., Holbrook, J., Puntambekar, S., & 
Ryan, M. (2003). Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school 
science classroom: Putting learning by design into practice. The Journal of the Learning 
Sciences, 12(4), 495–547.

4.  Savin-Baden, M. (2000). Problem-based Learning in Higher Education: Untold Stories. 
Buckingham, UK: The Society for Research into Higher Education & Open University 
Press.

5.  Barrows, H. (1986). A Taxonomy of Problem-Based Learning Methods. Medical Education, 
20, 481–486.

6.  Bereiter & Scardamalia, M. (2000). Commentary on Part I: Process and Product in 
Problem- Based Learning (PBL) Research. I: D. H. Evensen & C. E. Hmelo (red.) Problem- 
Based Learning. A Research Perspective on Learning Interactions. Mahwah, NJ: Erlbaum.

7.  Rendas, A., Rosado Pinto, A. & Gamboa, T. (1999). A computer simulation designed for 
problem-based learning. Medical education 33, 47–54.



110

Fenomenbaserat lärande
Hanni Muukkonen

Fenomenbaserat lärande är ett begrepp som väcker många frågor: Hur defi -
nieras fenomen? Hur kan man lära sig eller lära någon ett fenomen, om de 
enligt defi nitionen är mycket omfattande helheter? Hur kan det fenomen-
baserade lärandet byggas upp eller periodiseras, om studier av fenomenet 
är en process som inte kan fastställas på förhand? Och hur kan man stödja 
begreppsbildningen kring fenomenet och fördjupningen av förståelsen i en 
samarbetsprocess?

De fl esta barn och även vuxna konstruerar sina uppfattningar utifrån observa-
tioner och erfarenheter av praktiska situationer, antingen på egna sådana eller 
genom att följa andras aktiviteter eller händelser. Dessa uppfattningar är gene-
raliseringar av upplevda händelser, processer eller deras egenskaper. Motsatsen 
till dessa är begrepp baserade på modeller, det vill säga teorier, som inte direkt 
kan härledas ur erfarenheter (1) och som till sin natur är förklarande. Till 
exempel följande förklaring är fenomenbaserad: när en ballong gnuggas mot 
en ylletröja och läggs mot en vägg så märker man att den hålls kvar av sig själv. 
En teoribaserad förklaring i sin tur skulle förklara fenomenet med begrepp 
inom friktionselektricitet och förändring i elektrisk laddning. Flera forskare 
(bland annat 1, 2) har visat att man inte kan utgå från att praktiska erfarenheter 
har ett direkt samband med teoretiska begrepp eller modeller. Enligt forskarna 
måste man gå till väga så att man först genom experiment och observationer 
av världen skapar intuitiva regler, som man sedan kan förklara, bilda begrepp 
för och bedöma. Syftet är att bearbeta beskrivningarna och förklaringarna fl era 
gånger för att de ska bli mer exakta och kunna analyseras och bedömas i ljuset 
av teoretiska kunskaper.

Följande läromedel är ett utmärkt verktyg när man ska sätta sig in i elektricitet 
både ur en erfarenhetsmässig och ur en begreppslig synvinkel (http://www.
malux.edu.helsinki.fi /malu/kirjasto/sahko/). I lärobjektet bekantar man sig med 
elektricitet och magnetism genom att undersöka fenomen samt utföra uppgifter 
och små el- och magnetismrelaterade undersökningar. Med en ballongsimule-
ring kan man själv studera hur den elektriska laddningen förändras (en svensk-
språkig version fi nns tillgänglig på http://phet.colorado.edu/en/simulation/
balloons). Uppgifterna är uppbyggda på ett sådant sätt att eleverna själva kan 
upptäcka fenomenens viktigaste egenskaper och begrepp genom egna aktivi-
teter.
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Exempel på en konkret fenomenbaserad lärandeprocess
På institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet genomför de 
huvudämnesstuderande en del av sina studier utifrån fenomen. Gruppen 
Oivaus arbetade våren 2011 med sitt andra fenomen som behandlade handel. 
Syftet med studieperioden var att ta fram en plan och olika uppgiftsmallar 
för fenomenbaserat lärande i årskurs 6. Gruppen, som hade elva medlemmar, 
skapade en wikisida utifrån sina material samt processen och utvärderingen av 
processen: http://oivaus.wikispaces.com/1+Yleiskuvaus+toteutettavasta+koulu
ilmi%C3%B6st%C3%A4.

Av praktiska skäl valdes ämnet för processen och planerades huvuddragen 
vid två träffar som vardera tog en timme cirka ett halvt år tidigare. Själva 
fenomenprocessen genomfördes under en period, det vill säga cirka sju 
veckor. Planeringsfasen kulminerade i en kick-off-paneldiskussion där de 
övergripande målen fastställdes vid en gemensam träff för alla deltagare. Vid 
den paneldiskussion som ordnades i slutet av processen i sin tur presenterade 
de studerande sina slutresultat, alltså en läroplan över fenomenet handel och 
en beskrivning av den egna lärprocessen. Dessutom utvärderades processen 
gemensamt, och dess styrkor och svagheter i förhållande till målen diskuterades. 
De studerande har dokumenterat stegen i sin process på webbplatsen http://
oivaus.wikispaces.com/4+Oivauksen+prosessin+dokumentointi+%28mit%C3%
A4+Oivaus+teki%29.

I arbetet med det första fenomenet hade de studerande lärt sig att det är 
viktigt att dra nytta av handledarnas kompetens och att våga kasta sig in i det 
okända, vilket planeringen av en fenomenkurs kräver. De diskuterade bland 
annat att det i början är viktigt att kläcka idéer och vidga synvinklarna, så att 
fenomenet inte blir för avgränsat. Enligt de studerandes beskrivning var det i 
början svårt att ta till sig externa synpunkter och kritik, men till syvende och 
sist bidrog dessa i hög grad till hur arbetet med fenomenet framskred. Efter den 
inledande paneldiskussionen var det viktigt att uppleva att alla deltagare, även 
handledarna, var entusiastiska över ämnet och arbetet med det. De studerande 
tog fram fl era planer och visualiserade dem på en tidslinje, och planerna 
preciserades från version till version. Planerna bildade en mångsidig samling 
mallar, som de i sin praktik och senare i yrkeslivet kan använda för att få idéer, 
material och resurser. Det var också viktigt att de för sig själva strukturerade 
grunderna i handel med avseende på de olika ämnesdidaktiska begreppen och 
dokumenterade hela processen på nätet.
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Handledning av fenomenprocessen
Planeringen av fenomenet kan genomföras ur olika utgångspunkter med tanke 
på den som handleder processen. Man kan exempelvis bekanta sig med ett 
komplext fenomen såsom andningssystemet (2) (http://oivaus.wikispaces.
com/4+Oivauksen+prosessin+dokumentointi+(mitä+Oivaus+teki). Andnings-
systemet undersöks, testas, förklaras, modelleras och beskrivs med hjälp av 
olika uppgifter, simuleringar och material. En annan utgångspunkt är att välja 
ett mycket abstrakt begrepp för vilket det inte fi nns någon enda accepterad 
förklaring, såsom exempelvis klimatförändringen eller handel. I det här fallet 
bör det ges mycket utrymme för deltagarna enligt deras intressen och mål.

Handledningen av arbetet med fenomen kan bestå av följande:
1.  Välj ramar för fenomenet: var, när och vilket ämnesområde. Inom den 

högre utbildningen är det ofta de studerande som defi nierar fenomenet, 
såsom den ovannämnda Oivaus-gruppen, men också yngre elever kan 
själva defi niera fenomenet med lärarens hjälp. 

2.  Fastställ vem som ska delta: elever eller studerande, lärare eller handledare 
och eventuella utomstående experter eller platser att besöka.

3.  Sätt upp mål: läroplanens mål och lärandemålen både vad gäller innehållet 
och processen. De första tre stegen planeras ofta av läraren i förväg, men 
om möjligt ska man låta eleverna och framför allt de studerande planera 
även dessa steg för att de ska få erfarenhet av uppsättande av mål för 
processen och av pedagogiska mål i undervisningen. 

4.  Skapa kontexten i början av processen: vilket slags fenomen handlar 
det om, vilka frågor väcker det, vilka frågor väcker förundran, med vilka 
begrepp ska fenomenet beskrivas i början av processen. Vid planering, 
handledning och utvärdering av processen kan stegen i modellen undersö-
kande lärande användas (3). Kom överens om att processen görs synlig för 
alla deltagare, det vill säga använd exempelvis en gemensam lärplattform 
eller applikation där alla sparar sina resultat och sitt material. Då kan man 
också lära sig av andra och modellera goda tillvägagångssätt.

5.  Hjälp deltagarna att få en heltäckande uppfattning om fenomenet: sporra 
dem att presentera olika perspektiv, ifrågasätta förklaringar, komma med 
idéer och tänka ut alternativa lösningar och problemrymder. Det vore bra 
om experter deltog redan i denna fas, eftersom dessa med sina frågor kan 
styra gestaltningen av fenomenet i sin helhet och den begreppsliga struk-
tureringen ur olika vetenskapsgrenars perspektiv.

6.  Bidra till utvecklingen av konstruktiv interaktion: Fenomen i det verkliga 
livet är utmanande, liksom också mänsklig interaktion och samarbete. 
När det gäller fenomen är syftet med lärprocessen inte att lösa alla dessa 
problem utan att lära sig ta itu med komplexa och till synes omöjliga 
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utmaningar och bidra till utvecklingen av nya lösningar i långsiktiga lärpro-
cesser (4, 5).

7.  Klargör delmålen och tidsplanen: vad ska vi fokusera på, vad ska vi lämna 
bort och vilka konkreta mål ska vi sätta upp? Vad ska slutresultatet bestå i?

8.  Hjälp deltagarna att hitta bra material och källor. Handledaren har en utma-
nande uppgift i att förbereda sig mångsidigt. Han eller hon ska söka fram 
och hjälpa till vid sökning av lämpligt digitalt material, verk och lärobjekt, 
såsom simuleringar och uppgifter för en gemensam lärmiljö. Besök och 
externa experter hjälper till att strukturera fenomenet och dess nyckelbe-
grepp. Dessa fenomenbaserade studier syftar vanligtvis även till utveckling 
av förmågan att söka information och vara mediekritisk. Dessa förmågor 
behövs när man analyserar vad en bra informationskälla är, hur man iden-
tifi erar välgrundade argument och åsikter och vad syftet med källhänvis-
ningar är.

9.  Lär eleverna att tillsammans utvärdera lärprocessen och de faktorer som 
påverkar den. Ge särskilt instruktioner som hjälper dem att identifi era 
styrkor och framsteg i arbetet. Deltagarna fokuserar ofta enbart på svag-
heter, så det är viktigt att handledaren också ger positiv feedback och 
uppmuntrar speciellt i början när det råder stor osäkerhet.

10.  Sätt ribban högt när det gäller slutresultatet, för det är viktigt att fenomenet 
begreppsmässigt blir strukturerat på ett nytt sätt för deltagarna. Ordna ett 
evenemang där slutresultatet och fenomenprocessen presenteras och dit 
även till exempel en annan klass eller gäster inbjuds. Ett annat alternativ är 
att publicera slutresultatet på nätet eller i en tidning.
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Trialogiskt lärande
Sami Paavola

Med trialogiskt lärande (fi . trialoginen oppiminen) avses en form av kollabo-
rativt lärande där verksamheten organiseras kring utveckling av delade objekt 
som skapas och bearbetas gemensamt. De delade objekten kan vara av många 
olika slag (texter, mallar, planer, produkter för kunder eller till och med arbets-
sätt). Det väsentliga är att man utöver endast individuellt lärande eller endast 
social interaktion dessutom betonar konkreta produkter som tas fram gemen-
samt via versionshantering och som bearbetas för någon fortsatt användning. 
Det trialogiska lärandet har ett nära samband med idén om att den nya tekniken 
har skapat och håller på att skapa nya, mer fl exibla verktyg för långsiktig och 
mångsidig bearbetning av gemensamma objekt och processer.

Det trialogiska lärandet är inte, åtminstone ännu, någon specifi k pedagogisk 
modell, utan mer ett angreppssätt inom kollaborativt lärande, och det betonar 
långsiktigt skapande och bearbetande av förmedlande objekt som utgångs-
punkt för utvecklingen av mänsklig expertis. Som term är ‹trialogiskhet› (fi . 
trialogisuus) ett nyord som betonar olika förmedlande mekanismer som grund 
för mänsklig verksamhet och hur de produkter som man utvecklar tillsammans 
förmedlar dels individens och gruppens aktiviteter, dels till exempel förbin-
delsen mellan utvecklarna och de framtida användarna.

Angreppssättet trialogiskt lärande togs ursprungligen fram i samband med tekno-
logistött kollaborativt lärande vid Helsingfors universitet (1, 2). I bakgrunden 
till detta lärande fi nns den syn på lärande som baserar sig på kunskapande-
metaforen (fi . tiedonluomismetafora). Denna metafor syftar på sådana uppfatt-
ningar om lärande enligt vilka utvecklingen av något nytt utgör det huvud-
sakliga syftet med det kollaborativa lärandet. Utveckling eller skapande av 
något nytt betyder inte nödvändigtvis att något av världshistorisk betydelse 
görs utan det handlar om att deltagarna ska få nya kunskaper och skapa något 
nytt. Angreppssättet baserar sig på olika modeller av kollaborativt lärande, 
i synnerhet den så kallade modellen undersökande lärande och teorin om 
kunskapskonstruktion (se 3). Dessa har man dock försökt föra i riktning mot 
bearbetande av olika konkreta objekt och mot utveckling av kunskapspraktiker 
som stöder dessa aktiviteter, vilket baserar sig på den så kallade aktivitetsteorin 
(fi . toiminnan teoria) och andra inriktningar inom lärande som betonar prak-
tiker (4).

Det trialogiska lärandet har utvecklats speciellt inom projektet Knowledge 
Practices Laboratory (KP-Lab) (http://www.kp-lab.org; http://www.know-
ledgepractices.info/). KP-Lab var ett stort EU-fi nansierat utvecklingsprojekt 
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som genomfördes 2006–2011 och som fokuserade på teknik och pedagogik. 
I projektet undersöktes kollaborativt lärande, särskilt inom högre utbildning, 
men också inom lärarutbildningen och i arbetslivet. Utöver det pedagogiska 
angreppssättet utvecklades också tekniska lösningar i projektet. Det centrala 
resultatet av detta var Knowledge Practices Environment (KPE), som är en 
omfattande lärplattform som syftar till att stödja processerna vid kollaborativt 
kunskapsskapande (5).

Hittills har trialogiskt lärande genomförts främst inom den högre utbildningen, 
i yrkeshögskolor och universitet. Det har vanligen handlat om omfattande och 
krävande kurser där de studerandes uppgift har varit att ta fram några auten-
tiska produkter för kunder. De studerande tar mycket ansvar för organiseringen 
av hela processen och exempelvis för kontakten med kunderna. Den tekniska 
miljön används för att stödja organiseringen av hela projektet samt för insam-
ling och bearbetning av olika material.

Trialogiskt lärande kan emellertid också tillämpas i mindre skala, vilket också 
har gjorts. Samma principer kan genomföras även när studerande arbetar till-
sammans eller i par, till exempel med wikisidor avsedda för fortsatt användning, 
med begreppskartor eller med undersökningsplaner. Det fi nns heller inte något 
hinder för att använda trialogiskt lärande även i skolprojekt. Angreppssättet har 
de facto redan använts vid analys av skolprojekt i vilka man tillsammans har 
utvecklat konkreta produkter, såsom bruksföremål.

Trialogiskt lärande är alltså inte en särskild pedagogisk modell utan ett 
angreppssätt inom kollaborativt lärande där målet är att hitta sätt att stödja 
arbete med gemensamma objekt. Angreppssättet betonar även på ett allmän-
nare plan betydelsen av externa kunskapsprodukter (”kunskapsartefakter”) 
och betydelsen av verktygen för bearbetningen av dessa produkter som stöd 
för tänkande och verksamhet. Enligt detta är det även vid lärande viktigt inte 
bara med mental bearbetning av frågor och sociala praktiker och nätverk, utan 
också med externa produkter som deltagarna utvecklar och bearbetar för fort-
satt användning.

Angreppssättet har beskrivits med hjälp av planeringsprinciper som beskriver 
trialogiskhetens egenskaper. Att tillämpa alla planeringsprinciper som sådana 
leder till en mycket krävande syn på lärande och många utmaningar. Tanken 
har också varit att lärare och elever kan använda och tillämpa dessa planerings-
principer fl exibelt när de söker sätt att genomföra ”objektorienterade” (trialo-
giska) aktiviteter.
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I det följande behandlas kort planeringsprinciperna för det trialogiska lärandet 
och de stödjande kunskapspraktikerna samt de typiska utmaningarna i anknyt-
ning till dem11.

1) Arbetet organiseras kring objekt som utvecklas gemensamt 
Detta är en central egenskap hos trialogiskt lärande. Syftet är att organi-
sera kurserna så att de studerande tillsammans utvecklar några användbara 
kunskapsobjekt och -resultat, såsom riktiga produkter till kunder eller andra 
utomstående, wikisidor, mallar, planer, dokument etcetera. De studerande ska 
göra något som kan användas också efter kursen; denna fortsatta användning 
ställer sina egna krav, men ger också motivation. Ambitionen är att stödja den 
gemensamma bearbetningen av kunskapsobjekten och -resultaten, till exempel 
versionshantering, «målinriktad” kommentering (det vill säga kommentering och 
diskussioner om utvecklingen av de olika delarna av produkterna), gemensam 
planering av processen och refl ektion över arbetssätten.

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Hur hitta objekt att bearbeta som är både meningsfulla och genomför-

bara på kurser som ofta är ganska korta?
 Hur organisera kollaborativ bearbetning, om deltagarna inte har tidigare 

erfarenhet av det?

2) Stöd förbindelsen mellan den personliga och den sociala nivån samt aktör-
skapet 
Syftet är att organisera verksamheten så att deltagarna tar ansvar inte bara för 
sitt eget lärande utan också för de gemensamma processerna och produkterna. 
Skapande av något nytt anses bygga på att när gemensamma objekt bear-
betas sammanbinds deltagarnas personliga färdigheter och mål med de gemen-
samma, fungerande arbetssätten och målen. Det individuella lärandet och det 
kollaborativa lärandet är inte nödvändigtvis varandras motsatser.

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Hur hitta och utveckla delade objekt i vilka deltagarnas egna intressen 

och den gemensamma bearbetningen av objekt binds samman, trots att 
deltagarnas bakgrundsintressen kan vara väldigt annorlunda?

 Hur lägga upp och passa ihop arbetssätt och arbetsscheman menings-
fullt för att det individuella arbetet och det gemensamma arbetet ska 
kunna sammanbindas?

1 Dessa planeringsprinciper har utvecklats och bearbetats i KP-Lab-projektet som en 
gemensam produkt (för mer information se 6).
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3) Främja processerna vid långsiktigt kunskapsskapande och långsiktig 
kunskapsutveckling 
Syftet är att utveckla kunskapsobjekt och arbetssätt som används även efter 
enskilda kurser och situationer och att över huvud taget hitta kontinuitet 
mellan de olika lärsituationerna. Detta bygger på att utveckling av processer 
för kunskapsskapande och olika typer av produkter kräver långsiktigt arbete. 
Denna långsiktighet främjas av att kunskapsprodukterna återanvänds kreativt, 
men också av att de objekt som utvecklas och praktikerna vid utvecklings-
arbetet är så «autentiska» som möjligt (det vill säga avsedda för fortsatt använd-
ning i verkliga livet).

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Hur kan enskilda, ofta korta kurser förenas med långsiktig bearbetning 

av objekt?
 Hur kan en lärare skapa ett kontinuum av det som görs på de olika 

kurserna?
 Hur kan de studerande dra nytta av andras resultat?

4) Utveckla objekt genom att stödja interaktionen mellan de olika kunskaps-
formerna (tyst kunskap, arbetssätt, begreppsbildning) samt refl ektioner
Syftet är att främja bearbetningen av produkter som anknyter till öppna problem 
och sådana arbetssätt där detaljerade idéer, frågor och praktiska kunskaper 
kombineras för begreppsbildning, refl ektion och dokumentation. Anled-
ningen är att vid skapande av ny kunskap utvecklas objekt vanligen i många 
avseenden, och ambitionen är att hitta olika sätt att främja det gemensamma 
objektet. Strävan är att på många olika sätt stödja mångsidiga sätt att bearbeta 
de gemensamma objekten (med text, redigerbara scheman, begreppskartor, 
bilder, videor, mallar, frågor etcetera).

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Hur få de olika synvinklarna sammanbundna vid organiserad bearbet-

ning av gemensamma objekt?
 Hur stödja framtagning och förädling av idéer samtidigt som fokus 

ligger på bearbetning av konkreta produkter?

5) «Korspollination» av kunskapspraktiker mellan olika kontexter och grupper 
Syftet är att få fram «autentiska» objekt och arbetssätt genom att i arbetet enga-
gera de aktörer vars arbetssätt man håller på att lära sig (till exempel represen-
tanter för arbetslivet eller andra experter på området) eller för vilka produkterna 
görs (till exempel kunder). Anledningen är att om målet är att lära sig arbetssätt 
som behövs i framtiden och ta fram produkter som kan användas även senare 
är det viktigt att ta med dessa olika partner. Termen «korspollination» syftar på 
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att avsikten är att utveckla egna arbetssätt genom att via samarbete lära sig av 
de arbetssätt som aktörer i olika organisationer använder.

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Under vilka villkor är samarbete mellan olika organisationer, experter 

och läroanstalter meningsfullt och effektivt?
 Hur kombinera olika arbetssätt och hitta de resurser som krävs för 

detta?

6) Flexibla verktyg för att stödja trialogiskt lärande
Syftet är att hitta och använda teknik som ger «erbjudanden» för de trialo-
giska kunskapspraktikerna. Praktikerna inom kollaborativt kunskapsskapande 
kan genomföras på många olika sätt och med olika verktyg, men stödjande 
och sammankoppling av planeringsprinciperna lyckas bäst med en teknik 
som stöder långsiktig och fl exibel bearbetning av objekt (både organisering 
av bearbetningen av kunskapsobjekten och organisering av processerna och 
den sociala interaktionen).  Utöver informationsdelning, kommunikation och 
diskussioner är det nödvändigt att hitta en teknik som stöder denna typ av 
målinriktat arbete.

Utmaningar vid genomförande av denna planeringsprincip
 Hur få tekniken att bäst stödja långsiktig bearbetning av objekt?
 Hur fl exibelt sammanbinda målinriktad produktion och bearbetning av 

produkter som görs med olika verktyg?
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Till slut

Figur 8. Det trialogiska lärandets centrala dimensioner där fokus ligger på bearbetning av delade objekt.

Planeringsprinciperna för det trialogiska lärandet överlappar varandra. Deras 
syfte är dock att beskriva en typ av lärande där de olika dimensionerna av bear-
betningen av delade objekt och produkter samt olika förmedlade processer ges 
en central roll (se fi gur 8).
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