
NGL 2015

18–19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun

NEXT GENERATION  
LEARNING CONFERENCE

Book of Abstract

www.du.se/NGL2015
NGL2015@du.se



2

Stjärnparter

Guldpartner



3

Innehåll

Onsdag
Keynote       
Sida 6 – Framtidens lärande
Sida 7 – Framtiden i högre utbildning

A1       
Sida 8 – Flipping the classroom in a Social science course “Organization Theory”: 
 Practical experience and assessment
Sida 9 – Making the invisible visible – on professional development initiated by the teachers themselves
Sida 10 – What do they learn? A study on university language students’ participation in fan activities

A2       
Sida 11 – Inspelade nätseminarier – ökat social lärande och säkrare bedömning. 
 Exempel från en vårdpedagogisk kurs I Sjuksköterskeprogrammet på MDH
Sida 12 – Tentamen online på Högskolan Dalarna
Sida 13 – Mentometerknappar – Formativ återkoppling och bedömning

A3       
Sida 14 – Blackboard
Sida 14 – Urkund
Sida 14 – Fronter

A4       
Sida 15 – Medicinsk humaniora – tradition och förnyelse. Latinundervisning på Läkarprogrammet i Lund
Sida 16 – OER för förändrad studerandeaktivitet?
Sida 18 – Videoobservation as a tool for instrumental teachers in music

A5       
Sida 19 – Guidande principer och verktyg för kursdesign
Sida 20 – AnswerGarden – ett digitalt verktyg för kursdesign
Sida 21 – Multimodal kommunikation som lärandeform

B1       
Sida 22 – Wikipedia för undervisning, lärande och kommunikation – från gymnasiet till spetsforskning
Sida 23 – Kan en robot demokratisera kunskap?
Sida 24 – Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial – användning av 2D/3D visualisering 
 och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

B2       
Sida 25 – Didaktisk design och IT-didaktiska samarbetsmodeller I gränsöverskridande undervisning
Sida 26 – Rektors ledarskap I ett IT-skolutvecklingsprojekt
Sida 27 – Progression i praktiken: Att utveckla matematikundervisning genom 
 samarbete och digital teknik



4

B3
Sida 28 – Netsmart
Sida 28 – PingPong
Sida 28 – Videochat by Dalarna

B4       
Sida 30 – The platformization of Education: Using flipped approach to supplement our teachers.
Sida 31 – E-learning opens door to the Global community: Novice users’ experiences of 
 E-learning in a Somali University

B5       
Sida 32 – Rekflektion med stöd av digital spegling
Sida 33 – Muntlig examination utan lärares närvaro – ett konkret exempel med hjälp av filminspelning
Sida 34 – Mönster av deltagande i ett digitalt klassrum

Torsdag
Keynote       
Sida 35 – Den lärande hjärnan

C1       
Sida 36 – Omvänt klassrum på kursen Kvantmekanik II
Sida 37 – Hur kan man flippa klassrum – några exempel på “blended learning” 
 från olika kurser på campus och distans
Sida 38 – Videopapers and reflection on a professional practice

C2       
Sida 39 – Att lära och kommunicera naturvetenskap med hjälp av IKT
Sida 40 – Samarbetsbaserad undervisning i historia och samhällskunskap – utmaningar och möjligheter
Sida 41 – Att planera för textuell medvetenhet och språkliga upptäckter I teknik-medierad undervisning

C3       
Sida 42 – Flexibelt lärande för att utveckla Försvarshögskolans utbildningsmiljö
Sida 43 – Projekt: Gemensam förvaltningsstyrning av E-lärande vid UMU
Sida 44 – Tillämpning av SCRUM för att underlätta projektbaserat lärande I en nätbaserad kurs

C4       
Sida 45 – Understanding Students’ Learning Practices: Self-Regulation and Structuration. 
 Designing Software for Language Learning
Sida 46 – Constructing A Mobile Learning Environment: What you need to know
Sida 47 – Narratives on Language Learning in the 21st Century
Sida 48 – Languaging in virtual learning sites Studies of online encounters in 
 the language-focused classroom

C5       
Sida 49 – Workshop: Användning av OER och video i undervisning och lärande



5

D1       
Sida 50 – Studentaktiva videokonferenser med internationell partner för autentisk 
 interkulturell kommunikation
Sida 52 – Internationalisering genom gemensamt anordnad nätbaserad undervisning
Sida 54 – Undervisning utan gränser: internationalisering och samverkan med Brasilien 
 inom nätbaserad undervisning

D2       
Sida 55 – IMPOERS – Implementering av öppna lärresurser i Sjuksköterskeprogrammet
Sida 56 – Teachers view of using Open Educational Resources (OER) in a nursing programme
Sida 57 – Implementation of open educational resources in a nursing programme – experiences 
 and reflections

D3       
Sida 58 – Kompetens och kompetensutvecklingsbehov hos lärare och rektorer när skolan 
 digitaliseras – preliminära resultat från ett följeforskningsprojekt
Sida 59 – Teknik I skolans tjänst? – en fenomenologiskt inspirerad studie av IKT i undervisning
Sida 60 – IKT i utbildning: visioner och verklighet

D4       
Sida 61 – Nätseminariers monologiska karaktär – hinder och möjligheter i lärarutbildning
Sida 62 – Lärares röster om digitaliseringen - en tematisk livshistorieansats
Sida 64 – Digital writing in mathematical problem solving
Sida 65 – Gymnasielärares professionsskrivande: användning av kollegiala och digitala 
 resurser som stöd för skrivande

D5       
Sida 66 – Att introducera interaktiva lärmiljöer: dialogduk som pedagogiskt verktyg
Sida 67 – Nätbaserad utbildning för yrkesverksamma – helgjutet?
Sida 68 – Why don’t they answer, and do they really learn? A case study of  using an 
 audience response system in introdoctury physics teaching



6

Keynote onsdag

Framtidens lärande

Staffan Selander
Stockholm Universitet

Staffan Selander har sedan 2013 arbetat som professor i utbildning vid Institutionen för data- och 
systemvetenskap och är sedan 2015 enhetschef vid IDEAL (enheten för interaktionsdesign och lärande). 
Selanders forskningsintressen fokuserar på design för lärande, teknikbaserat lärande, multimodal text 
och kunskapsframställning för att nämna något. Selander har producerat över 225 artiklar, böcker och 
rapporter med anknytning till fältet.

Vad det innebär att lära sig något har diskuterats ur många olika synvinklar, liksom vad det innebär att gå i 
skolan och bedömas utifrån PISA-test. I kölvattnet av PISA-testerna har det följt en livlig diskussion om 
hur vi kan öka lärandet i skolan. Men är detta den enda frågan värd att ställa, och är det rätt fråga att ställa? 
Är det just skol-kunskaperna som ska öka?

Jag vill i stället vända på perspektivet: vad kan skolan göra för att anpassa sig till olika individers 
förutsättningar och intressen och till den kunskap som används och värderas utanför skolan? Hur kan 
vi designa en utbildning som når fram till alla barn och ungdomar? Vad betyder det att vi lever i en 
digitaliserad värld med möjlighet att utveckla appar och spel för lärande? Vilken roll har läraren i den 
uppkopplade världen? Och hur kan vi utveckla vårt pedagogiska tänkande och den didaktiska designen?

Välkommen till ett tankeseminarium om framtidens lärande!
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Keynote onsdag

Hur ser framtiden för utbildning ut?

Charlotte Brogren
VINNOVA

Charlotte Brogren är sedan den 1 september 2001 generaldirektör för VINNOVA. Tidigare har hon 
arbetat inom ABB, bland annat som forskningschef inom ABB Robotics. Hon har en PhD inom 
kemiteknik vid Lunds universitet och medlem av IVA. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet 
och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att 
finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investeras ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.
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A1

Flipping the Classroom in a Social science 
course ”Organization Theory”: Practical 
experience and assessment
 
Lenka Klimplová  Robert Barcik
Högskolan Dalarna  Högskolan Dalarna

 
Aim and goal with the project:
The project aimed to implement the Flipped Classroom approach for teaching the course Organization 
Theory to facilitate students’ learning. The evaluation of implementation of this approach focused on 
answering the following questions:

Is Flipped Classroom, as performed, an effective teaching/learning approach and does it facilitate students’ 
learning? Is it possible, using Flipped Classroom teaching methods, to reveal deeper study patterns of 
students?

Method:
Flipped Classroom approach used for teaching the course Organization Theory. Outcomes of 
implementation of this teaching/learning approach have been assessed based on statistical outcomes from 
YouTube and the learning management platform Fronter and on students’ survey.

Results from the project: 
Flipped Classroom learning/teaching appears to be an effective and efficient way of learning/teaching, 
both for students and for lecturers. This way of teaching definitely brings more time for interactions among 
students and between students and lecturers as well as for more personalised/individualized approach to 
students’ studying needs.  In general, the students liked the concept of Flipped Classroom. As both the 
students’ survey and statistical data revealed, this way of teaching facilitates students’ learning (though 
some students did not feel comfortable with this approach). The majority of students has understood that 
there were opportunities rather than duties when using flipped teaching, thus studied as much as they 
found appropriate and satisfying.

Moreover, due to the flexibility offered by flipped teaching, students were able to access the contents (and 
learn) regardless of place and time, re-watch lectures as many times as they wanted and they could use 
different means for learning (reading, watching videos, discussing with fellow-students and a lecturer in the 
classroom sessions, using online testing tools, etc.). Overall, flipped teaching brings better understanding of 
the key concepts, models and theories.

Of course, there is a space for improvements. Special focus should be placed especially on how to get 
students promptly on board so they can quickly understand what is flipped teaching about and what is 
expected from them; on ways how to increase students’ engagement (e.g. attendance in classroom sessions 
but also interaction among students outside the classrooms) and on possible technical improvements.
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A1

Making the invisible visible  
– on professional development initiated  
by the teachers themselves
 
Jorryt van Bommel Yvonne Liljekvist Christina Olin Scheller
Karlstad universitet   Karlstad universitet  Karlstad universitet

 
New technology provides teachers with a variety of ways for choosing forms and content of professional 
development. Teachers in Sweden widely use Facebook as a way of professional development. Within 
Facebook teachers create groups and pose questions and responses in issues regarding teaching they 
themselves choose. Our research focuses on the subjects mathematics and Swedish and maps what kind of 
questions and comments teachers post in relation to the different parts of pedagogical content knowledge 
(PCK), as described by Shulman. 

Our question is if there are specific parts of PCK that appear of more interest in such Facebook groups. 
The outcome has implications for pre-service and in-service teacher education as the outcome will 
inform on challenges and difficulties teachers encounter once practicing as a teacher. Such challenges and 
difficulties have previously been hidden as teachers have not publically discussed these issues.
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A1

What do they learn, Why do they learn? 
A study on university language students’ 
participation in fan activities

Anneli Fjordevik   Chatarina Edfeldt  Hiroko Inose
Högskolan Dalarna  Högskolan Dalarna  Högskolan Dalarna

 
At the Dalarna University (Sweden), which is specialized in online education, there has been a three-
year research project called “Informal Learning Environment”, which explored the educational aspects of 
fan activities and possible ways to apply them in foreign language and literature courses. One part of the 
project was a study, conducted in two stages. 

First, an online questionnaire survey on the language student’s awareness about online fan activities, as 
well as their participation in those, was carried out. In the second stage, seven students that were actively 
participating in various fan activities were interviewed. The interviews examined the qualitative aspects of 
the participants’ involvement in fan communities with four different question areas: In what kind of fan 
activities do they participate?; Why do they participate, and what makes participation attractive to them?; 
What kind of knowledge and skills (such as language or cultural or other skills) do they think they have 
developed through participation?; and do they think it is possible to apply this mechanism of informal 
learning to the university courses? We also asked whether they see any connection between informal 
learning in the fan communities and their learning at university / college. 

During the project (which includes the actual application of some fan activities to the courses), various 
educational elements of fan activities have become clear. In this proposed paper we do the final analysis of 
the aforementioned study with a focus on the curiosity and playfulness that we could see in this informal 
learning. Based on the interviews, we will analyze the motivation / mechanism for the intensive learning 
processes that seem to take place outside the classroom. 
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A2

Inspelade nätseminarier – ökat socialt 
lärande och säkrare bedömning.  
Exempel från en vårdpedagogisk kurs  
i Sjuksköterskeprogrammet på MDH

Lena Stangvik
Mälardalens högskola

Utgångsscenariot för utvecklingsprojektet var behovet av att utveckla examinerande seminarier på en 
nätbaserad kurs. Var det möjligt att examinera via nätet? Hur förändrade kravet på användande av digital 
teknik förutsättningarna? Hur kunde vi som lärare förhålla oss till medverkan, aktivitet och säkerhet i 
bedömning? Frågorna var många. 

Inledningsvis genomfördes nätseminariet med en studiegrupp omfattande 6-7 studenter under ca 1.5 
timme. Två lärare medverkade för att säkerställa bedömningen. Grupperna hade förberett sig med frågor/ 
ställningstaganden med utgångspunkt från aktuell litteratur. Studenternas utvärdering av seminariet var 
positiv bl.a. för att deras frågor fick styra men också negativ för att det blev en viss upprepning av det 
man hade diskuterat i gruppen under förberedelserna. Lärarnas utvärdering var att seminariet hade varit 
studentaktivt men att det upplevdes osäkert hur olika individers deltagande skulle bedömas och var gränser 
går för vad som är aktivt deltagande. Det var också resurskrävande att ha ett antal seminarier med två lärare 
och endast 6-7 studenter/seminarium. 

Nätseminariet utvecklades därefter i två steg. Det första var att spela in seminariet i samråd med 
studenterna vilket gav nya möjligheter till uppföljning av deltagande och säkrare bedömning. Fortfarande 
fanns problemet med att studiegrupperna inte samverkade med varandra. Steg två blev därför att ha 
två studiegrupper per seminarietillfälle där en grupp i taget vara aktiv med kamera och mikrofon. Den 
andra gruppen interagerade via chatt och symbolfunktioner i AC. Seminariet avslutades med gemensam 
diskussion om vad som varit det viktigaste lärandet för var och en under seminariet. 

Fördelar som uppnåtts är t.ex. att fler perspektiv har mötts då fler medverkar. Genom inspelningen kan 
egen och andras aktivitet följas upp och studenten kan träna sig i att konstruktivt värdera egen och andras 
aktivitet. Även lärare kan utvärdera sin insats och utveckla funktionen som seminarieledare. Nackdelar kan 
vara ovana att hantera tekniken och oklarheter om vad ”aktiv medverkan” innebär. 

Utfallet så här långt är positivt. Seminarierna blir en ökad källa till lärande och utveckling genom att fler 
individer interagerar och påverkar lärandet med erfarenheter och frågor. Gemensamt utvecklas strategier 
och förmågor att använda tekniken på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt. Studenterna uttrycker vid 
den avslutande genomgången tankar om vad de behöver lära mer om vilket tyder på en insikt om sitt eget 
lärandebehov. De inspelade seminarierna ger också underlag för säkrare bedömning och betygssättning där 
studenterna kan vara delaktiga. 
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A2

Mentometerknappar – Formativ 
återkoppling och bedömning

Hans Rosendahl   Anders Avdic
Högskolan Dalarna  Högskolan Dalarna

Traditionell undervisning på högskolenivå innebär föreläsningar, seminarier, laborationer. Traditionell 
examination handlar om skriftliga tentamina i sal och inlämningsuppgifter av olika slag. 

Informationssamhället har fört med sig alternativa sätt att undervisa och examinera. Exempel på digitala 
hjälpmedel/undervisningsmetoder är lärplattformar, distansundervisning, flipped classroom, game based 
learning (Gamification) och Student Response Systems (SRS). Dessa hjälpmedel/undervisningsmetoder 
skapar nya möjligheter att förändra undervisning och examination jämfört med vad som ovan benämnts 
traditionell undervisning och examination. Nya möjligheter innebär bl.a. oberoende av tid och rum, 
individualisering samt möjligheter till återkoppling och lärande under examination. Det är det  
sistnämnda som fokuseras i studien som beskrivs i denna rapport. 

Studiens syfte är att beskriva användningen av mentometerknappar på två kurser vid Högskolan Dalarna  
samt att göra en mindre utvärdering av lärarens och studenternas erfarenheter av användning av 
mentometerknappar för formativ feedback. 

I våra slutsatser diskuterar vi användning av mentometerknappar i termer av tidsåtgång,  
studenters motivation, studenters formuleringar samt anonymitet. 
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A3 

Commercial Session

Blackboard  Urkund   Fronter
Organisation/universitet Organisation/universitet Organisation/universitet
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A4

OER för förändrad studerandeaktivitet

Per Andersson  Karl Idberger
Umeå universitet   Umeå universitet

Begreppet OER (Open Educational Resources) 
har dykt upp inom utbildningsområdet. Med OER 
menas lärresurser som är fritt tillgängliga, oftast 
via internet, som ofta fritt får användas, kopieras 
och spridas, samt i många fall även bearbetas och 
sedan spridas igen i sin bearbetade form. En OER 
har ofta en upphovsrättslicens, som visar under 
vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas 
och spridas. Creative Commons är den vanligaste 
licenstypen.

Internationellt ser OER-rörelsen ut att fortsätta 
växa (Horizion Report, 2015). Det händer även 
saker i Sverige, bl.a. med ett samarbetsprojekt där 
ett flertal lärosäten, med Karlstad i spetsen, finns 
med (OER Sverige - öppna digitala lärresurser, 
2015) En möjlighet med OER är att lärare och 
studenter kan ta del av de fria resurser som finns 
och använda dessa i olika undervisnings- och 
lärsituationer. En annan möjlighet är att låta 
studenter och kursdeltagare själva skapa OER som 
en del i undervisningen. Detta kan innebära en 
förändrad studerandeaktivitet, från konsument till 
producent, och ge pedagogiska fördelar (Borelius 
et al, 2012). Det finns även andra fördelar, kurser 
och institutioner kan visa upp sig genom att 
bra utbildningsmaterial finns synligt vilket kan 
ge ett gott rykte och locka till sig nya studenter 
(Ossiannilsson, & Creelman, 2012). 

På UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) 
vid Umeå universitet ville vi se om det var möjligt 
att låta deltagarna på en kurs, Pedagogisk Digital 
Kompetens (PDK), skapa OER som skulle vara 
tillgänglig på nätet. Vi ville skapa och utvärdera ett 
upplägg där kursdeltagarna skulle lösa och redovisa 
en av PDK-kursens uppgifter i form av en OER. 

Syfte
Syftet är tvåfald, dels öka studerandeaktiviteten 

samt dels öka tillgängligheten på kunskap inom 
området PDK (Pedagogisk Digital Kompetens) 

Mål
Skapa en OER inom PDK-området som andra kan 
ha nytta av. Metod: Vi utformade ett pedagogiskt 
upplägg och skapade en teknisk lösning för 
deltagarna att lösa en uppgift i form av en OER 
som testades och utvärderades.

Frågor att hitta svar på var bl.a.
– Hur utformas ett pedagogiskt upplägg för 
kursdeltagare att skapa OER?
– Hur löser man de tekniska problem som finns 
och som gör det enkelt att skapa och publicera 
resultaten?

I denna presentation redovisas resultaten från 
denna pågående studie av hur OER kan användas 
och hur lärare och kursdeltagare upplevde arbetet. I 
studien har främst kvantitativa data samlats in samt 
observationer av arbetet med OER under två kurser 
vid UPL.

Referenser
Bourelius, Lars, Brenner, Mats, Bryant, Keith, Creelman, Alastair,
Forsberg, Åsa, Hellström, Margareta, Wennerström, Karin. (2012).
Öppna digitala resurser (OER). Nyheter &Amp; Debatt, (3), 4.
Johnson L, Adams Becker S, Estrada V, Freeman A. NMC 
horizon report: 2015 higher education edition. Austin, Texas: The 
New Media Consortium.
http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-
highereducation-edition/. 2015.
OER Sverige - öppna digitala lärresurser. (2015) Hämtad 1 sept, 
1015 från http://oersverige.se.
Ossiannilsson, Ebba, & Creelman, Alastair. (2012). OER, 
Resources for learning – Experiences from an OER Project in 
Sweden. European Journal
Of Open And Distance Learning, (1), European Journal of Open 
and Distance Learning, 2012(1).
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A4

Videoobservation as a tool for  
instrumental teachers in music

Sören Johansson
Högskolan Dalarna

The aim with this auto-ethnographic case study was to use and develop the video observation process 
my supervisor professor Cecilia Hultberg (2000) used in her dissertation project as a tool in one-to-one 
tuition in playing drum kit. Hultberg made and used video recordings of piano players’ performances to 
understand their approaches to instructions in printed scores. The video observation process contributed 
to that unspoken dimensions in musicians practice became explicit when musician and researcher made 
comments on the musicians video recorded performances. After a course were we, the Ph.D. students, 
analysed each other’s video observations data which Hultberg thought, I wanted to develop the tool in my 
work as an instrumental teacher.

Managing digital audiovisual material can be time-consuming. Therefore I also wanted to find a adequate 
way to handle technical equipment in a way which not would steel lesson-time. The material was collected 
during year 2012-2014 and consist video clips and head notes. I acted as instrumental teacher and three 
students from an educational programme for young musicians participated in this auto-ethnographic case 
study.

The selection of students and technical equipment which was used was chosen out of made convenience 
reasons. The technical equipment which was used was a computer located in the facility, my video camera, 
my mobile phone, my laptop and service for streaming video clips online. Ethical considerations that 
were taken was that the students were informed that they at any time could stop video recordings and 
that recordings would not be published without their aprovement. In the report there are no brands and 
no students name mentioned. The results describe the appropriate steps for the video observation process 
where the student’s performances with oral comments were recorded with my laptop. The video recordings 
were played back with the same laptop, and commented by me as a teacher with the student during the 
lesson. The series of video recorded performances from lessons was gathered in the computer and used 
for assessment of students learning. At the end of the course there were video recordings made from the 
situation when the student and I as a teacher discussed the learning. The tool helped to clarify audible and 
visual details from the young musicians’ performances for teacher and student. My verbal instructions as 
a teacher could be minimized and the students tried several ways of musical expressions. My reflection as 
a teacher was that learning outcomes where not outspoken to the extent I imagined during lessons. Use 
of my laptop with software for video processing that came with the computer took a minimum time from 
lessons. The laptop with integrated microphone and camera were placed on chairs or tables. Adjustments 
for microphone and camera were done before recordings. The video observation process Hultberg used 
and which was further developed in this case study can be used by prospective instrumental teachers. A 
suggestion for future research is to examine whether the video observation process can serve as tools when 
a teacher colleague acts as co-assessor of the students learning.
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A4

Guidande principer och verktyg för 
kursdesign

Linda Reneland-Forsman
Linnéuniversitetet

Presentationen är tänkt som en introduktion till ett symposium om stödjande strukturer och arbetssätt 
som fokuserar aktiva studenter, bättre utnyttjade lärarresurser och en ökad måluppfyllelse inom högre 
utbildning. Vi litar i alltför stor utsträckning till att studenterna själva med sin kunskap och motivation kan 
bygga bron mellan vad de för med sig in i studierna och vart dessa studier tar dem.

Med utgångspunkt i vad vi vet från högskolepedagogisk forskning har vi med stöd av 
lärarutbildningsnämnden vid Linnéuniversitetet sökt öka medvetenheten hos universitetets lärare genom 
en kombination av teoretiska studier och ett beforskande av den egna högskolepedagogiska praktiken. 
Teman som förväntningar & kunskapssyn, meningsskapande och sociala kunskapskonstruktioner kokar 
här ner i en enkel modell för att diskutera
kursdesign. En modell som fungerar som checklista och samtalsunderlag för arbetslag.

Modellen betonar en förskjutning från lärare till student vad gäller aktivitet och arbetsinsats men inte 
ansvar. Presentationen betonar även den förlamande normativitet som ligger i det fysiska mötet och 
som sällan ifrågasätts men även underutnyttjade resurser i form av kursplaner, studiehandledningar och 
lärplattformar. Här lyfts istället en efterfrågad ökad medvetenhet kring studenters meningsskapande i våra 
pedagogiska praktiker och en didaktisk beredskap som även inbegriper i dag vanliga resurser i form av 
digitala medier. Framgångsreceptet för bättre genomströmning med god kvalitet menar vi är att designa för 
socialt och kognitivt samspel och att det är studenterna som skall utnyttja digital teknik mer än vi för sina 
egna kunskapsprocesser. 
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A4

Wikipedia för undervisning, lärande  
och kommunikation – från gymnasiet  
till spetsforskning

Olle Terenius   Sara Mörtsell
Sveriges Lantbruksuniversitet Wikimedia

Vilken roll spelar Wikipedia för nästa generations lärande när Wikipedia i allt högre grad blir den källa 
där samtiden hämtar sin kunskap? I presentationen kombineras forskares och pedagogers perspektiv på 
hur akademiker och den som genomgår akademiska studier intar Wikipedia som en digital plattform för 
lärande och kunskapsspridning. 

2013 påbörjades ett Formasfinansierat pilotprojekt på SLU med att utveckla arbetssätt för att få forskare 
att delta på Wikipedia med den information som alstras i redan existerande forskningskommunikation 
och på så sätt öka spridningen. Nära knutet till detta pilotprojekt är Wikipedias utbildningsprogram som 
med lärare och studenter som målgrupp erbjuder en publik och digital plattform för studenter att publicera 
texter på, en autentisk kontext som fördjupar studenters skriftliga färdigheter, källkritiska förståelse, 
ämneskunskaper och digitala kompetens. 

Mottagare för studenternas arbeten är Wikipedias stora publik och istället för att de texter som 
produceras inom ramen för kursen förblir lästa av enstaka individer, får de en digital och publik spridning. 
Samma stora spridning kommer även forskares bidrag till gagn och förstärker universitetets ordinarie 
kommunikation kring de framsteg som görs och blir en väsentlig del av tredje uppgiften.  Det handlar om 
ett paradigmskifte vad gäller fri kunskap och förhållandet mellan allmänhet och institution. 

Förtrogenhet med hur Wikipedia fungerar är nyckeln till förståelsen för dess genomslagskraft. Gemensamt 
för projekten är hur Wikipedias inbyggda funktioner nyttjas för trovärdighet i genomförandet. I Formas-
projektet redigerar deltagande forskare under användarnamn kopplat till universitetet och fördelarna är 
att inläggen får större trovärdighet och läsare, såsom journalister, hittar enkelt direktkontakt till experter 
i ett visst ämne. När det gäller studenterna kan examinerande lärare spåra studentens alla redigeringar 
via samma funktion, och på så sätt få tydlig insyn i hela skrivprocessen. Att bidra till Wikipedia betyder 
att samspela med Wikipedias gemenskap av skribenter och redigerare. Studenternas texter måste klara 
Wikipedias kvalitetsgranskning och deras arbeten får omedelbar återkoppling. 

För att sänka tröskeln har vi sett till att tidsuttaget för forskare är så litet som möjligt. Under 2014 
utvecklades en metodik med introduktionskurser på 30 minuter. Innehållsmässigt har fokus lagts på 
sammanläggningsavhandlingars kappor och på pressmeddelanden med lättillgängligt språk. Wikipedia 
ger dessa texter ett andra liv och exponerar informationen för miljoner eller miljarder läsare.  2014 
introducerades ett särskilt kursverktyg på Wikipedia som under 2015 använts av tre svenska universitet och 
ett antal gymnasieutbildningar. Synligheten och spridningen innebär ett stort motivationshöjande moment 
för studenterna.
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Kan en robot demokratisera kunskap?

Sverker Johansson
Högskolan Dalarna

Det finns obegränsade mängder information tillgänglig på nätet, men mycket av den är svår att finna, och 
kan vara svår att tolka och förstå och omsätta till kunskap även om man finner den. Wikipedia har den 
vackra visionen att göra mänsklighetens samlade kunskap tillgänglig för alla, och är en succé såtillvida att 
nära nog alla faktiskt använder Wikipedia för att söka kunskap. Men samtidigt är Wikipedias täckning av 
mänsklighetens samlade kunskap ojämn och snedfördelad. 

På Wikipedia finns också omfattande erfarenhet av att automatgenerera begripliga informationstexter 
utifrån databaser och annat tekniskt underlag. Jag kommer att presentera några sådana projekt, däribland 
mina egna miljonprojekt om biologi och geografi, och diskutera vilka möjligheter och utmaningar det 
innebär att robotskriva information. Mitt arbete med robotprogrammering går ut på att ta den kunskap 
som finns i publika databaser på nätet, och presentera den i tillgänglig form på Wikipedia så att den 
faktiskt finns där folk letar, på språk som folk förstår. Samtidigt blir Wikipedia på sikt mer heltäckande och 
mindre snedvridet i sitt urval av kunskap. 

Robotskrivande kan på sikt innebära en demokratisering av tillgången till kunskap, och ett kringgående av 
den makt som ligger i någras förmåga att tolka kryptisk information. Vilka pedagogiska implikationer har 
den demokratiseringen?
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Innovativt utbildnings- och forsknings-
material – användning av 2D/3D 
visualisering och animering för att  
bemöta pedagogiska utmaningar

Emin Halilovic
Högskolan Dalarna

Projektet Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial – användning av
2D/3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar har genomförts under 2014. 

Projektets övergripande syfte var att utveckla och sprida utbildnings-/forskningsmaterial där visualisering 
och animering har används. Visualisering och animering är tekniker som hjälper oss människor att se saker 
som är komplexa, svåra att se och svåra att föreställa sig. 

Visualisering betyder att åskådliggöra något med hjälp av datorgenererade bilder. Animering syftar på en 
process där man skapar rörliga bilder (en sekvens av tvådimensionella eller tredimensionella bilder i en 
snabb följd).

På konferensen kommer det att presenteras tre animationer gjorda för solenergi, ljudproduktion och fysik. 
Även erfarenheter från arbetet med dessa animationer kommer att presenteras.
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B2

Didaktisk design och IT-didaktiska 
samarbetsmodeller i gränsöverskridande 
undervisning

Sylvana Sofkova Hashemi  Maria Spante
Högskolan Väst   Högskolan Väst

Frågan om vi skall använda teknik i lärsituationer har ersatt av hur teknik kan brukas för att uppnå mål 
för lärande. Likaså har frågan om på vilket sätt olika typer av digital teknik ’skall bli en meningsfull 
och stimulerande del av det dagliga arbetet i utbildning och hur de kan bli konkreta verktyg i lärares 
undervisning och elevers lärande’ (Lantz-Andersson och Säljö 2014:16) aktualiserats i allt högre 
omfattning. Vidare poängteras att lärare i allt högre utsträckning hittar sätt att integrera digitala verktyg 
i undervisningen på ett produktivt sätt i en mängd olika typer av undervisningssammanhang som präglar 
modern utbildning (a.a. sid 17). Vilket visar på det väsentliga i att involvera lärare i forskningsprojekt som 
drivs av en utvecklingsambition.

Med bas i ett EU-finansierat projekt Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.
eu) mellan skolor i Sverige, Norge och Danmark har vi genom praktiknära och aktionsinriktade ansatser 
studerat och tillsammans med lärare bedrivit ett tre-årigt skolutvecklingsarbete med fokus på samarbete 
i och med digitala verktyg som grund för lärande, och olika former för både samarbete och didaktiska 
upplägg där digital teknik vävs in i undervisningens planering och genomförande. 

Vi visar på komplexiteten som digitala lärmiljöer erbjuder och vikten av att aktivt och medvetet planera för 
teknik-medierad undervisning men också lärande. Vi problematiserar design för undervisning och lärande 
(Lund och Hauge, 2011) utifrån ett flertal former för gränsöverskridande samarbete avseende på hur man 
arrangerat för samarbetet och vilka typer av digital teknik som använts. Utifrån en sammanställning av de 
aktiviteter som skett inom ramen för vårt exempelprojekt, reflekteras det kring utmaningar och möjligheter 
som visat sig i aktiviteterna. Därefter visualiseras några generella modeller som elever, lärare, IT-pedagoger 
och forskare tillsammans planerat för och utprovat. Modellerna exemplifierar och sorterar olika arbetssätt. 
Vid varje generell modell presenteras också rekommendationer när vilken modell ses som lämplig inom 
ramen för identifierade hinder mellan de aktörer som tänker samarbeta med ett gränsöverskridande 
IT-didaktiskt upplägg. Syftet med att visualisera och problematisera de generella modellerna, är att höja 
medvetenheten kring när vilka typer av undervisningsmodeller lämpar sig bättre eller sämre givet de 
omkringliggande villkor man har att hantera.
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Rektors ledarskap i ett IT-
skolutvecklingsprojekt

Ann-Louise Petersen
Högskolan Väst

Rektors roll som pedagogisk ledare har blivit allt viktigare. Den pedagogiska rollen innebär att stimulera 
lärare i sin professionella utveckling så att eleverna får den undervisning som ger dem möjlighet 
att nå målen i den nationella läroplanen (Skolverket, 2011). Det innebär att rektor är ansvarig för 
pedagogisk utveckling, uppföljning och utvärdering av resultat samt tillhandahållande av resurser i 
form av kompetensutveckling, läromedel, teknisk utrustning m.m.. Föreliggande bidrag handlar om hur 
rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd för lärare och elever i skolutvecklingsprojektet 
Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.eu), närmare bestämt hur rektor 
kommunicerar och organiserar arbetet för att stimulera till pedagogisk utveckling av IT-användning i 
undervisningen. GNU var ett tre-årigt EU-finansierat samverkansprojekt mellan skolor i Sverige, Norge 
och Danmark. Genom praktiknära och aktionsinriktad ansats har lärarna i samarbete med forskare i 
så kallade co-design processer utvecklat modeller för gemensam undervisning på virtuell väg i ämnena 
modersmål (danska, svenska, norska), samhällskunskap/historia, naturkunskap och matematik.

Undersökningen bygger på intervjuer med två skolors rektorer med fokus på hur de upplevt sitt ledarskap i 
GNU under de tre projektåren. Rektorernas ledarskap diskuteras i kapitlet utifrån ett distributed leadership 
eller ett delat ledarskap (Bennet, 2008; Dexter, 2008), där rektor, lärare och annan personal tillsammans 
delar kunskaper, erfarenheter och tillsammans tar beslut i skolutvecklingsfrågor. Båda skolornas ledare 
visade likheter med ett distributed leadership men på lite olika vis. Gemensamt för rektorerna var att de 
framhöll vikten av en gemensam IT-vision, sin egen kompetens inom IT, sin närvaro i studieverksamheten 
och sina regelbundna möten med GNU-lärarna. Skillnader i ledarskapet visade sig i hur rektorerna 
stödde lärarna. I det ena fallet såg rektorerna som sin uppgift att vara nära och bistå lärarna i den 
gränsöverskridande undervisningen, medan den andra skolans rektor visade sitt stöd genom att motivera 
och uppmuntra lärarna till att bli sina egna experter på IKT i undervisningen. Det gränsöverskridande 
projektet upplevdes som en komplex process där den rationella ordningen inte alltid fungerade. Här 
upplevdes frustrationer av oväntade händelser som språksvårigheter, att skapa samsyn utifrån tre länders 
läroplaner, kulturskillnader m.m., men samtidigt gavs nya erfarenheter som på olika sätt utvecklade såväl 
rektor som lärare i sina professionella roller.
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Progression i Praktiken: att utveckla 
matematikundervisning genom samarbete 
och digital teknik

Lena Pareto  Sara Willermark
Högskolan Väst  Högskolan Väst

Det har sedan länge funnits en förväntan på att digital teknik ska förändra och revolutionera 
matematikundervisningen. I samband med att grundskolan fick nya styrdokument, kom det också 
att bli ett ofrånkomligt krav att tillämpa digital teknik inom ämnet. Visionen har dock visat sig vara 
mycket svår att förverkliga. Aktuella rapporter vittnar om att matematikämnet ligger lägst vad gäller 
användningsgrad av teknik, relativt andra ämnen (Skolverket 2013). Trots olika insatser i syfte att utveckla 
matematikundervisningen, präglas ämnet fortfarande av traditionella undervisningsformer. 

I detta bidrag diskuteras de erfarenheter och insikter vi värvat, efter att ha följt och stöttat matematiklärare 
i deras arbete med att utveckla och bedriva alternativ undervisning, med hjälp av digital teknik. Syftet är 
både att inspirera och problematisera praktiskt utvecklingsarbete. Detta genom att belysa möjligheter och 
utmaningar som lärare möter när de strävar efter att utveckla sin matematikundervisning genom samarbete 
och digital teknologi. Vi rapporterar resultatet från skolutvecklingsprojektet ”Gränsöverskridande Nordiskt 
Undervisning” vilket syftar till att skapa nya innovativa undervisningsmodeller med utgångspunkt i 
brukardriven innovation. Projektdesignen bygger på distanssamarbete och försatte därmed lärarna i en 
situation där traditionella undervisningsformer inte var möjliga och där digital teknik blev en nödvändighet 
för att hantera det geografiska avståndet. Vi har studerat och analyserat lärarnas planering, genomförande 
och utvärdering av sin undervisning över tid. Sammantaget består det empiriska materialet av observation, 
ljudupptagning, fältanteckningar, samtal, intervjuer, reflektionsdokument, enkäter, planeringsdokument och 
loggdata samt elevers arbetsmaterial och slutprodukter. 

Det är väl känt att införandet av digital teknik i undervisningen har visat sig vara en mycket komplex 
process. Detta illustreras och exemplifieras till exempel i den välkända TPACK--‐modellen, där det 
komplexa samspelet mellan teknik, pedagogik och ämnesinnehåll framhålls (Mishra & Koehler 2006 ). I 
den här studien ger vi exempel på hur lärarlag utvecklar sin undervisningspraktik och ökar sin kompetens 
genom användandet av TPACK som ett verktyg för lektionsplanering. Vår analys visar på en progression 
vad gäller utformandet av matematikundervisningen över tid. Från att initialt fokusera på hur samarbetet 
skulle utformas samt vilken teknik som skulle tillämpas och negligera ämnesinnehållet --‐ till att designa 
ämnesmässigt meningsfulla lektioner med pedagogiska värden och med en variation av teknik. 
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B3 

Commercial Session

Netsmart    PingPong       Videochat by Dalarna
Organisation/universitet   Organisation/universitet        Organisation/universitet
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B4

The platformization och Education: Using 
flipped approach to supplement our 
teachers
 
Robert Barcik   Björn Arpi
Högskolan Dalarna   Högskolan Dalarna

 
Aim and goal with the project 
The project aimed to create an online platform that students can approach and use as a tool for completing 
the Organisational Behaviour and Leadership course. The evaluation of such implementation focused on 
answering the following questions: 

• What kind of data is possible to collect when students use as online platform to access the videos?
• Can these data later on be used for improving the quality of “in-class” experience for both 
   students and lecturers?

Method
The idea was that; by creating an online platform we could customize its appearance, how and what sort of 
data we would like to collect. We did so during the 2 months the course took place using Google Analytics 
and YouTube Analytics. Outcomes have been assessed using said data along with qualitative interviews 
with students.

Results from the project
As it appears, implementing a Flipped Approach may bring much broader variety of benefits than the 
generally discussed ones. At first, students appreciated high quality video lectures which brought them 
an intuitive way of grasping the concepts. “Khan Academy” -style videos that were used for this project 
appeared to serve the purpose. Each student following the course over the period of 2 months was on 
average viewing 23 video adding to a length of more than 3 hours. Do note that this was not an official 
project by our university but a student project so they had no obligation to do so. Students spent 92% of 
their time on platform watching videos rather than reading already summarised text materials, indicating 
their preference clearly. Furthermore, thanks to the use of appropriate learning platform, one can collect 
even more specific data which can be immediately used for the improvement of in-class experience. It 
is possible to generate reports from the data and delivered to teacher. With these in hand, the teacher 
will have an increased knowledge about the students’ level and can use it to help the students on difficult 
areas. Finally, even though this was a relatively small project, it still reveals a fragment of much broader 
possibilities that more sophisticated systems can enable. Systems such as Software-as-a-Service, ready to 
go and serve this purpose. 
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E-learning opens door to the Global 
community: Novice users’ experiences of 
E-learning in a Somali University
 
Mohammed Omer
Stockholms universitet

 
E-learning has become one of the primary ways of delivering education around the globe. In Somalia, 
which is a country torn within and from the global community by a prolonged civil war, University of 
Hargeisa has in collaboration with Dalarna University in Sweden adopted, for the first time, e-learning. 

This study explores barriers and facilitators to e-learning usage, experienced by students in Somalia’s higher 
education, using the University of Hargeisa as case study. Interviews were conducted with students to 
explore how University of Hargeisa’s novice users perceived e-learning, and what factors positively and 
negatively affected their e-learning experiences.

The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model was used as a framework 
for interpreting the results. The findings show that, in general, the students have a very positive attitude 
towards e-learning, and they perceived that e-learning enhanced their educational experience. The 
communication aspect was found to be especially important for Somali students, as it facilitated a feeling 
of belonging to the global community of students and scholars and alleviated the war-torn country’s 
isolation. However, some socio-cultural aspects of students’ communities negatively affected their 
e-learning experience.

This study ends with recommendations based on the empirical findings to promote the use and enhance 
the experience of e-learning in post conflict Somali educational institutions. 
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B5

Reflektion med stöd av digital spegling

Berit Willén Lundgren
Linnéuniversitet

Följande studie har bedrivits som ett utvecklingsarbete inom projektet Nystart 2015 på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet tillsammans med 75 studerande. Studien tar sin 
utgångspunkt utifrån ett designteoretiskt perspektiv, vilket innebär att den riktar sitt fokus mot lärande i 
skillnader och dess meningserbjudande. De studerande i undersökningen fick arbeta med en examinerande 
reflektionsuppgiften som syftade till att utmana dem att spåra tecken på eget lärande i skillnader. Samt 
hur de menar att den omformade förståelsen kan öka förmågan att engagera sig inför arbetet med barnen i 
förskolan på att meningsfullt sätt. De innehållsliga aspekterna i det muntliga anförandet problematiserade 
det relationella perspektivets utmaning att kunna möta den heterogena barngruppen i sin kommande 
profession, en inkluderande kompetens. Förmågan att kunna se sin egen betydelse i det kommande 
yrkesutövandet när det gäller att påta sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet i det pedagogiska 
mellanmänskliga mötet. 

Med koppling till syftet ovan, så bygger empirin på studerandes skriftliga självreflektioner kring ett 
videoinspelat muntligt anförande på cirka fem minuter som de har genomfört fysiskt inför en mindre 
grupp. En slags metareflektion, där de mer kritiskt har granskat innehållsliga aspekter och dess koppling 
till det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen i förskolan. De studerande utgick från följande 
frågeställningar som de fick efter sitt muntliga anförande: 

• Vad är det du säger och hur är detta ett tecken på lärande och kunnande som 
   har utmanat din tidigare förståelse?
• Hur kan den omformade förståelsen öka förmågan att engagera dig inför arbetet 
   med barnen på ett meningsfullt sätt?

Studien har under analysarbetet använt sig av kvalitativa reflektionsnivåer, där den första nivån är en ren 
deskription med en ytlig reflektion och vid en djupare reflektion visar sig en ökad perspektivrikedom med 
en tydlig koppling till kontextens betydelse. 

Resultatet visar att förmågan till en djup form av reflektion där den studerande funderar över sitt eget 
agerande kopplat till effekter på den andre inte är så vanligt förekommande i materialet. Variationen 
sträcker sig från ett ytligt åsiktstyckande perspektiv till ett mer avancerat meningsbärande perspektiv. 
Kunskapsbidraget har en koppling till lärande i högre utbildning och betydelsen av sambandet mellan 
undervisning och reflektion. Ett samband som vill visa på hur vi kan motverka ett ytligt och grunt lärande. 
I den kritiska självreflektionen stimuleras den studerande att pröva alternativa perspektiv, att stå ut med 
osäkerhet, att inse kunskapens begränsningar samt fatta beslut på goda grunder.
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Muntlig examination utan lärares närvaro 
– ett konkret exempel med hjälp av 
filminspelning

Birgitta Lundbäck
Linnéuniversitetet

Följande studie har bedrivits som ett utvecklingsarbete inom projektet Nystart 2015 på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet tillsammans med 75 studerande. Studien tar sin 
utgångspunkt utifrån ett designteoretiskt perspektiv, vilket innebär att den riktar sitt fokus mot lärande i 
skillnader och dess meningserbjudande. De studerande i undersökningen fick arbeta med en examinerande 
reflektionsuppgiften som syftade till att utmana dem att spåra tecken på eget lärande i skillnader. Samt 
hur de menar att den omformade förståelsen kan öka förmågan att engagera sig inför arbetet med barnen i 
förskolan på att meningsfullt sätt. De innehållsliga aspekterna i det muntliga anförandet problematiserade 
det relationella perspektivets utmaning att kunna möta den heterogena barngruppen i sin kommande 
profession, en inkluderande kompetens. Förmågan att kunna se sin egen betydelse i det kommande 
yrkesutövandet när det gäller att påta sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet i det pedagogiska 
mellanmänskliga mötet. 

Med koppling till syftet ovan, så bygger empirin på studerandes skriftliga självreflektioner kring ett 
videoinspelat muntligt anförande på cirka fem minuter som de har genomfört fysiskt inför en mindre 
grupp. En slags metareflektion, där de mer kritiskt har granskat innehållsliga aspekter och dess koppling 
till det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen i förskolan. De studerande utgick från följande 
frågeställningar som de fick efter sitt muntliga anförande: 

• Vad är det du säger och hur är detta ett tecken på lärande och kunnande som 
   har utmanat din tidigare förståelse?
• Hur kan den omformade förståelsen öka förmågan att engagera dig inför arbetet 
   med barnen på ett meningsfullt sätt?

Studien har under analysarbetet använt sig av kvalitativa reflektionsnivåer, där den första nivån är en ren 
deskription med en ytlig reflektion och vid en djupare reflektion visar sig en ökad perspektivrikedom med 
en tydlig koppling till kontextens betydelse. 

Resultatet visar att förmågan till en djup form av reflektion där den studerande funderar över sitt eget 
agerande kopplat till effekter på den andre inte är så vanligt förekommande i materialet. Variationen 
sträcker sig från ett ytligt åsiktstyckande perspektiv till ett mer avancerat meningsbärande perspektiv. 
Kunskapsbidraget har en koppling till lärande i högre utbildning och betydelsen av sambandet mellan 
undervisning och reflektion. Ett samband som vill visa på hur vi kan motverka ett ytligt och grunt lärande. 
I den kritiska självreflektionen stimuleras den studerande att pröva alternativa perspektiv, att stå ut med 
osäkerhet, att inse kunskapens begränsningar samt fatta beslut på goda grunder.
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Mönster av deltagande i ett digitalt klassrum

Andreas Ebbelind
Linnéuniversitetet

Syftet med presentationen är att illustrera och problematisera hur förskollärarstudenters tidigare, 
nuvarande och framtida erfarenheter av olika sociala praktiker bidrar till skriven interaktion i ett digitalt 
klassrum.

Ramverket ”Patterns of Participation” användes som tankeverktyg för att förstå hur studenternas tolkning 
av och bidrag till skriven interaktion relaterar till tidigare deltagande i en rad andra olika sociala praktiker. 
Delar av systemisk-funktionell lingvistik användes som metodologiskt verktyg för att strukturera insamlat 
material. Materialet bestod av skrivna diskussioner där studenterna gjorde ett större skrivet inlägg, 
basinlägg, följt av flera kommentarer på andras basinlägg.

Iakttagelser från analysen är att studenterna enbart i basinläggen re-engagerar sig i ämnesröster 
trots att frågan tillåter re-engagemang i olika erfarenheter. Ämnesröster är till exempel författare av 
studentlitteratur och auktoriteter i ämnet. Förskolans verksamhet och studenterna är frånvarande i texten, 
däremot när studenterna responderar på varandras inlägg använder de ”du” och hänvisar till förskolans 
praktik som om att basinlägget är en beskrivning av studentens erfarenhet. ”Att använda olika material 
[…] tror jag, precis som du, utvecklar leken.” Detta trots att det i basinlägget kan stå ”som Sterner (2006) 
lyfter fram som exempel”. Den höga validiteten, grad av övertygelse, i alla texterna indikerar att det är 
väldigt få frågor eller problematiserande tankar.

En annan iakttagelse är avsaknaden av koherens mellan basinlägg och respons. Till exempel, en student 
skriver i sin respons om relevansen av att ”upptäcka olika material”. Basinlägget innehåller dock inget 
som relatera till ”upptäcka olika material”. När nästa student ger respons re-engagerar sig studenten 
i föregående inlägg genom att skriva ”Det där med olika materials egenskaper”. Med tanke på att 
huvudinlägget inte handlar om materials olika egenskaper verkar det som att responsen från person två 
snarare hänger ihop med responsen från person ett.

Detta väcker en rad olika frågor. Till exempel: hur etableras innehåll i ett digitalt klassrum, hur relaterar 
basinlägget till studenters erfarenhet från olika sociala praktiker, vilka normer är rådande då basinläggen 
bara använder ämnesröster, hur manifesteras ett personligt professionellt förhållningssätt, hur utvecklas 
ett personligt professionellt förhållningssätt och framför allt stödjs studenternas meningsskapande 
sammanhang?

Sammanfattning 
Presentationens syfte är att illustrera och problematisera hur pedagogers erfarenheter bidrar till skriven 
interaktion i ett digitalt klassrum. Detta för att förstå hur pedagogers tolkning av och bidrag till social 
interaktion relaterar dynamiskt till tidigare deltagande i en rad andra olika sociala praktiker. 
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Keynote torsdag

Den lärande hjärnan

Torkel Klingberg
Karolinska Institutet

Föreläsningen beskriver hur nya rön inom hjärnforskning kan hjälpa oss förstå hur barns lärande, 
matematiska förmåga och arbetsminne utvecklas. Vi kan nu förstå mekanismerna bakom problem så 
som dyskalkyli och dyslexi, och hur de hänger samman. Nya rön ger också en bild av hur annorlunda den 
risktagande tonårshjärnan är, jämfört med både barnets och den vuxnes hjärna. Hjärnans utveckling styrs 
delvis av gener, men miljöns effekter, alltifrån den tidiga uppväxten till stimulans, musicerande och stress 
senare i livet, bidrar starkt till att forma hjärnan.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar 
om hjärnans utveckling under barndomen, och hur hjärnan påverkas av träning. Forskningen har lett till 
en metod att träna arbetsminnet som används för att hjälpa barn med ADHD. Han leder också ett stort 
projekt om svenska barns utveckling. Torkel Klingberg har erhållit flera priser för sin forskning, bland 
annat Axel Hirsch pris 2010,  och Gustafssons pris i medicin 2011. 2007 publicerade han boken 
Den översvämmade hjärnan, som översatts till sex andra språk. I mars 2011 utkom hans andra bok 
Den lärande hjärnan.
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Videopapers and reflection on a 
professional practice

Tobias Ruhtenberg   Richard Baldwin
Borås universitet    Borås universitet 

Aim of the project
The aim of the project is to share the opinions of two groups of student teachers on their experience of 
using a videopaper in their teacher training education. Videopapers were introduced into the students’ 
education based on the belief that they can support the student teachers’ reflective processes. Video papers 
are described as being multimedia documents that integrate and synchronise video, images and text in one 
non-linear, cohesive document (Nemirovsky, DiMatta, Ribeiro, & Lara-Meloy, 2005).

Methods
The opinions of the student teachers on their experience of using a videopaper were gathered from 
comments made in the videopapers themselves as well as in an online questionnaire that the students 
filled in after they had written, presented and discussed their videopaper.

Results and reflections
The students’ reaction to using the videopaper as a method of reflection was overwhelmingly positive. 
All of the students felt that working with videopapers had led to increased reflection on their professional 
practice. These findings reflect previous findings made by Almås and Krumsvik (2008) and Smith and 
Krumsvik (2007) amongst others. We conclude that the use of videopapers can create a means of bridging 
the gap between theory and practice. They can enable student teachers to reflect more deeply and overtly 
on their practice and articulate tacit knowledge which otherwise can be difficult to articulate.
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Att lära och kommunicera naturvetenskap 
med hjälp av IKT

Maria Svedäng
Stockholms universitet

Användningen av digital teknik ökar inom det svenska skolväsendet, men inom vissa ämnesområden 
såsom naturvetenskap och matematik används IKT fortfarande sparsamt. För att undersöka om 
gränsöverskridande samarbete med hjälp av olika digitala verktyg kan stimulera det naturvetenskapliga 
lärandet och öka elevers Scientific literacy genomfördes under perioden 2012-2015, inom det nordiska 
IKT-baserade samarbetsprojektet GNU-projektet, ett antal undervisningstillfällen där svenska och danska 
högstadieelever gemensamt utforskade naturvetenskapliga experiment och frågeställningar med hjälp av 
digital teknik. Syftet med undervisningstillfällena var att studera hur det gränsöverskridande samarbetet 
kring naturvetenskapligt lärande utvecklades över tid, vilka IKT-verktyg som fungerar bäst för den 
gränsöverskridande kommunikationen och vilka olika former av kunskapsskapande som kom till stånd i de 
komplexa lärsituationerna som uppstod inom projektets ramar. 

För att studera hur det gränsöverskridande samarbetet och naturvetenskapliga lärandet utvecklades 
med tiden användes ett aktionsforskningsinriktat arbetssätt där forskare och lärare gemensamt 
designade undervisningssituationer, deltog i lektionstillfällen och följde elevernas arbete online. Elevers 
och lärares samarbete och kommunikation online och face-to-face dokumenterades med hjälp av 
klassrumsobservationer, intervjuer, genom att följa det gemensamma arbetet i delade dokument och studera 
filmer som producerats och delats online mellan eleverna. 

Den gränsöverskridande kommunikationen mellan elevgrupper möjliggjordes genom såväl synkrona 
som asynkrona IKT-verktyg. De synkrona mötena stördes ibland av tekniska problem, men var trots det 
mycket viktiga för elevernas möjligheter att skapa nya relationer och lära känna varandra. Det asynkrona 
samarbetet var å andra sidan viktigt som ett smidigt sätt för eleverna att planera, redovisa och utvärdera 
resultat. De gav dessutom lärarna möjlighet att ge skriftliga instruktioner och följa elevernas arbete. Analys 
av de delade dokumenten och filmerna som delades online visar att eleverna var skickliga på att använda 
digitala hjälpmedel för att kommunicera, att de lärde sig en hel del naturvetenskap men att en djupare 
naturvetenskaplig förståelse ibland uteblev – förmodligen pga för stort fokus på ”görandet” i samband med 
experimenten och IKT-hanteringen.

Det gränsöverskridande samarbetet innebar en utmaning för eleverna då de skulle dela med sig av 
filmade experiment och naturvetenskapliga resultat online. Att diskutera och förklara naturvetenskapliga 
frågeställningar för andra, som dessutom har ett annat modersmål, stimulerade såväl den pedagogiska 
förmågan hos eleverna som det egna lärande. Eleverna uppskattade möjligheten att få arbeta självständigt 
i grupp på ett annorlunda sätt. De ansåg själva att de lärde sig både naturvetenskap, att använda nya IKT-
verktyg och att samarbeta och kommunicera, vilket också bekräftas i analysen av deras delade rapporter 
och filmer online. 
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Samarbetsbaserad undervisning i historia 
och samhällskunskap – utmaningar och 
möjligheter

Maria Spante
Högskolan Väst

Med bas i ett EU-finansierat projekt Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.
eu) mellan skolor i Sverige, Norge och Danmark har vi genom praktiknära och aktionsinriktade ansatser 
studerat och tillsammans med lärare bedrivit ett tre-årigt skolutvecklingsarbete med fokus på samarbete i 
och med digitala verktyg som grund för lärande i samhällsorienterade ämnen.
 
Vikten av det praktiknära perspektivet poängteras i en omfattande översikt av 132 svenska 
forskningsstudier av samhällsorienterade (SO) ämnen. Johansson Harrie (2011) visade att det fortfarande 
finns ett stort behov av studier av vad som faktiskt sker i klassrummen i syfte att få en större förståelse för 
hur klassrumsaktiviteter och undervisningsresultat hänger samman. Att studera det som sker i klassrummet 
är viktigt då samhällsorienterade ämneskunskaper möjliggörs eller hindras i mötet mellan lärare och elever 
menar Schüllerqvist och Osbeck (2009) då intentionerna i läroplaner konkretiseras just i mötet.  
 
Utöver behovet av fler studier kopplade till vad som sker i skolmiljön i SO-undervisningen finns 
också ett behov av att lyfta in bruk av digitala verktyg i den didaktiska situationen. Lärare likväl 
som elever förväntas att utveckla sin förmåga att använda sig av digitala verktyg i skolan för att lära. 
Lärarens utmaning i det didaktiska upplägget handlar om det aktiva valet av när vad fungerar som 
stöd för önskat undervisningsresultat vid bruk av digitala verktyg (Grönlund et al 2013). I relation 
till samhällsvetenskapliga ämnen lyfter Lund och Hauge (2011) fram hur viktigt det är att man som 
lärare behöver ‘designa in sig själv’ i de olika aktiviteter som eleverna skall göra för att lära sig om 
samhällsvetenskapliga fenomen samt skapa förståelse för både sig själv och sina elever att de digitala 
verktygen i sig också spelar roll i lärandet. 

Givet de identifierade utmaningar från tidigare forskning som poängterar vikten av att belysa det som 
konkret sker både gällande hur man interagerar, vilka verktyg som tas i bruk och på vilket sätt det 
innehållsliga stoffet sätts i relation till och utvecklas av bruk av digital teknik i samarbete med andra, 
illustreras dessa möjligheter och utmaningar i två konkreta undervisningsförlopp. De två skilda didaktiska 
uppläggen sätts i relation till Boundary object teorin, vilken lyfter fram hur människors sätt att förhålla sig 
till varandra och samarbeta underlättas genom att samlas kring något som upplevs tydligt och förståeligt 
för de inblandade människorna
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Att planera för textuell medvetenhet och 
språkliga upptäckter i teknik-medierad 
undervisning

Sylvana Sofkova Hashemi   Mona Tynkkinen
Högskolan Väst    Organisation/universitet

Dagens teknik tillgängliggör resurser för elever och lärare i skolan som gör det möjligt att förmedla och 
representera kunskap digitalt i samarbete med andra och i kombinationer av uttryck. Digitaliseringen 
innebär nya villkor för kommunikation och interaktion. Lärande idag är allt mer beroende av samarbete 
och utbyte av kunskaper. Textkulturen i skolan förändras och skriften har fått konkurrens av andra 
uttrycksformer. Syftet med vår presentation är att problematisera och visa på hur arbetet med svenskämnet 
i förändring gestaltas i samarbetsbaserad undervisning i digitala miljöer.

Med bas i ett EU-finansierat projekt Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU, http://projektgnu.
eu) mellan skolor i Sverige, Norge och Danmark har vi genom praktiknära och aktionsinriktade 
ansatser studerat och tillsammans med lärare bedrivit ett tre-årigt skolutvecklingsarbete med fokus på 
grannspråksundervisning. 

Utifrån teorier om design för lärande, multimodalt meningsskapande (social semiotik, multiliteracies) och 
elevforskning presenterar vi de didaktiska ansatserna i detta utvecklingsarbete i relation till vilka förmågor 
och kunskapskrav som fokuseras, vilka uttrycksformer som kommer till ytan i det meningsskapande arbete 
som bedrivs och vilka samarbetsformer synliggörs och utvecklas. Vi synliggör komplexiteten, utmaningar 
och mervärden i samarbetsbaserat, digital undervisning. 

Genom våra resultat illustrerar vi att digitala samarbetsformer kräver avancerade ämneskompetenser och 
medvetenhet om didaktisk design för att planera för språkliga upptäckter och utveckla textmedvetenhet. 
Det handlar om att utveckla ämnesspecifika och digitala kompetenser för det gemensamma arbetet vid 
skärmen som bidrar till ett aktivt och dialogiskt lärande.
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Flexibelt lärande för att utveckla 
Försvarshögskolans utbildningsmiljö

Anna-Karin Larsson   Sonja Fagerholm    Malin Ekholm
Försvarshögskolan     Försvarshögskolan     Försvarshögskolan

Inom flexibelt lärande finns stora möjligheter att skapa undervisning som stimulerar studenternas aktiva 
lärande. Flexibelt lärande beskriver utbildning som är flexibel i termer av tid och rum och där nätbaserade 
utbildningsmoment kombineras med utbildningsmoment på campus. ”Flexible learning is the provision 
of learning in a flexible manner, built around the geographical, social, and time constraints of individual 
learners, rather than those of an educational institution.”(Bates A W. 2005, s. 5)

Blended Learning används ofta för att beskriva flexibelt lärande där nätbaserade utbildningsmoment 
kombineras med sådana som genomförs på campus. Tanken är inte att ersätta utbildningsmoment som 
genomförs på campus med nätbaserade aktivitetet utan att skapa ett kursupplägg som utnyttjar styrkorna 
hos respektive utbildningsform. ”Blended learning is the thoughtful fusion of face-to face and online 
learning experiences. ” (Garrison D R & Vaughan N D 2008 s. 18) Genom att använda olika tidsmässiga 
och rumsliga dimensioner skapas fler möjligeter till ett bra kursupplägg genom att en utvidgad pedagogisk 
palett används. ”The essential function of blended learning is to extend thinking and discourse over time 
and space.”(Vaughan N D m. fl. 2013 s. 9)

Anna Lindh-biblioteket arbetar idag med undervisning i form av föreläsningar i större och mindre 
grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Biblioteket ser behov av att förnya undervisningen 
och skapa mer interaktion särskilt i större undervisningsgrupper. En utökad pedagogisk palett ger den 
enskilde studenten fler lärtillfällen och möjlighet att få stöd i sin informationssökning när studenten 
behöver det. Studenter förutsätts ofta vara duktiga på informationssökning men att vara duktig på att 
använda webben och sociala medier är inte alltid samma sak som att vara duktig på att söka vetenskaplig 
information.

Under 2015 utarbetar Anna Lindh-biblioteket en nätbaserad guide i informationssökning, där 
bloggverktyget Wordpress används. Den bygger på olika moduler som kan användas tillsammans eller 
var för sig. Modulerna ger en flexibilitet och möjligheter att förnya och utveckla undervisningen. Den 
primära målgruppen är studerande på verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning men materialet 
kommer kunna användas flexibelt. Lärare ska kunna lägga till vissa moduler i sin kurs som information till 
studerande, eller kombinera modulerna med undervisning i klassrummet.
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Projekt: Gemensam förvaltningsstyrning  
av E-lärande vid UMU

Jonas Lindholm  Mattias Wallmark
Umeå Universitet  Umeå Universitet 

Pedagogik har inom högre utbildning tagit sig många uttryck genom historien. Varje epok har influerats 
av trender vilket i sin tur vävts in i både teori och praktik. Användningen av IT-stöd i utbildningen har de 
senaste åren ökat kraftigt vid Umeå universitet, vilket återspeglas såväl nationellt som internationellt inom 
sektorn. Samtidigt har organisationen haft problem att anpassa IT-stöden utifrån verksamhetens behov.

År 2013 befann sig Umeå universitet i en situation där IT-stöden för E-lärande hade ett otydligt 
ägarskap. Tekniken för lärplattform och övriga IT-stöd förvaltades av IT-enheten, men verksamheten 
var inte representerad då det saknades uppdrag och finansiella resurser. Forskning som bedrivits på 
systemförvaltning visar gång på gång att glappet mellan IT och användare ofta blir för stort och att det 
hämmar såväl användning som utveckling. Enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid 
Umeå universitet gjorde en skrivelse där problembilden ramades in och gav förslag till åtgärder.

Syfte och mål med projektet
För att kunna utveckla pedagogiken i enlighet med NGL krävs en genomtänkt strategisk styrning och 
organisering av IT-stöden som används idag, och självklart de som skall användas i framtiden. 

Umeå universitet har nu tagit fram och etablerat en ny organisation med inspiration från modellen pm3, 
som erbjuder en struktur avsedd att förbättra det kollaborativa elementet i förvaltning och utveckling av 
IT-stöd. Verksamheten har fått förtroende, finansiella resurser, mandat och rekryterat kompetens för att 
tillsammans med IT-enheten förbättra förvaltningsarbetet. Målsättningen omfattar även att förbättra 
utbildning och support-funktionen till anställda och studenter i användningen av våra IT-stöd. 

Resultat/Reflektioner
Presentationen är en berättelse från Umeå universitet om hur förändringsprocessen har gått till från 
2013 fram till var vi befinner oss idag. Den ger insyn i hur organisatoriska hinder kan övervinnas, hur 
stödverksamhet kan organiseras samt vilka lärdomar vi plockat med oss längs vägen. Dessutom lyfter vi 
blicken från E-lärande och visar hur lärosätet i stort organiserar och framtidssäkrar sina IT-stöd. 
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Tillämning av Scrum för att underlätta 
projektbaserat lärande i en nätbaserad kurs

Erik Öberg  Jörgen Söderback
Mittuniversitetet  Mittuniversitetet

Fyra färdigheter som lyfts fram i det moderna yrkeslivet är kritiskt tänkande, kommunikation, 
samarbete och kreativitet. Ett naturligt sätt att utveckla dessa förmågor är att använda projektbaserat 
lärande. En växande trend är att systemutvecklingsprojekt i allt större utsträckning bedrivs agilt och 
distribuerat, där projektmedlemmar inte träffas fysiskt men ändå måste kommunicera och samarbeta. 
Distansutbildningar har ofta liknande förutsättningar och då ramverket Scrum har visat sig framgångsrik 
som projekthanteringsmetod i näringslivet så har vi har valt att undersöka om den också kan användas 
inom distansutbildning på universitet.

Scrum är ett ramverk som rönt framgångar inom konsten att bedriva systemutveckling inom agila projekt 
där förutsättningarna förändras under projektets gång.Grunden i Scrum är att arbetet fokuseras till mindre 
delmål som levereras i sprintar. Sprintarna löses av ett Scrum-team på 5-9 personer. Teamet i Scrum är 
självorganiserande och har inga fasta roller eller arbetsuppgifter. Kopplat till varje team finns en Scrum-
master som coachar utvecklingsteamet och ser till att arbetet drivs mot de uppsatta målen. De önskemål 
som varje sprint ska uppfylla sammanställs av en produktägare som en prioriterad och rangordnad 
att-göra-lista (product backlog). Ett Scrum-projekt har alltså tre aktörer: scrum-team, produktägare och 
scrum-master. Scrum följer en tydlig struktur som bland annat betyder dagliga möten mellan scrum-
mastern och scrum-temet. Där följer man upp det arbete som var och en har gjort sedan förra mötet. Då 
kan man också hitta eventuella hinder. Detta gör att alla får full insyn i projektet.

Metod
På Mittuniversitetet ges distanskursen ’Distribuerad systemutveckling’, helt utan fysiska sammankomster. 
Där ska studenterna lära sig tekniker och metoder för att utveckla system där projektmedlemmarna 
sitter geografiskt åtskilda. Lärarna bestämde att Scrum skulle användas och delade in studenterna i fyra 
team. Lärarna utgjorde scrum-masters och produktägare. Vissa verktyg delades också ut men i övrigt var 
studenterna självorganiserande.

Preliminära resultat/reflektioner
Efter kursens slut har resultatet studerats och det preliminära resultatet indikerar att Scrum har haft en 
positiv inverkan för såväl studenter som lärare.  Studenterna har varit väldigt positiva till kursupplägget. 
De upplever att de blivit mycket bättre på mjuka färdigheter som att kommunicera och samarbeta. Trots 
den transparens som Scrum medför har studenterna inte känt sig övervakande, utan läraren har upplevts 
vara en del av gruppen. Lärarna upplever att transparensen har gjort det lättare att kunna argumentera 
och motivera individuella betyg. Den har också gett en ökad insikt om studenternas personliga utveckling. 
Kursupplägget har också ökat engagemanget hos studenterna.
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Understanding Students’ learning practices: 
Self-Regulation and structuration. Designing 
software for language learning
 
Olga Viberg
Högskolan Dalarna

 
This research investigates design requirements for mobile applications for foreign and second language 
learning in online/distance higher education settings. The focus is on how students use technology and 
how they perceive that these technologies-in-practice facilitate their language learning. Results of the 
structurational analysis show that design needs to consider: a) students’ mobile technologies-in-practice are 
important, and course designers should design materials and tools for such use practices, b) students use 
their private mobile technologies frequently when conducting self-initiated learning tasks, and c) students 
prefer to work on their own due to the limited time they want to devote to their learning. Therefore, in 
regard to the pervasive nature of mobile technology integration in society and into students’ regular use, 
they need various software tools on such devices to support individual learning. 

Moreover the second part of this presentation pays a particular attention to learner characteristics, how 
they may influence use of mobile technology in online distance education. Students’ perceived level of 
self-regulation and structuration is examined. A survey complemented by log file and interview data from 
a course where a mobile language learning application was used. The Online Self-Regulated Learning 
instrument was adapted for the survey to measure learners’ perceived level of self-regulation. Gender was 
correlated with students’ self-evaluation, task strategies, goal setting and students’ practical assumptions 
about effectiveness in learning. There were no correlations between respondents’ age and reported self-
regulation and structuration. Previous online learning experience was significantly correlated with learners’ 
help-seeking strategy and their self-evaluation. There were several significant correlations between students’ 
planned time to devote to the course and their goal setting, time management and self-evaluation. 

Keywords: design, mobile assisted language learning, mobile applications, technology-in-practice, 
structurational analysis, self-regulation.  
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Constructing a mobile learning environment: 
What you need to know
 
Asiimew Edgar Napoleon
Högskolan Dalarna

 
The research presents what practitioners and researchers need to know regarding constructing new 
mobile learning environments particularly in developing countries. Canonical action research approach 
(Davison et al. 2012) is used to study implementation of mobile learning through two pilot projects at a 
higher institution of learning in a developing country. The research aim is to investigate information and 
communications technology (ICT) practices and challenges, and perceptions towards mobile technology 
adoption and use in emerging mobile learning environments. Interviews, focus group discussions, 
observations and online questionnaires are used over a period of two years as research instruments for 
collecting data. 

Over time, ‘learning spaces’ have continuously evolved enabling leaning to occur in different places; 
from physical classrooms to virtual classrooms. The electronic learning trend is surfacing with greater 
expectations. A common observation is that constant innovations and changing approaches to provision of 
electronic learning services have won trust of learning institutions. ICT mediated learning has increasingly 
become important in delivering education services. One of the steadily growing ICT application areas in 
education is mobile learning which has resulted from mobile technology demands. The demand results 
from the increasing cellular connections and mobile broadband thus creating an opportunity for learning 
institutions to offer mobile learning services. Baran (2014) argues institutions to seizure such opportunity 
and integrate mobile learning in education settings for purposes of; enhancing mobility of learners and 
teachers, providing personalized learning experiences, enhancing social interactions among learners and 
teachers, improved means of collaborative knowledge construction and providing timely access to learning 
resources. These can be attained through sound mobile learning practices implemented by institutions.

The results reveal positive attitudes towards use of mobile technology particularly mobile phones among 
teachers and students but also show various issues of contention i.e., use of learning management 
systems for content dissemination; content development for mobile phones; teacher training; mobile 
learning policy; provision of sound technology infrastructure and user support; use of open source tools 
as a sustainable measure in terms of cost and social media applications which are perceived to be more 
interactive and accessible in terms of reach and; using consolidated mobile learning implementation 
approaches, etcetera – these are issues that require attention when implementing mobile learning in 
emerging mobile learning environments. 
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Narratives on Language learning in  
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This study examines what the personal learning environment and learning trajectory of adults acquiring 
new foreign languages can look like. It consists of case-study narratives of the learning trajectories and 
learning environments of several adults who took a beginner-level university foreign language course 
between autumn 2011 and spring 2014. The relationships, activities and resources they have found useful 
in setting and achieving their own goals for language use are described and problematized, addressing the 
following research questions:

1) Which tools do adult students of foreign languages find useful in their learning processes? 
2) How do developments in ICT that have taken place in recent decades afford learners 
     opportunities to make use of the target languages in real-life situations?
3) How do adult learners of foreign languages describe their personal learning environments 
    and learning trajectories?

The study is part of a larger project examining the social, political, and technical conditions which afford 
and constrain adults’ foreign language learning in the digital age. 
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Languaging in virtual learning sites  
Studies of online encounters in the 
language-focused classroom
 
Giulia Messina Dahlberg
Högskolan Dalarna

 
This presentation focuses upon communication and learning in online glocal communities within higher 
education in Sweden. A recurring theme in the theoretical framework deals with issues of languaging in 
virtual multimodal environments as well as the making of identity and negotiation of meaning in these 
settings; analyzing the activity, what people do, in contraposition to the study of how people talk about 
their activity. The paper arise from netnographic work during two online Italian for Beginners courses 
offered by a Swedish university. Microanalyses of the interactions occurring through multimodal video-
conferencing software are amplified by the study of the courses’ organisation of space and time and have 
allowed for the identification of communicative strategies and interactional patterns in virtual learning 
sites when participants communicate in a language variety with which they have a limited experience. 

The findings indicate that students who are part of institutional virtual higher educational settings make 
use of several resources in order to perform their identity positions inside the group as a way to enrich 
and nurture the process of communication and learning in this online glocal community. The sociocultural 
dialogical analysis also sheds light on the ways in which participants gathering in discursive technological 
spaces benefit from the opportunity to go to class without commuting to the physical building of the 
institution providing the course. This identity position is, thus, both experienced by participants in 
interaction, and also afforded by the ‘spaceless’ nature of the online environment.
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Användning av OER och video i 
undervisning och lärande

Sten Sundin    Totte Mattsson     Marie Linder
Högskolan Dalarna    Högskolan Dalarna     Försvarshögskolan

Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på 
Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet 
är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en 
hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och innebar nya möjligheter 
i undervisningen som en lärare själv annars inte skulle kunnat åstadkomma, som t.ex. att själv göra 
tidskrävande videoinspelningar. Att undervisa med mer stöd av video, bilder och icke textbaserad 
information kan även gynna studenters olika lärstilar. 

Denna workshop syftar till att introducera användning av OER och video för lärare som inte är bekanta 
med OER -begreppet och som i större utsträckning önskar använda video i undervisningen. Under 
workshopen kommer deltagarna att arbeta i grupp med relevanta söktjänster för att hitta och undersöka 
användbara OER - eller videoresurser. Länkar och anteckningar från sökningarna kommer att delas till 
övriga workshopdeltagare på en webbaserad samarbetsyta som kommer att vara tillgänglig även efter 
workshopen 

Plan för workshopen 
• Introduktion. Fördelar med att använda OER och video i undervisning och lärande. (5 min)
• Min användning av lär  och videoresurser idag (gruppdiskussion). Vad är mina tidigare erfarenheter 
   inom området? Hur hittar jag lär  och videoresurser för min undervisning? Beskriv hur din 
   nuvarande situation ser ut (15 min)
• Presentation av OER och video i undervisning och varför detta är viktigt för lärare. Olika typer av OER, 
  Creative Commons licenser, samt hur man hittar OER och andra kostnadsfria lärresurser. Exempel på 
  söktjänster, samt samlingar med OER  och videoresurser som kan undersökas. Användning och redigering 
  av YouTube-videos (10 min)
• Arbete i mindre grupper om 2 4 personer. Grupperna har tillgång till listor med passande sökverktyg för 
  att hitta användbara OER  och videoresurser. De resurser som har hittats sparas på en gemensam plats 
  med webbverktyget Padlet (50 min)
• Sammanfattning. Alla resultat från sessionen kommer att finnas tillgängliga på en Padletyta som 
  finns kvar efter workshopen så att deltagarna kan fortsätta att dela idéer och undersöka resurser 
  som har hittats. (10 min) 

Målgrupp 
Lärare, bibliotekarier och andra utbildare som är intresserade av att öka sina kunskaper om frågor kring 
OER och video i undervisning och lärande. 
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Studentaktiva videokonferenser med 
internationell partner för autentisk 
interkulturell kommunikation

Stellan Sundh
Uppsala universitet

Internationell kommunikation inom affärsliv och handel kräver goda färdigheter i engelska då arbetskraft 
förväntas inte bara kunna använda det engelska språket för att ta emot information utan också för muntlig 
och skriftlig produktion och i kommunikation i virtuella internationella grupper (Browaeys and Price 
2011). Det är därför centralt för lärosäten som ger kurser i fackspråklig kommunikation i främmande språk 
att förbereda studenter för effektiv kommunikation med digitala hjälpmedel för att skapa en interkulturell 
medvetenhet och arbeta för respekt för kulturella skillnader (Trompenaars och Hampden Turner 1997; 
Berners-Lee, 2005). Att använda digitala hjälpmedel, som Skype och videokonferenser, är ofta motiverande 
för studenterna och skapar förutsättningar för att språkinlärningen är relevant och liknar de autentiska 
situationer de kommer att vara med om i arbetslivet efter avslutade studier. 

Höstterminen 2014 genomfördes ett samarbetsprojekt med 120 studenter vid Pardubice Universitet, 
Tjeckien and Uppsala Universitet, Campus Gotland då studenterna kommunicerade på engelska 
i videokonferenser. I dessa videokonferenser betonades studenternas muntliga språkfärdighet. De 
tjeckiska studenterna tillhörde olika fakulteter och program från det första eller andra året i sina studier. 
De svenska studenterna läste första terminen på kandidatprogram i företagsekonomi, och mer specifikt 
den obligatoriska kursen Fackspråklig kommunikation på engelska med ekonomisk inriktning 
(7,5 hp). Syftet med videokonferenserna med Tjeckien var att fokusera på frågor som rör internationellt 
företagande och handel samt interkulturell kommunikation och på detta sätt utveckla studenternas 
språkliga kompetens i autentisk kommunikation och interaktion på engelska med icke-infödda talare. 
I projektet användes verktyg som Skype, Facebook-grupper och delade dokument i Google drive för att 
underlätta kommunikationen och stimulera samarbetet mellan de tjeckiska och svenska grupperna och för 
att videokonferenserna skulle vara väl förberedda. Målet var att på det sättet förbättra språkinlärningen 
och nå önskade framsteg i studenternas muntliga kommunikation och interkulturella kompetens. 
Verktygen användes också för att öka studentaktiviteten och göra videokonferenserna väl förberedda och 
stimulera studenternas självständiga arbete i grupper. Videokonferenserna utvärderades med hjälp av 
gruppdiskussioner och enkäter. Resultaten av utvärderingarna visar att videokonferenser är ett användbart 
verktyg för att internationalisera en kurs med ett studentaktivt arbetssätt som innebär både autentisk 
kommunikation och ökad interkulturell medvetenhet. 

Referenser
Berners-Lee, Tim. 2005 Three loud cheers for the father of the web [online]. Telegraph, [28.1.2005]. 
Available online at: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1482211/Three-loud-cheers-for-the-father-
of-the-web.html
Browaeys, Marie-Joëlle and Roger Price 2011 Understanding Cross-Cultural Management. Harlow: 
Pearson 
Trompenaars, Fons and Charles Hampden-Turner 1997 Riding the Waves of Culture - Understanding 
Cultural Diversity in Business. London: Nicholas Brealey Publishing
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Internationalisering genom gemensamt 
anordnad nätbaserad undervisning

Katherina Dodou
Högskolan Dalarna

Presentationen beskriver ett samarbetsprojekt mellan engelskämnena vid Högskolan Dalarna respektive 
University of Botswana som avsett att gemensamt anordna utbildning på magisternivå med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik. Den nätbaserade kurs i afrikansk litteratur som samarbetet 
resulterat i har inneburit en fruktbar form av internationalisering som är demokratiserande i sin ansats (då 
den inte kräver fysisk förflyttning), samtidigt som den främjar perspektivmångfald i utbildningen. Kursens 
nätbaserade format möjliggör möten, i realitid och asynkront, mellan studenter och utbildare som har olika 
kulturella och akademiska bakgrunder och som befinner sig i olika sammanhang. I kursens upplägg ingår 
samundervisning, dvs. samtliga sju seminarier leds gemensamt av en lärare från Högskolan Dalarna och en 
från University of Botswana. 

Ökad perspektivmångfald och internationalisering anses övervägande som positiva och i viss mån som 
nödvändiga företeelser inom svensk högre utbildning (Stier 2007). De skrivs fram som viktiga dimensioner 
i högskolans etiska värdegrund samtidigt som de pedagogiska fördelarna med perspektivmångfald gång 
på gång understryks (Wickström 2011; jfr Högskolelagens föreskrifter om att högskolor ska ”främja 
förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden” SFS 1992:1434, 1 kap. 5§). Nyligen har 
också internationaliseringen av lärarkåren betonats och debatterats (t ex Göthenberg och Wästberg 2014). 
I presentationen delges erfarenheter från projektet med syfte att illustrera vad denna form av nätburna 
internationalisering kan tillföra utbildningen. Utmaningar för samarbetets etablering och genomförande 
tas upp, i synnerhet teknikrelaterade hinder (infrastrukturella som datorkompetensbetingade). Strategier 
för pedagogisk närhet behandlas. I fokus ligger dock belysningen av vad formen kan betyda för 
lärandet från lärarperspektivet. Presentationen tar fasta på samarbetets betydelse som en viktig form 
av internationell yrkeserfarenhet på hemmaplan, med utgångspunkt i kulturanalytiska ansatser till 
akademin (Lundgren 2002). Nätburen internationalisering såsom den utformats i det redovisade projektet 
uppmuntrar till reflektion om olika utbildningsmiljöers premisser: ämnesidentiteters utformning, villkoren 
för utbildningen inom vetenskapsområdet, värderingen av vetenskapliga problemformuleringar och 
metodologiska ansatser. Som presentationen understryker innefattar samarbetet ett medvetandegörande 
om andra akademiska kulturer, vilket i sin tur har viktiga konsekvenser för den egna lärargärningen. 

Referenser
Göthenberg, A. och O. Wästberg (2014). ”Svenska lärosäten behöver bli mer internationella.” I: 
Universitetsläraren 9/2014. S. 28. 
Lundgren, B. (2002). ”Akademin som kulturanalytiskt studieobjekt”. I: Akademisk kultur: 
Vetenskapsmiljöer i kulturanalytisk belysning. Red. Britta Lundgren. Stockholm: Carlssons.11-17.
SFS 1992:1434. Högskolelag. Ändrad t.o.m. SFS 2013:1117. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Stier, J. (2007). Högskolan bortom Bologna: Internationaliseringen av högre utbildning. Lund: 
Studentlitteratur.
Wickström, J. (2011). Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare. Rapport nr 10, 2011. Uppsala: 
Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling 
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IMPOERS – Implementering av öppna 
lärresurser i sjuksköterskeprogrammet

Monika Jansson  Maria Neljesjö   Ebba Ossiannilsson Marie Elf
Högskolan Dalarna  Högskolan Dalarna SVERD   Högskolan Dalarna

I den sjuksköterskeutbildning som bedrivs vid Högskolan Dalarna ingår både teoretiska och praktiska 
utbildningsmoment. I termin 2 ingår praktiska moment inom ämnet basal omvårdnad. Vid dessa tillfällen 
har lärarna undervisat studenterna i flera mindre grupper vilket har inneburit att undervisningen blivit 
repetitiv. Undervisningen repriserades ibland upp till tio gånger per kurstillfälle. Metoden medförde 
att resurserna i hög grad användes för upprepningstillfällen istället för reflektionstid och examination. 
Denna metod kom att upplevas som ineffektiv vilket medförde att lärarnas intresse för andra pedagogiska 
idéer och former väcktes. Lärarna höll för sannolikt att undervisning med hjälp av modern teknik skulle 
kunna användas för att förmedla samma kunskap. Det skulle även kunna bidra till en större flexibilitet 
för studenterna då inte all praktisk träning och övning nödvändigtvis behövde ske på Kompetenscenter, 
Falu Lasarett. En omvärldsanalys gjordes för att undersöka om de aktuella momenten fanns som OER 
(open education  resources) men lämpligt material fanns ej att tillgå. Filmer skapades med instruktioner 
för praktiska moment, vilka sedan presenterades som OER och blev fullt tillgängliga för omvärlden via 
Högskolan Dalarnas iTunes kanal samt YouTube. Filmer spelades in i samarbete med studenter och 
sakkunniga från olika verksamheter. Utformandet av materialet skedde i samarbete med medieproducent 
från Högskolan Dalarna. En bieffekt som inte förväntades var att även handledare i den kliniska 
verksamheten tog del av samma utbildningsmaterial som studenterna. Detta medförde i sin tur en större 
transparens till utbildningen för verksamheterna. Dessutom har materialet kommit till användning genom 
att kommuner använt filmerna vid till exempel introduktion av ny personal. 

För att ge studenterna perspektiv och insikt gällande OER har de fått verktyg för att på egen hand söka 
öppna lärresurser. 

Studenterna har regelbundet värderat både metod och innehåll genom skriftliga enkäter. Samtidigt har en 
studie pågått där lektor på Högskolan Dalarna studerat studenternas upplevelse av pedagogiken i ämnet 
före och efter införandet av att använda OER.



46

D2

Teachers view of using Open Educational 
Recourses (OER) in a nursing programme
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This paper describes teachers’ view of using Open Educational Resources (OER) in the nursing 
programme at Dalarna University. In this presentation, we report results from interviews with teachers 
involved in a course that implemented OER. The project is called IMPOER (Implementation of Open 
Educational Resources) and was launched with the overall aim of introducing and implementing OER as a 
pedagogical framework in the program. 

Data were collected at the end of the course via individual interviews with seven involved teachers.  The 
interviews were analysed with content analysis. 

The preliminary results show that overall, the teachers were positive about using OER but they felt 
insecure and that they had insufficient knowledge about how to use OER and requested a more thorough 
and comprehensive introduction. 
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Aim 
This paper describes the implementation of open educational resources (OER) in the nursing programme 
at Dalarna University, Sweden, called IMPOER (Implementation of Open Educational Resources. The 
nursing programme at Dalarna University has a long history of engagement with e-learning and was 
recently awarded the European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) E-xcellence 
Associates label. This quality award was based on the creation of a roadmap for the continuous 
enhancement of e-learning and discussions about further implementation of OER. Hence, the IMPOER 
project was launched with the overall aim of introducing and implementing OER as a pedagogical 
framework. The project also sought to evaluate both the process and its outcomes. The project is ongoing, 
and in this paper, a report of some of the results to date is presented.

Method
Data were collected at the end of the course via a survey with both closed and open questions that covered 
the following: 1) whether the students considered OER to be beneficial for their continuing education 
and professional life; 2) the advantages and disadvantages of using OER in the course; and 3) the students’ 
perceptions of the use of the videos that were produced. The questionnaire was developed for the present 
project. 

Results 
The results show that overall, the students were positive about using OER, but they felt overwhelmed by 
the amount of material that was available and they were concerned about quality. If the use of OER is to 
be sustainable, a change in attitudes and practices among students and teachers is likely needed regarding 
the use of resources on the web. Students need greater knowledge to be able to incorporate OER in 
their education. Future phases of the IMPOER project will focus on the process and outcomes, such as 
flexibility, empowerment and self-management, and on how students can be trained to use OER. 
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Kompetens och kompetensutvecklingsbehov 
hos lärare och rektorer när skolan 
digitaliseras – Preliminära resultat från ett 
följeforskningsprojekt

Mats Lundgren  Ina von Schantz Lundgren
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Det har under 2000-talet genomförts studier av vad som händer när skolan digitaliseras. Fleischer (2013) 
har granskat 1-1-forskning och fann resultaten svårtolkade, men noterade mesta-dels positiva effekter, 
men att det saknades forskning om stress, psykosocial arbetsmiljö och hur elevernas relation till varandra 
påverkas. Grönlund (2014) skriver att det ännu inte finns forskning som visar några påtagliga kopplingar 
mellan elevers resultat på nationella prov och användningen av IT i skolan. Resultat från olika studier är 
dock svåra att jämföra eftersom informationstekniken (IT) utvecklas kontinuerligt (Tallvid, 2015). 

Sandvikens kommun bedrev från 1994 till 1999 ett omfattande projekt kallat: “Kunskapsstöd 
i Undervisningen” (KiU). År 2001 startades ytterligare ett femårigt projekt benämnt KiU 2.0. 
Digitaliseringen av Sandvikens skolor har i olika former nu pågått under drygt 20 år. År 2010 startade 
ytterligare ett projekt med syftet att implementera 1-1-konceptet i kommunens samt-liga skolor och 
var i betydelsen att alla elever utrustats med en egen dator avslutad 2014. Syftet med detta paper är att 
beskriva och diskutera om och på vilka sätt det är möjligt att identifiera och synliggöra vilka behov av nya 
kompetenser som uppträder när skolan digitaliseras och hur dessa behov i så fall kan tillgodoses.

Detta paper bygger på en ännu pågående kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen har skett under drygt fem 
år och utgjorts av deltagande i projektets styrgruppsmöten, intervjuer med skolled-ning, rektorer och lärare, 
lektions- och skolbesök, studier av interna dokument samt rektorers arbeten i Rektorsprogrammet, liksom 
lärarstuderandes examensarbeten om projektet. 

När skolan digitaliseras möter både lärare och rektorer situationer som de inte känner igen från 
sin tidigare yrkesverksamhet och kanske inte heller fått någon utbildning i och därför efterfrågar 
kompetensutvecklingsinsatser. Många lärare känner sig osäkra på hur de kan nyttja de möjligheter som 
datorer öppnar vägen för och rektorerna för hur de kan leda och organisera verksamheten. Lärare kan själva 
inte förväntas kunna skapa sig den tid de behöver för att på egen hand eller tillsammans med kollegor 
utveckla sin IT-kompetens. Det är emellertid inte givet vad kompetensutveckling inom IT-området bör 
innehålla och det finns i praktiken en rad olika sätt att hantera detta. Det finns behov av traditionellt 
utformade kurser, som inkörsport till fortsatt utveckling av deras IT-kompetens. Lärare måste även få hjälp 
med exempel och förebilder. De behöver få träffa kollegor och utbyta erfarenhet både i informella och 
formella former för att sedan prova hur det fungerar i den egna undervisningen. 
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Teknik i skolans tjänst?  
– en fenomenologiskt inspirerad studie  
av IKT i undervisning

Alex Örtegren
Hagströmska gymnasiet

Tekniken expanderar på olika sätt inom skola och utbildning i den digitala tidsåldern. Ett uttryck för 
detta är så kallade 1:1-lösningar, det vill säga tekniklösningar där varje elev har sin egen dator. Det anstår 
forskningen att klargöra hur tekniken bör integreras i undervisningen för att på bästa sätt främja elevernas 
lärande, vilket var särskilt angeläget hösten 2013, då denna studie genomfördes, eftersom det ännu inte var 
vederhäftigt belagt på vilka sätt digitala verktyg faktiskt kan främja elevers lärande. Trots att nya framsteg 
gjorts på området tycks det emellertid finnas anledning att tro att den samlade forskarkåren ännu inte 
kommer kunna enas om vilken roll digitala verktyg bör ha i undervisningssammanhang. 

Denna fallstudie är ett lärarexamensarbete på avancerad nivå vid Örebro universitet som utgör formen av 
ett förslag på hur tekniken kan integreras i undervisningen för att främja elevers lärande i 1:1-lösningar. I 
Genom en fenomenologiskt inspirerad ansats fokuseras i semistrukturerade intervjuer fyra gymnasieelevers 
upplevelser av ett digitalt verktyg, lärplattformen Socrative. Centrala frågeställningar är hur Socrative 
kan fungera som ett stöd för elever i deras lärande och hur detta verktyg kan påverka elevers motivation. 
Studien har därtill ett deliberativt perspektiv i det att fokus ägnas Socratives potential att främja 
deliberativa samtal. 

Studien visar att Socrative har ett flertal effekter som torde framstå som önskvärda i 
undervisningssammanhang. Arbetsron i lärosalarna tycks bli bättre än vad som tidigare framgått i 
1:1-studier. Socrative kan synliggöra lärande, både för lärare och elev, vilket verkar stimulera formativa 
processer och utveckling av fördjupade kunskaper. Lärandet upplevs som mer lustfyllt när Socrative 
används, vilket verkar ha positiv betydelse för elevers studiemotivation. Därtill visar studien hur Socrative 
kan främja deliberativa samtal som utvecklar elevers demokratiska kompetenser och fördjupar deras 
kunskaper. 

Det återstår emellertid mycket att undersöka inom detta forskningsområde. Särskilt gäller detta 
kopplingen mellan lärares praktik och forskning om digitala verktyg i undervisning. Dessutom förefaller 
det vanskligt att mäta effekterna som Socrative har på elevers lärande. Testkulturer har blivit allt starkare 
med fokus på mätbar kunskap samtidigt som samtal har fått en central plats i skolans styrdokument. 
Diskussionen om deliberativa samtal och Socrative tangerar därför diskussionen om svårigheten att mäta 
kunskap som utvecklas i samspel mellan elever. 
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IKT i utbildning: visioner och verklighet

Merja Ellefson
Umeå Universitet

Umeå universitets vision 2020 innehåller nyckelord som gränslös kunskap, kreativa miljöer, dynamiska 
möten, flexibla undervisningsformer och nydanande utbildning. Syftet med min presentation är att 
diskutera skillnaden mellan visioner och de konkreta hinder, problem och möjligheter som finns 
verkligheten. Min presentation kommer att bygga exempel ur min egen undervisning. 

Umeå universitet håller på att renoveringsarbete. Att enbart uppdatera tekniken räcker dock inte. Många 
lärare behöver kompetensutveckling, t ex i form av pedagogiska kurser där man lär sig kombinera teknik, 
pedagogik och ämneskunskaper (sk TPACK-modellen). Men med dagens krympande resurser är det 
inte självklart att alla institutioner har råd att sätta in extra resurser för kompetensutveckling. Den 
kompetensutvecklingstiden som ingår i lektorstjänsten borde alltså räcka till forskning, IKT, pedagogik 
kurser och att hålla ämneskunskaperna uppdaterade. 

På vår institution har vi upptäckt att många nya studenter inte är längre vana vid att läsa större 
textmängder. På kursutvärderingar ifrågasätts läsning av kurslitteratur för ”nuförtiden har man ju Internet”. 
Att inte läsa litteraturen leder till stora kunskapsluckor och icke-sammanhängande, illa underbyggd 
argumentation. Detta i sin tur leder till många icke-godkända hemtentor, essäer och andra skriftliga 
inlämningsuppgifter. De underkända studenterna är missnöjda och menar att de blivit diskriminerade. 

Att klaga på studenterna hjälper förstås inte utan vi behöver ändra vårt sätt att undervisa. Men det blir 
inte mer tid för lärarledd undervisning. Frågan är hur vi kan använda den tid vid har på bästa sätt? Jag har 
använt bl a google docs, google groups, Moodles forum och wiki, gjort inspelade föreläsningar samt länkat 
till relevant material som finns på Youtube, UR eller olika institutioners hemsida. 

Resultatet har varit lite varierande. Mina försök har lidit av typiska problem: brist på tid, brist på teknisk 
support, brist på pedagogiskt stöd. Lärarna är bättre på sina ämnen och pedagogik än på teknik. Det 
behövs träning i teknikanvändning samt pedagogiskt stöd för planering av undervisning och val av verktyg. 
Det är inte heller lätt att motivera kollegorna att använda IKT. Att använda lärplattform kan väcka 
motstånd. Motståndet beror ofta på osäkerhet och rädsla för ökad arbetsbörda.
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Nätseminariers monologiska karaktär  
– hinder och möjligheter i lärarutbildning

Sören Högberg
Högskolan Dalarna

Med avsikt att analysera lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal i lärarutbildning, vilket utgör en 
del i min kommande avhandling, har villkor för dessa samtal kunnat urskiljas som en följd av att dessa 
samtal just sker via nätet, i detta fall i Adobe Connect. Genom att analysera de studerandes samtal om sitt 
eget pågående samtal har både hinder och möjligheter med konsekvenser för samtalens riktning kunnat 
urskiljas. Detta som en följd av både en minskad variation och avsaknad av former för kommunikation 
samtidig med en ökad variation och tillkomst av former för kommunikation, specifika för det nätbaserade 
seminariet.

Avsaknaden av ett utbyte av blickar och tillgång till övriga deltagares kroppsspråk vid nätbaserade 
seminarier leder till omständigheter som försvårar en gemensam kommunikation vilket driver samtalet 
i en monologisk riktning med stundtals parallella samtalsinnehåll, framförallt som en konsekvens av att 
studerande har svårt att veta hur det som sägs tas emot av övriga samtalsdeltagare. Det är villkor som 
kan verka hämmande för ett utbyte av tankar i ett gemensamt samtal om lärares arbete i lärarutbildning. 
Detta samtidigt som främst chatten vid vissa tillfällen visar sig ge stöd åt det muntliga samtalet, när denna 
form för kommunikation används som innehållslig riktningsgivare för samtalet, vilket ger det nätbaserade 
samtalet en unik konstruktiv möjlighet att för lärarstuderande samtala om lärares arbete ur ett medvetet 
valt perspektiv eller med ett uttalat syfte.

Med tonvikt på hur dessa samtals villkor kan påverka lärarstuderandes samtal om lärares arbete presenteras 
några kritiska faktorer samt några potentiella möjligheter att beakta, givet att det för lärarstuderande finns 
ett värde att i lärarutbildning genomleva både kunskapsbildande och omdömesbildande processer.  
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Lärares röster om digitaliseringen  
– en tematisk livshistorieansats

Lena Gleisner Villasmil
Högskolan Dalarna

Det här är en tematisk livshistorieansats baserad på åtta gymnasielärares berättelser om digitaliseringen 
inom skolan. Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för lärares digitala didaktik i undervisningen genom 
att låta lärares historier om sina professionella livserfarenheter träda fram. Denna personliga kunskap 
som konstrueras i ett mycket nära samarbete mellan forskare och informant kan ge helt nya perspektiv 
till tidigare forskning om förändringar och reformer inom ett yrke. (Estola, Erkkilä & Syrjölä, 2003, 
Antikainen, 1998, Goodson & Numan 2003). ”Röster” är en metafor för att försöka fånga berättarens 
perspektiv (Gilligan, 1982), i det här fallet de deltagande lärarnas professionella erfarenhet och hur de 
använder digital didaktik i undervisningen. I resultatet kommer de åtta lärarnas olika hållningar till 
digitaliseringen och hur de använder digital didaktik i undervisningen att presenteras. Lärarna undervisar 
i olika ämnen och har olika bakgrund men deras berättelser så här långt i studien ger både bekräftelse till 
tidigare forskningsresultat och ger ytterligare förståelse till vad som påverkar lärares digitala didaktik.

Intresset för skolans digitalisering och förväntningarna på hur skolan och didaktiken skulle reformeras 
med hjälp av digital teknik började redan på 1950-talet. När datorerna på 80-talet blev mindre och 
mer användarvänliga initierades ett närmast explosionsartat pedagogiskt utvecklingsarbete och en rad 
forskningstraditioner etablerades för att studera digitaliseringens villkor inom undervisningen (Säljö, 2010, 
Papert, 1987). Studier från denna tid visade att lärares professionella hållning till digitaliseringens var 
begränsad, den större skolreformen uteblev och digitaliseringens reformation inom skolan drevs av enstaka 
lärare och skolor (Cuban, 1986). 

Sedan början på 2000-talet har digitaliseringen accelererat än mer med Internet och tillväxten av digitala 
artefakter i skolorna. I USA introducerades datorer till varje elev framför allt i delstaten Maine och år 2007 
påbörjades samma satsning i några enstaka kommuner i Sverige och idag har mer än 250 av Sveriges 290 
kommuner påbörjade satsningar för att varje elev ska ha en egen digital artefakt (DiU, 2014, Hallerström 
& Tallvid, 2008, 2009, Tallvid, 2010). En förändring av den här storleken har medfört både positiva och 
negativa didaktiska implikationer, det vill säga didaktiska följder och konsekvenser (Grönlund, 2014, 
Fleischer, 2013, Kroksmark, 2011). Forskningsresultat tyder nu på att digitaliseringen har en större 
påverkan än förut på lärares arbetssätt och lektionsinnehåll på ett sätt som liknar ett paradigmskifte 
(Erixon, 2014, Kjällander, 2011).

Det finns ett behov av att lärares röster får träda fram mer för att skildra deras professionella 
livserfarenheter av digitaliseringens didaktiska implikationer. Digitaliseringens och lärarprofessionens 
snabba och stora förändringsprocesser, samt dessa två fälts ömsesidiga påverkan har ett behov av fler 
djupare kvalitativa studier vilket en överblick av tidigare forskning visar (Unwin, 2007, Chen, 2008, 
Amhang, 2013, Shan Fu, 2013). Lärares professionella hållning och didaktiska arbete debatteras oftast 
externt, men reformer och förändringar bör också beskrivas ur ett nära lärarperspektiv eftersom detta 
kan förklara och ge ytterligare djup åt tidigare forskningsresultat (Casey, 1992, Ball & Goodson, 1985, 
Giddens, 1984). Resultatet av den här livshistorieansatsen lyfter fram de lärares röster som deltar i studien 
och ger exempel på olika professionella hållningar med digital didaktik i undervisningen. 
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Digital writing in mathematical  
problem solving

Anna Teledahl
Högskolan Dalarna

This study examines how students make use of the different features of digital writing in mathematical 
problem solving. Data includes digital and analogous accounts of problem solving and interviews with 
students. Multimodal analysis is used with the aim of identifying differences in students’ use of modes in 
communication.
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Gymnasielärares professionsskrivande: 
användning av kollegiala och digitala 
resurser som stöd för skrivande

Anna Annerberg
Högskolan Dalarna

I studien som presenteras undersöks gymnasielärares skrivande med fokus på sambandet mellan lärarnas 
användning av kollegiala och digitala resurser som stöd för skrivande och deras inställning till den 
pågående digitaliseringen av skolan. De behandlade frågeställningarna är: i) vilka resurser i form av 
skrivutbildning eller skrivande på fritiden, utbyte med andra personer, tryckt material eller digital teknik, 
uppger lärarna att de har tillgång till och använder? ii) hur beskriver lärarna själva skrivsituationen, samt 
iii) vilket samband finns mellan lärares inställning till ny teknik i skolan och deras användning av kollegiala 
och digitala resurser för skrivande? 

Grunden för undersökningen är en etnografisk studie som sträcker sig över tre år på en svensk 
gymnasieskola. Den etnografiska studien avslutas med tolv enskilda intervjuer om yrkesskrivande. 
Intervjufrågorna bygger på en enkät hämtad från Britt-Louise Gunnarssons studie om yrkeskrivande på 
ett kommundelskontor. De lärare som intervjuas om sitt skrivande har delats in i tre kategorier utifrån sin 
inställning till ny teknik i skolan. De tre kategorierna består av lärare som anammar, försöker samt avstår 
användande av (ny) digital teknik i samband med sitt professionsskrivande. 

Resultatet visar bland annat att lärare som anammar användande av ny teknik, förutom att betona 
vikten av digitaliseringen av skolan, samarbetar mer med kollegor, skriver fler texter och talar mindre 
om granskningshot. De talar om både teknik och skrivande som möjliggörande redskap och känner sig 
fria i sitt skrivande. Lärare som försöker använda ny teknik framhåller också vikten av digitalisering, 
är mer oberoende av andra i sitt skrivande men talar om granskningshot och sin oförmåga att hantera 
ny teknik. De talar i första hand om skrivande som en förmåga. Lärare som avstår användande av ny 
teknik ifrågasätter digitaliseringens betydelse för skolan och talar om både granskningshot och risker 
med skrivande. I första hand ifrågasätter de skrivandet som sådant och betonar vikten av muntlighet 
och personliga möten. Deras avståndstagande beror inte på oförmåga att hantera ny teknik utan på 
uppfattningen att deras elever skulle missgynnas av att skolan blev mer textbaserad.
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Att introducera interaktiva lärmiljöer; 
Dialogduk som pedagogiskt verktyg

Niklas Brinkfeldt   Eva Svedmark   Karl Idberger      Bengt Malmros
Umeå universitet   Umeå universitet   Umeå universitet       Umeå universitet

Umeå universitet driver under åren 2012-2018 ett internt utvecklingsprojekt med syfte att skapa 
interaktiva lärmiljöer i fysiska rum. Om- och nybyggnationer rustas med rullbara möbler, pekskärmar, 
projektorer och annan interaktiv teknik. I takt med att dessa miljöer färdigställs aktualiseras behovet av 
utbildningsinsatser för lärare så att rummen nyttjas i sin fulla potential och inte återfaller till att bli rum 
för traditionell katederundervisning. Samhällsvetenskapliga fakulteten gav ht-14 Universitetspedagogik 
och lärandestöd (UPL) i uppdrag att stärka kompetensen bland fakultetens lärare gällande undervisning 
i dessa nya lärmiljöer. Syftet var att introducera möjligheterna med interaktiva lärmiljöer avseende olika 
typer av pedagogiska metoder och didaktiska grepp och därmed också avdramatisera teknikens betydelse, 
något som många lärare uttryckt sig frustrerade över att inte behärska. Studerandeaktiva lärandeformer 
som pedagogisk modell blev fokus för utbildningsinsatsen och de interaktiva salarna och dess tillhörande 
infrastruktur var förutsättningen. 

Med inspiration av Luleå tekniska universitets arbete med att professionalisera studentrollen (NU2014) 
skapade UPL en verkstad som tar stöd i en dialogduk. Dialogduken fungerar som spelplan och 
anteckningsyta där verkstadsdeltagarna gruppvis tar sig ann ett antal utmaningar. Till stöd för dialogduken 
skapades även ett case baserat på en lärare som tänker högt om universitetslärares vardag. Caset för 
deltagarna framåt och de får genom diskussion och tillämpade övningar pröva på rummets möjligheter, 
analoga så väl som digitala. Alltid med fokus på den pedagogiska aspekten av lärande. Dialogdukens 
övningar har valts med omsorg och berör allt från omvänd brainstorming, citatark, flipped-classroom 
till ommöblering av rummet och presentation av egna lärresurser. Som metareflektion får deltagarna 
även fundera över frågor som rör studenternas grad av ansvarstagande och aktivitet i relation till 
rummets möjligheter och begränsningar. Verkstaden avslutades med en diskussion om förändringsarbete 
på den egna institutionen och hur deltagarna ska ta detta vidare på sin hemmainstitution och i sin 
undervisningsvardag. 

Responsen på denna utbildningsinsats har varit över förväntan. Utvärderingar (skriftliga/muntliga) ger 
verkstaden högt betyg. Vissa institutioner har hängt upp duken i personalrummet för att påminna om 
diskussionerna som gick, andra har bett om att få skicka deltagare till öppna uppsamlingsverkstäder på 
samma tema. Det visade sig vara ett vinnande koncept att få uppleva och praktisera olika möjligheter i 
rummen istället för att få dem berättade för sig. En annan viktig aspekt som tas upp i utvärderingen var 
vikten av att avdramatisera tekniken och istället fokusera på förändrade undervisningsformer och den egna 
praktikens utmaningar.
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– helgjutet?
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En av utmaningarna som svensk gjuteriindustri står inför är att säkra kompetensförsörjningen genom att 
ta tillvara ny kunskap som utvecklas inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Samtidigt upplever 
företagen att det är brist på utbildningsmöjligheter, särskilt på akademisk nivå.

Hösten 2013 startade Tekniska högskolan i Jönköping, forskningsinstitutet Swerea SWECAST och 
Svenska gjuteriföreningen, inom ramen för samarbetsorganisation Casting Innovation Center, ett projekt 
med syfte att utbilda specialister för forskning och industri och skapa ökad konkurrenskraft och förbättrad 
innovationsförmåga. Projektet finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”.
Målet är att utveckla en ettårig globalt attraktiv och flexibel utbildning på avancerad nivå med tydlig 
forskningsanknytning i stark samproduktion med industrin. Stor vikt läggs vid att utbildningen ska vara 
tillgänglig för redan yrkesverksamma. Utbildningen har nu pågått under drygt en termin. I vårt bidrag till 
konferensen fokuseras på framgångsfaktorer för nätbaserad utbildning som riktar sig till yrkesverksamma.

Metod
I projektet har en ny kursdesign för nätbaserad utbildning utvecklats. Detta har till exempel inneburit 
produktion av webbföreläsningar, utveckling av case, stöd för nätbaserad kommunikation och nätbaserad 
examination via exempelvis självrättande test, e-möten och diskussionsforum. I projektets första fas har 
30 hp (sex kurser) utvecklats och de första tre pilotkurserna har genomförts på halvfart med en till två 
campusträffar per kurs under våren 2015. Av de nitton, enbart yrkesverksamma studenter som startade, 
antogs åtta som uppfyllde behörighetskraven (högskoleingenjörsutbildning) och elva antogs med dispens. 
Medelåldern är 39 år och de yrkesverksamma representerar sjutton olika gjuteriföretag. Skriftliga 
och muntliga utvärderingar har genomförts kontinuerligt och vid analys av dessa synliggörs några 
framgångsfaktorer.

Resultat
Genomströmningen har hittills, under de tre första kurserna, varit 84 %, 74 % respektive 76 %. Ett 
intressant resultat är att de som har fått dispens har presterat minst lika bra som de med formell 
behörighet. För att stödja yrkesverksamma studenter vid nätbaserad utbildning har framgångsfaktorerna 
varit att erbjuda kurser på halvfart med tidsmässig flexibilitet i när uppgifter kan genomföras. Det är också 
viktigt att validera tidigare kunskap då formell behörighet saknas samt att arbeta med industrinära case 
som kan kopplas till den egna yrkesrollen. I kursen Component Casting får deltagarna varje vecka välja 
ett problem från det egna företaget, som är kopplat till veckans föreläsning. Problemen diskuteras först 
mellan kursdeltagarna i diskussionsforum där erfarenhetsutbyte sker. Därefter hålls ett e-möte där lärarna 
ger feedback. Detta är ett exempel på hur ett kollaborativt lärande kan skapas mellan yrkesverksamma 
studenter, företag och akademin.
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Why don’t they answer, and do they really 
learn? A case study of using an audience 
response system in introdoctury physics 
teaching
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In this paper we investigate two aspects of teaching with a classroom response system in introductory 
physics. First, we discuss student retention between question rounds and the reasons why students avoid 
answering a retake. A question with declining response rate was followed by a question addressing the 
students’ reasons for not answering. 

We find that there appears to be several reasons for the observed decline, and that the students need 
to be reminded. We argue that small drops are of unimportance as the process appears to work anyway. 
Second, we discuss the dynamics of learning in a concept-sequence in electromagnetics where, despite poor 
statistics on a first round, a majority manages to answer a follow up question correctly. We argue that this 
occurs due to conceptual learning from peer-instruction during the discussion phase. 


