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Sammanfattning 
Femte dimension (5D) är ett internationellt nätverk för forskare, lärare, elever och 
studenter. I den här uppsatsen har jag  genom en studie i Femte dimensionens anda 
utforskat vad ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet och högskola innebär för de 
inblandade och diskuterat frågan om hur samarbetet med hjälp av IKT kan se ut. 
Studien genomfördes på LHS under våren 2007 tillsammans med lärarstudenter, lärare 
och elever från en närliggande skola.  

Jag vill bidra till en ökad förståelse om IKT´s roll i kollaborativt lärande och samtidigt 
skaffa mig egna erfarenheter av lärmodellen 5D för att se om denna metod kan vara ett 
bra sätt att integrera IKT i kurserna på lärarutbildningen.  

Metoden 5D bygger på kollaborativt arbetssätt. Det är en ide och ett modellsystem för 
lärandemiljöer som kännetecknas av samarbete, rikhet på verktyg, lek samt ett 
undersökande och kreativt arbetssätt. För att optimera lärandet och utvecklingen i den 
sociala interaktionen utvecklades metoden med hjälp av bl.a. Vygotsky´s tankar om 
”den proximala utvecklingszonen”.  

Studien är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Genom kvalitativa 
forskningsstudier kan man gå nära in på lärandesituationer, beskriva dem och analysera 
vad som faktiskt sker där. Som metod har jag använt deltagande observation samt 
analys av insamlat material. Jag har samlat in data på många olika sätt; genom 
intervjuer, utvärderingar, observationer, video- och ljudupptagningar och genom 
studenternas loggboksanteckningar. I min analys har jag utgått ifrån Pierre Dillenbourgs 
kriterier av kollaborativt lärande: situationen (symmetri, arbetsfördelning), interaktionen 
(symmetri, jämkande av åsikter), processen (byggande av gemensam grund, gemensamt 
kunskapsbygge) och effekterna.  

Resultatet av studien visar att Dillebourgs kriterier är mycket användbara som verktyg 
när man vill studera kollaborativt lärande i grupper. Studien visade flera exempel på de 
tre första kriterierna. Intervjuerna med andra forskare och de gjorda utvärderingarna av 
sudien visar att modellen 5D är användbar i lärarutbildningen. 

Nyckelord 

Nyckelord: Femte dimension, IKT, kollaborativt lärande, Digital storytelling, 
samlärande, pedagogik, didaktik
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1.1 Inledning 
Femte dimension (5D) är ett internationellt nätverk för forskare, lärare, elever och 
studenter. Femte dimension har en lång tradition av forskning. 5D startade som ett 
fältlaboratorium i mitten av 1980-talet med syftet att studera svårigheter med läs- och 
skrivinlärning. Idag finns 5D forskning inom en rad olika ämnen som t ex 
språkutveckling, utvecklings- och social psykologi, datorbaserat lärande, organisatoriskt 
lärande, pedagogik mm.  
I den här uppsatsen vill jag genom ett projekt i Femte dimensionens anda utforska vad 
ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet och högskola kan ge för effekter för alla de 
inblandade och diskutera frågan om IKT främjar samlärandet. 

Jag arbetar som IT-pedagog på Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). I mitt uppdrag ingår 
att kompetensutveckla lärarutbildare i pedagogisk IKT- användning. När jag hörde talas 
om Femte dimensionen var min första tanke att 5D kanske kunde bidra till mer 
integrering av IKT i kurserna på Lärarhögskolan. 

Jag arbetar också själv som lärare på magisterprogrammet IKT, lärande och pedagogiskt 
arbete på Lärarhögskolan i Stockholm. Programmet ges på distans och kursernas 
arbetssätt bygger på kollaborativt lärande. På grund av detta har mitt intresse för 
kollaborativt lärande fördjupats under de år jag arbetar med programmet. Jag har också 
många års erfarenhet av att arbeta med olika digitala verktyg i grundskolan både som 
lärare och som IT-pedagog och jag har upplevt att digitala verktyg ökar elevernas 
motivation och gör det enklare för grupper att samarbeta när de kan fokusera på vad 
som finns på skärmen i stället för på ett papper. 

Mitt intresse för Femte dimensionen väcktes när att jag deltog i en konferens i Sevilla1 
under hösten 2006. Lärarutbildare Jennifer Masters från universitetet i Brisbane 
presenterade på konferensen sitt arbete med Femte dimension och jag hade även 
möjlighet att intervjua henne under min vistelse i Australien. Efter besöket i Brisbane 
tog jag kontakt med Blekinge Tekniska högskola, där man arbetat med metoden under 
en längre period. Jag genomförde en intervju med Berthel Sutter, Monica Nilsson och 
Carina Andersson, som alla arbetat med och skrivit flera artiklar om metoden.  

När jag hörde talas om modellen Femte dimension som dessutom bygger på ett 
samarbete mellan elever, studenter, lärare och forskare ville jag gärna skaffa mig egna 
erfarenheter av 5D för att se om 5 D kunde vara ett bra sätt att integrera IKT in i 
kurserna på lärarutbildningen. Därför genomförde jag ett projekt i Femte dimensionens 
anda på LHS under våren 2007 tillsammans med lärarstudenter, lärare och elever från 
en närliggande skola. Ett stort tack till eleverna, läraren och studierektorn på 
Stadshagens skola! 

                                                 
1 m-ICTE2006. 22-25 November, 2006 
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1.2 Syfte 
Jag vill genom denna en studie bidra till en ökad förståelse om IKT´s roll i kollaborativt 
lärande och samtidigt skaffa mig egna erfarenheter av lärmodellen 5D för att se om 
denna metod kunde vara ett bra sätt att integrera IKT i kurserna på lärarutbildningen.  

1.3 Frågeställningar 
1. Vad innebär ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet och högskola för 

alla de inblandade, lärare, studenter, elever 

2. Hur ser samarbetet med datorns hjälp ut? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Teorierna bakom Femte dimensionen 
Citat från organisationens hemsida www.5d.org 

”Den teoretiska ramen som utgör grunden för 5D har traditionellt varit kulturpsykologi och 

kulturhistorisk verksamhetsteori. Metoden bygger på ett kollaborativt arbetssätt. 5D är en ide 

och ett modellsystem för lärandemiljöer som kännetecknas av samarbete, rikhet på verktyg, lek 

samt ett undersökande och kreativt arbetssätt. Läraren tillhandahåller de redskap som hon 

anser elever behöver. Läsandet och skrivandet blir då ett verktyg i stället för ett mål. Miljön gör 

att alla lär men vi lär olika saker. Ledord för metoden är jämlikt förhållande och dialog.” 

Enligt Monica Nilsson och Berthel Sutter, från Tekniska högskolan i Blekinge, är Femte 
dimensionen både en teoretisk modell för lärande, en forskningsmetod och en praktik i 
vilken lärande och utveckling sker. Modellen utvecklades på 1980 talet av Michael Cole 
och Peg Griffin vid University of California, San Diego. Utgångspunkten för modellen 
var idéer och teorier utvecklade i den ryska kulturhistoriska skolan samt inom den 
amerikanska pragmatismen med namn som Vygotsky, Luria och Dewey (Cole, 2006). 
Metoden går ut på att studera vad människor kan utföra om de erbjuds hjälpmedel, 
d.v.s. artefakter och tips om hur dessa kan användas. (Nilson, Sutter 2001) 

Mikael Cole beskriver sin bok The Fifth dimension (Cole 2006) att syftet med 5 D från 
början var att skapa en fungerande modell för efterskoleverksamhet som dels skulle 
främja skolelevers akademiska resultat, särskilt deras läs- och skrivförmåga, samtidigt 
som studenterna skulle få praktiska erfarenheter som kompletterade deras teoretiska 
studier. Han skriver vidare att trots att teorierna bakom olika tillämpningar av metoden i 
olika projekt i världen har varierat har de alla haft en gemensam övertygelse om att 
individens utveckling är del av och beroende av deltagande i ett kulturellt organiserad 
social kontext sett ur dess större socioekologiskt kontext. Han citerar Jay Lemke (1997, 
38, Cole 2006): 
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Our activity, our participation, our  ”cognition” is always bound up with the participation and 

activity of Others , be they persons, tools, symbols, processes, or things. How we participate, 

what practises we come to engage in, is a function of whole community ecology….As we 

participate, we change, our identity- in- practise develops, for we are no longer autonomous 

Persons in this model, but Persons- in-activity. 

Dessa tankar ledde till att metoden i början kom att hamna in i kommunal 
eftermiddagsverksamhet. För att locka dit barnen på eftermiddagarna behövde 
verksamheten vara motivationsskapande för barnen. Viktiga ingredienser blev då 
lekfullheten och att aktiviteterna skulle kombineras med lärande och dynamik i 
interaktionen mellan deltagare. 

För att optimera lärandet och utvecklingen i den sociala interaktionen utvecklades 
metoden med hjälp av bl.a. Vygotsky´s tankar om ”den proximala utvecklingszonen”. 
Detta påverkar speciellt den rollen studenterna har i metoden, att vara ”mer kunniga 
partners”. En tumregel för studenterna har varit att ge barnen så lite hjälp som möjligt 
men tillräckligt för att de båda ska ha roligt (Cole 2006).  

Enligt Olga Dysthe har Michael Cole under många år arbetat med utvecklingspsykologi 
parallellt med barns konkreta lärmiljö. Hon beskriver 5D som ett försök att skapa 
mikrokultur som främjar lärande och där lärarstuderanden ingår där som medhjälpare 
under minst ett skolår (Dysthe, 2001). 

5D har framförallt använts utanför vanlig skolverksamhet, oftast som återkommande 
verksamhet på eftermiddagar. Verksamheten har då bedrivits i en skolsal eller annat 
rum med tillgång till IKT. Barn kommer till 5D på frivillig basis för att leka och lära. 

I början av 5D -verksamheten arbetade barnen med en labyrint med ett 20-tal rum vilka 
i sin tur innehöll ett eller flera datorspel. Senare har innehållet utvidgats till att handla 
om många olika teman som t.ex. informationssökning, digitalt berättande o.s.v. och 
metoden har också spridits till vanlig skolverksamhet. 

”Det finns som bekant fyra dimensioner: höjd, bredd, djup och tid. Men Michael Cole 
menar att det också finns en femte, sociokulturell dimension som har att göra med 
överföring av betydelse. Den tanken leder fram till idén om det kommunikativa 
lärandet, det vill säga att vi lär oss genom kommunikation med andra människor, 
förklarar Berthel Sutter” enligt Magnus Jacobson i en artikel om Espedalskolan i 
Blekinge.  

På organisationens hemsida kan man läsa att metoden bygger även på kollaborativt 
lärande. 

There are a number of other empirical studies and tools that illustrate the advantages of 

collaborative learning. These theories, experiments, and results indicate the effect of 

collaboration on human cognition and the need for collaborative techniques in learning 

environments (Kumar,2002). 

2.2 Erfarenheter från andra forskare 
För att få mer förståelse om vad Femte dimensionen innebär utifrån ett 
högskoleperspektiv gjorde jag två intervjuer med personer som arbetat länge med Femte 
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dimensionen tillsammans med studenter inom respektive högskola. Jag kommer här att 
redovisa en del av de svar som är relevanta med tanke på min frågeställning.  

2.2.1 Intervju med Jennifer Masters (070105)  

Jennifer Masters har arbetat med lärarutbildningen på Queensland University och 
Technology i 15 år. Tillsammans med Shaun Nyqvist har hon genomfört projekt i 
Femte dimensionens anda i flera omgångar och de presenterade sitt arbete på 
konferensen i Sevilla: “Supporting play with digital media: Informal learning in the 
Fifth Dimension.” 

Jennifer hänvisar i sin forskning till Sörensen, Danielsen och Nielsens slutsatser om att 
lärandet i formella sammanhang är själva målet för undervisningen men i informella 
sammanhang är det helt enkelt medlet. Barnen lär sig för att nå sina egna mål som t.ex. 
en ny nivå i ett spel. 
Syften med deras projekt i Brisbane var: 

• Att bidra till forskningen om IT och pedagogik genom att ta reda på hur och vad 
elever lär sig genom informell användning av digital teknik 

• Att ta reda på vilka informella mönster kommer fram i processen när barn får 
tillgång till digital media 

• Vilka fördelar innebär deltagandet i en autentisk lärandesituation för studenter 

 
Projektet genomfördes i flera omgångar. Modellen utvecklades efter varje omgång men 
innehållet var till stor del detsamma och handlade om att göra animerade filmer. 
Upplägget för projektet under den senaste, tredje omgången innebar att varje pass 
började med en inspirationsdel t.ex. hur man kan arbeta med ljud och efter det fortsatte 
barnen sitt eget arbete med filmer. Loggböcker för gruppernas planering infördes också 
då och inget färdigt material från Internet fick användas. Lärarstudenterna som 
handledde eleverna fick mycket stöd av projektledarna i sin handledande roll. 
Studenterna gjorde samtidigt med huvudprojektet sina egna undersökningar som sedan 
resulterade i uppsatser. Tidschemat ändrades från tidigare omgångar så att 
projektperioden blev mer intensiv och innehöll en avslutande heldag. Detta innebar att 
elevernas inte ”tappade” bort processen. Tidigare hade eleverna arbetat med projektet 
bara under en eftermiddag i åtta veckor. 

Projektet hade ännu inte hunnit utvärderats på grund av att en omgång återstod men 
redan nu kunde Jennifer konstatera att elevernas arbeten under tredje omgången blivit 
mer kreativa och att deras skola nu satsat på att köpa fler datorer till skolan. 

Studenterna som deltog i 5D- projektet gick andra året på sin utbildning. De var 
visserligen IT - vana men hade inte kunskaper om hur man använder IT som ett 
pedagogiskt verktyg. Genom att delta i projektet fick studenterna kompensera en annan 
del av sin utbildning. Studenternas roll var inte att agera som lärare i projektet utan att 
lära sig tillsammans med barnen. De var ganska osäkra på att arbeta med den här typen 
av projekt och behövde mycket stöd.  Eleverna till projektet kom från en förort till 
Brisbane, ett ”svårt område” med många bokstavsbarn och där få elever har datorer 
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hemma. Under andra omgången av projektet var eleverna så många att projektet mer 
liknade ”barnpassning”. 

Av intervjun med Jennifer Masters förstod jag vikten av att introducera modellen för 
studenterna noga i förväg. Om studenterna inte känner sig trygga i modellen riktas alla 
elevers frågor till projektledaren och inte till studenterna. Deras erfarenheter gjorde 
också att jag ville begränsa tidsperioden för projektet och även antalet deltagande 
elever. 

2.2.2 Intervju med Monica Nilsson, Berthel Sutter, Carina Andersson 
070220  

Den här intervjun genomfördes genom konferenssystemet Marratech2. Monica Nilsson 
befann sig under intervjun i San Diego där hon arbetar vidare med 5 D tillsammans med 
en av grundarna, Michael Cole. Berthel Sutter och Carina Andersson arbetar på 
Blekinge Tekniska högskolan. Monica berättade att det finns många som arbetar aktivt 
med 5D i San Diego och även i andra delar av världen som t.ex. i Mexiko och Finland.  
Däremot på Blekinge Tekniska Högskolan har de på senare tid haft problem med 5D-
projekt på grund av att högskolan är så liten. Man har de inte haft samma kapacitet av 
studenter som i andra större högskolor och måste därför starta ett nytt 5D-projekt varje 
gång det finns en kurs där detta kan passa in. Enligt Monica Nilsson borde 5D vara en 
naturlig, kontinuerlig del av en lärarutbildning.  

I San Diego har man byggt in modellen 5D i utbildningen. Där finns en kurs, 
”Practiment in childdevelopment”, som löper under varje block av 10 veckor. 
Studenterna varvar teori och praktik, de är ute på ”projektet” två gånger i veckan och 
arbetar sedan med sina anteckningar på universitetet resten av tiden. Under nästa 10 
veckors period kommer nya studenter ut och på det sättet lever 5D vidare under hela 
året. 

Enligt Carina Andersson, som arbetat som projektledare i flera skolprojekt i Blekinge, 
är det lättare att nå ut till skolor där lärare inte arbetar så aktivt med IKT i sin 
undervisning. Hon menar att det är lättare för en IT-osäker lärare att delta i ett 5 D -
projekt med tanke på att hon då genom projektet får fler vuxna till klassrummet.  

När de arbetade som mest aktivt med 5D i Blekinge handlade projektet om datorspel 
med uppdragskort till olika spel men det fanns även uppdrag som var kopplade till 
program som Word, PowerPoint, informationssökning o.s.v. ”Assistenten”, som kunde 
vara en student eller en äldre skolelev, löste tillsammans med eleven olika uppdrag. En 
assistent hade hand om två elever. Datorn användes som mötesplats mellan assistenten 
och eleven. Det mest intressanta var att se vad som hände i det mötet och i deras 
lärprocess.  

Enligt Monica Nilsson är 5D tänkt som ett ramverk och det centrala är mötet mellan 
studenter och elever och att utveckla goda lärmiljöer och verksamheter och inom ramen 
för det kan man prova olika saker. De betonar att studenterna roll inte är lärarens roll 
utan studenter är samarbetspartners till eleverna. Studentens roll är att hjälpa eleverna, 
                                                 
2 Marratech är ett videokonferenssystem där man genom Internet kan ha möten med människor i olika delar av 

världen med bild, text och ljud. 
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inte för mycket men tillräckligt för att få igång en bra kommunikation och interaktion 
mellan sig själva och eleverna. När man läser om Vygotsky och utvecklingszonen så 
kan man då se det i praktiken inom ett 5D-projekt. Teorierna samspelar med det man 
gör och det man förstår, menar Monica. Enligt henne skulle Lärarhögskolan passa 
mycket bra för ett arbete med 5D med tanke på det stora antalet studenter som finns hos 
oss. 

Intervjun med Blekinge väckte tankar hos mig om 5 D´ s möjligheter att koppla 
inlärningsteorier till praktiska tillämpningar. Genom ett 5D- projekt kan studenterna 
praktisera teorier de läst om i sin utbildning. De kan få större förståelse av hur olika 
teorier fungerar i verkligheten i mötet med eleverna, vad innebär t.ex. kollaborativt 
lärande när man arbetar med elevgrupper och IKT? De får också en praktisk möjlighet 
att testa olika sätt att arbeta med IKT i skolan. Den möjligheten finns inte självklart i de 
skolor studenterna befinner sig i under sin VFU. 

3. Teoretisk ansats 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Syftet med den här uppsatsen är att förstå vad ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet 
och högskola innebär för alla de inblandade och att få en större förståelse hur eleverna 
samarbetar i Femte dimensionens anda med hjälp av IKT. Den gemensamma nämnaren 
för min studie är sambandet mellan samspel och lärande. Jag ser samspelet utifrån flera 
olika perspektiv; samspelet mellan en högskola och fältet, samspelet mellan studenter 
och elever, samspelet mellan elever i en grupp och samspelet mellan IKT- verktyg och 
elever. 

Dysthe skriver i boken Dialog, samspel, och lärande att samspel har en handlingsaspekt, 
en relationell aspekt och en verbal aspekt och vilken av dessa dominerar i en viss 
situation varierar. Alla dessa aspekter är intressanta i den här studien.  
De metodval en forskare gör hänger ihop med vilken teoretisk ansats man har i studien. 
Den här studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet där mänskliga 
föreställningar skapas i ett ständigt pågående samspel mellan individerna och den 
sociala kontexten samtidigt som den kulturella kontexten och de kulturella verktygen 
skapar människan (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet innehåller olika 
inriktningar där den gemensamma aspekten är att lärandet uppfattas som socialt 
medierat och distribuerat och där språket ses som grundläggande för lärandeprocessen. 
Perspektivet har sitt teoretiska ursprung i ryska kulturhistoriska traditionen hos 
Vygotsky, Luria och Leontiev och i den amerikanska pragmatiska traditionen med 
namn som Dewey och Mead. (Malmberg, 2006). Dessa teorier var även utgångspunkten 
för utvecklandet av modellen Femte dimension. 

I sociokulturella perspektivet används begreppet mediering i betydelsen att vi hanterar 
verkligheten genom olika intellektuella och fysiska redskap som t.ex. genom olika IKT 
-verktyg i min studie. Begreppet mediering innebär också att vårt tänkande och våra 
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förställningsvärldar är färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. 
Ord och språkliga utsagor medierar omvärlden för oss och med hjälp av kommunikation 
kan vi samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter. Språket spelar en avgörande 
roll i vår utveckling och vårt lärande. Vår kultur med de artefakter, de intellektuella och 
fysiska verktyg, som den innehåller hjälper oss att bearbeta kunskap kollektivt vilket 
gör att vi idag hanterar omvärlden på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Hur 
eleverna använder dessa redskap har betydelse på hur och vad de lär sig. (Säljö, 2000).  

Ett centralt begrepp inom sociokulturella perspektivet är Vygotsys begrepp ”den 
proximala, potentiella eller närmaste utvecklingszonen”. Den handlar om vilket avstånd 
det finns mellan vad en individ kan prestera själv jämfört med vad hon kan prestera med 
hjälp av en mer kapabel kamrat eller vuxen (Säljö, 2000). Med hjälp av språket kan vi 
stödja barnet i dess utveckling. I modellen Femte dimension har studenterna rollen att 
vara den mer kapabla kamraten. 

3.2 Kollaborativt lärande 
Förhoppningen, att datorn ska underlätta samarbetet i grupper, har funnits länge inom 
forskningen om Computer Support for Collaborative Learning (CSCL). I Kunskap och 
kompetens -stiftelsen skriftserie nr 17, Lärkraft, diskutera Maria Larsson datorns roll i 
samarbetet på olika sätt: 

Lärandet är inte en aktivitet som enbart sker i huvudet på människor utan också en aktivitet 

som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Datorn kan ses som ett redskap som man 

använder för att kommunicera sina tankar och idéer med andra, menar Roger Säljö (1999). 

s.18 

Även andra forskare har visat på att datorn kan påverka arbetet i en grupp: 

Blaye et al. 1990 showed that children who had previously worked as collaborative pairs on the 

task of planning and problem solving were twice as successful as children who had had the 

same amount of experience working alone. (Kumar 2002) 

I forskningsprojektet LärIT, en studie om barns möten med datorn framgick att 
interaktion och samarbete ökade när barnen löste en uppgift med datorn jämfört med när 
samma uppgift gjordes med penna och papper.(Alexandersson & Linderoth & Lindö, 
2000) 

I en artikel "What Does The Design Of Effective CSCL Require And How Do We 
Study Its Effect?" diskuterar Gavriel Salomon (1995) de fundamentala krav som enligt 
honom ska finnas för att ett CSCL-projekt ska bli lyckat. Han beskriver först och främst 
om hur viktig hela lärandesituationen är och nämner behovet av ” an orchestrated 
whole”. Med detta menar han att alla aspekter i en lärandesituation med läroplan, olika 
aktiviteter, elevens uppfattning av mål, elevers sociala interaktion, lärarens agerande 
o.s.v. påverkar på hur lärande i ett kollaborativt projekt blir. 
(Kumar, 2002)  

According to Salomon, a CSCL project needs interdependencies, sharing, personal 

responsibility and mindful involvement on the part of the participants if it is to be successful. In 

general he emphasizes the need for genuine interdependencies. By "genuine 
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interdependence" he refers to the need for the participants to share necessary information, 

meanings, conceptions and conclusions provided by the members of the team.  

 

För att skapa förutsättningar för ”genuint ömsesidigt beroende” i grupperna formade jag 
uppdraget så att grupperna skulle berätta en gemensam historia med hjälp av IKT – 
verktygen. Detta innebar i praktiken att de var tvungna att diskutera och komma överens 
om allt från innehållet i berättelserna till genomförandet och den slutgiltiga produkten 
tillsammans inom gruppen. Alla instruktioner och manualer fanns bara i ett exemplar 
per grupp så att de även skulle vara tvungna att läsa texterna tillsammans. Tanken 
bakom de valda verktygen och de dataprogram, Moviemaker och Audacity, som skulle 
användas till uppdragen, var att jag utgick ifrån att dessa var nya verktyg för de flesta 
elever så att även lärandet av att använda själva verktygen skulle innebära samarbete 
och lärande.  

Enligt Pierre Dillenbourg (1999) kan en interaktion vara mer eller mindre kollaborativ. 
Några kriterier för ett kollaborativt arbete han diskuterar är att arbetet måste ske i form 
av samspel d.v.s. gruppmedlemmarna löser inte enskilda uppgifter parallellt och enskilt 
utan tillsammans. Kollaborativt arbete handlar också om att underhandla och jämka och 
att det ska finnas utrymme för förhandling.  

Man kan säga att begreppet ”kollaborativt lärande” beskriver en situation där en viss typ av 

interaktion förväntas äga rum. Denna interaktion ska i sin tur utlösa mekanismer som leder till 

lärande.  

 
De är inte självklart att interaktion sker även om läraren har organiserat för det, vilket i 
sin tur kan innebära att inte heller kollaborativt lärande kommer till stånd. Dillenbourgs 
tankar ledde till att jag valde följande aspekter av kollaborativt lärande som underlag för 
studenterna när de skulle skriva loggbok om under projektets gång: 

• situationen (arbetsfördelning, arbetet sker i form av samspel och växelverkan, 
d.v.s. gruppmedlemmarna löser inte enskilda uppgifter parallellt och oberoende 
av varandra utan tillsammans)  

• interaktionen (kollaborativ interaktion karakteriseras av att man underhandlar 
och jämkar och kommer överens gemensamt)  

• processen (byggande av gemensam grund, gemensamt kunskapsbygge, hur delar 
de med sig av sina kunskaper) 

• effekterna (har gruppen utvecklat en allmän förmåga att samarbete som de skulle 
kunna använda i andra grupper)  

3.3 Det vidgade textbegreppet 
I kursplanerna för ämnet svenska används termen ett vidgat textbegrepp3. Den innefattar 
förutom skrivna och talade texter även bilder, bildmedier och inte bara läsning utan 

                                                 
3 www.skolverket.se 

 



 

 9

även avlyssning och film, video etc. Trots detta är mycket av arbetet i skolan och i 
lärarutbildningen fortvarande textbaserat. Anledningen till att termen” ett vidgat 
textbegrepp” lyfts upp är att våra ungdomar idag använder sig av olika medier mycket 
mer än tidigare och behöver få verktyg till att analysera mediernas budskap. Med mitt 
projekt ville jag visa på andra möjliga vägar till arbete med svenskämnet i skolan än 
enbart textbaserade verktyg.  

Varför har det blivit så viktigt att se på text på detta utvidgade sätt? Ja, skolan och dess 

kursplaner måste gå i takt med det omgivande samhället, som ständigt förändras inte minst 

inom kulturens område. Det finns idag en mängd olika medier som är mycket viktiga för unga 

människor och som utövar ett stort inflytande. Våra elever både konsumerar och producerar via 

olika medier. Därför räcker det inte med ”literacy”, att behärska bokstäverna (lat. litteræ), dvs. 

skriftspråket. Idag behövs en generell mediekompetens, en ”medialiteracy” som det kallas i 

internationell debatt. 

4. Metod 
Den första frågeställningen i min uppsats handlar om att förstå vad ett IKT- inriktat 
samarbete mellan fältet och högskola kan ge för effekter för alla de inblandade. Jag har 
valt att belysa den frågan genom intervjuer med andra forskare och genom skriftliga 
utvärderingar med de lärare, studenter och elever som deltog i studien. Genom 
intervjuer med forskare och utvärderingar med lärare, studenter och elever kan det bli 
möjligt att förstå verksamheten. Deras erfarenheter och kunskaper kan sedan användas 
inför ett eventuellt beslut om fler samarbetsprojekt i Femte dimensionens anda på 
Lärarhögskolan. 

I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan 
stärkas med god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet i mätningar. 
Begreppet validitet i kvalitativ forskning gäller snarare hela forskningsprocessen. De 
tolkningar som forskaren presenterar bör byggas under så att läsaren själv kan bilda sig 
en egen uppfattning om dessas trovärdighet (Patel & Davidson 2003). Validitet vid 
kvalitativa studier handlar alltså om att kunna beskriva på ett tillförlitligt sätt det man 
gjort. 

Genom kvalitativa forskningsstudier kan man gå nära in på lärandesituationer, beskriva 
dem och analysera vad som faktiskt sker där (Dysthe 2001). När vi interagerar med 
andra gör vi det möjligt för andra att reagera på och resonera vidare med våra tankar och 
handlingar. Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där 
datainsamlingen fokuserar på ”mjuka data” t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003). 

Studien av projektet sker genom deltagande observation samt genom analys av insamlat 
material. Jag valde deltagande observation som metod för projektet därför att den ger 
mig möjlighet att samla data på många olika sätt; genom intervjuer, utvärderingar, 
observationer, video- och ljudupptagningar och genom studenternas 
loggboksanteckningar.  
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Intervjun med Jennifer Masters skedde muntligt och skrevs ner direkt efter intervjun. 
Intervjun med Blekinge tekniska högskola skedde genom konferenssystemet Marratech. 
Den spelades in och skrevs sedan ner direkt efter intervjun. 

 

4.1 Urval 
Jag valde att göra två olika intervjuer med representanter från två olika högskolor med 
tanke på att deras aktuella erfarenheter skulle ha relevans till min frågeställning om vad 
ett samarbete mellan högskola och fältet kan innebära för alla inblandade. 

Under våren 2007 tog jag kontakt med flera grundskolor i närheten av Lärarhögskolan. 
Min tanke var att Framtidens klassrum, vår nyaste lärmiljö på Lärarhögskolan i 
Stockholm, skulle invigas för första gången genom ett projekt med elever från en 
närstående skola. För att underlätta för alla inblandade skulle det var enklast om 
eleverna själva kunde ta sig till lokalen och därför var det viktigt att avståndet från 
Lärarhögskolan inte skulle vara så långt. Endast en av de tillfrågade skolorna var 
intresserad att delta i samarbetet. Med hjälp av skolledaren hittade vi en lärare och en 
årskurs 7 som gärna ville delta i projektet. Anledningen till att hela klassen inte deltog i 
projektet berodde på dels att Framtidens klassrum är dimensionerat för ca 20 personer 
men också på det faktum att bara dessa 12 elever hade en skriven överenskommelse 
med skolan att de fick bli filmade och fotograferade. Att det blev åk 7 berodde på att 
ingen annan lärare visade intresse. Efter mötet med skolledaren och läraren bestämdes 
sedan tider för projektet.  

4.2 Genomförande  
Vilka erfarenheter har andra universitet och högskolor av modellen Femte dimension? 
För att få svar på den frågan gjorde jag två intervjuer med andra forskare under våren 
2007. Den ena skedde muntligt och skrevs ner direkt efter intervjun och den andra 
genom konferenssystemet Marratech.  

Efter att genom litteraturstudier fått en tydligare bild av vad ett projekt i Femte 
dimensionens anda kan innebära, planerade jag ett projekt, som skulle genomföras före 
sommarlovet. Jag efterlyste frivilliga studenter till projektet genom ett Campusmail 
(Bilaga 1). Tyvärr var tidpunkten på våren inte den bästa med tanke på alla slutarbeten 
studenterna hade att göra, så därför lyckades jag bara engagera tre studenter till 
projektet. Projektet genomfördes mellan perioden 2007-04-19 och 2007-05-30. 
Eleverna kom till Lärarhögskolan vid fyra tillfällen och arbetade i ca 2.5 timmar åt 
gången. Tanken var att ge 12 elever från grundskolan möjlighet att komma till 
Lärarhögskolan och till Framtidens klassrum och där på ett lekfullt sätt skapa digitala 
berättelser tillsammans med lärarstudenter och mig som projektledare/forskare.  

Eleverna delades i fyra grupper och dessa grupper handleddes av tre lärarstudenter. 
Lärarstudenterna hade också ansvar att dokumentera gruppernas arbete under projektets 
gång genom loggboksanteckningar. Studenterna fick stöd och handledning av en 
projektledare. En grundläggande datorvana räckte för studenterna för att kunna delta i 
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projektet. Alla de planerade fyra träffarna blev av även om alla studenter inte kunde av 
olika anledningar delta varje gång. Vid ett par tillfällen fick jag även hjälp av mina egna 
kollegor, IT-pedagoger på Lärum. 

Min andra fråga var hur ser ett samarbete med datorns hjälp ut. Jag planerade projektet 
så att eleverna skulle få flertal tillfällen till att ta hjälp av varandra eller studenter. Varje 
grupp på tre elever fick dela på en bärbar dator och andra IT-verktyg, instruktioner till 
uppdragen fanns bara i ett exemplar, likaså manualer, manuspapper och loggbok. Jag 
ville organisera arbetet så det skulle finnas många tillfällen till diskussioner, 
problemlösningar och gemensamma planeringar. Upplägget innebar också att grupperna 
inte fick någon formell undervisning i olika dataprogram utan skulle även lösa 
eventuella problem som uppstod där tillsammans i gruppen, antingen med hjälp av 
manualerna eller genom dialog med studenterna. 

4.2.1 Beskrivning av innehållet i projektet 

Det första uppdraget (Bilaga 2) handlade om att gruppen tillsammans skulle hitta på en 
egen berättelse till färdiga digitala stillbilder, skriva manus och spela in berättarrösten. 
Allt detta sattes sedan ihop till en liten ”film” (max 1.5 minuter) i programmet 
Moviemaker (Bilaga 6). 

De skulle börja med att titta på alla bilder och fundera först tyst hur var och en skulle 
vilja sätta ihop ca 7 av 14 bilder till en berättelse. Gruppen skulle sedan gå varvet runt 
och lyssna på varandras idéer och fortsätta att samtala med varandra tills alla är nöjda 
med berättelsen. Nästa steg var att skriva en gemensam text till berättelsen. Till sist 
spelades berättarrösten in och bilder och ljud redigerades till en berättelse i programmet 
Moviemaker.  

Syftet med första uppdraget var att komma igång med samarbete, skriva manus 
tillsammans och att lära sig hantera programmet Moviemaker. Att arbeta utifrån färdiga 
bilder är lättare än att hitta på en egen gemensam berättelse utifrån ett tema som 
uppdrag 2 kom att handla om. 

I det andra uppdraget skulle grupperna göra en leranimation utifrån metoden Digital 
Storytelling (Bilaga 3). Gruppen skulle tillsammans hitta på en egen berättelse inom ett 
tema, skriva manus, tillverka lerfigurer och en scen, animera och spela in berättarröst 
och eventuellt också infoga musik. Allt sattes sedan ihop till en liten leranimation (max 
2-3 minuter) i programmet Moviemaker. Temat var ”Ett möte med överraskande slut”. 
Genom instruktionerna till uppdraget kunde gruppen lära sig hur man bygger upp en bra 
historia, vilka element som ingår och var man ska tänka på när man gör lerfigurer. 

I min projektintroduktion till eleverna (Bilaga 5) under första träffen fanns bara en enda 
regel jag ville att de skulle tänka på; att eleverna skulle byta plats vid datorn varje 
halvtimme. Med den regeln ville jag underlätta så att alla skulle få möjlighet att arbeta 
med IKT. Grupperna fick också tips på hur man kan samarbeta och komma överens 
genom att arbeta med fyra enkla steg i planeringsprocessen: tänka själv, gå varvet runt i 
gruppen och ta del av alla förslag, diskutera förslagen och sedan komma fram till en 
gemensam överenskommelse. 

Under den fjärde och sista träffen med eleverna var även klassens lärare närvarande och 
då gjordes en utvärderingen av projektet. Med tanke på att tidsperioden för projektet 
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ändå hade varit ganska lång, över en månad, kändes det viktigt att hjälpa eleverna att 
komma ihåg vad de hade varit med om under projektets gång. Därför började vi med att 
göra en gemensam tankekarta till frågeställningen: Vad har vi gjort? Vi samlade på 
tavlan alla de saker eleverna tyckte att de arbetat med under projektet. Sedan fick 
eleverna skriva första bokstaven av sitt namn på tankekartan vid de rubriker som varit 
nya för dem. Efter detta gjorde alla inblandade, studenter, elever och läraren, en 
individuell skriftlig utvärdering (Bilaga 4). Träffen avslutades med en liten 
”filmpremiärfest” med visning av alla produktioner. Filmerna visades även för 
elevernas klasskamrater på skolan. 

4.3 Studenternas roll 
Studenterna fick en introduktion till modellen Femte Dimension och till projektet två 
veckor innan projektet startades (Bilaga 1). Vi diskuterade noga hur deras roll gentemot 
eleverna skulle vara enligt tankarna i Femte dimensionen. De skulle praktisera 
Vygotskys tankar om att samspelet och lärandet handlar om den närmaste 
utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen innebär att människor som lär sig 
tillsammans kan dra nytta av varandras olika kunskaper och på så sätt kan utföra saker 
som de inte hade kunnat göra utan att ha hjälp av den som kan mer m.a.o. alla lär sig 
men vi lär olika saker. 
De fick även prova på att göra samma digitala uppdrag som eleverna senare skulle 
arbeta med. Studenterna fick med sig manualer och länkar till digitala resurser på nätet. 
Deras ansvar var också att under projektets gång dokumentera elevernas arbete utifrån 
följande fyra ingredienser av kollaborativt lärande (Dillenbourg, 1999). 

4.4 Framtidens klassrum 
Projektet genomfördes i en ny lärmiljö på Lärarhögskolan. För att kunna tillgodose de 
behov som finns av IKT - användning bl.a. hos lärarstuderande och lärarutbildare har 
Lärum inrättat en avancerad test- och demomiljö på Lärarhögskolan. Miljön kallas för 
Framtidens klassrum. Tanken är att Framtidens klassrum skall vara en mötesplats för 
alla som använder sig av informationstekniken i yrkesrollen. Man ska även kunna 
använda miljön till IKT - relaterade undersökningar och forskning. Verksamheten i 
Framtidens klassrum skall bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan akademin, fältet, 
myndigheter och näringslivet. I Framtidens klassrum ska det vara enkelt att arbeta med 
IKT. De finns bärbara datorer mer trådlös koppling till Internet, projektorer, en 
interaktiv tavla, webbkameror, stillbildkameror o.s.v. men även mycket ”fysisk” 
material som lera, fingerdockor, plastfigurer, tyger, så att det digitala kan möta det 
fysiska. Inredningen i rummet skiljer sig markant från ett traditionellt klassrum och är 
flexibel så att rummet kan enkelt möbleras om utifrån olika målgruppers behov. 

4.5 Datainsamling 
Det insamlade materialet består av två intervjuer med forskare som gjordes på våren 
2007 och av studenternas loggboksanteckningar som skrevs kontinuerligt under arbetet 
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med projektet. Eleverna gjorde både en gemensam utvärdering och en individuell 
utvärdering. Studenterna och läraren gjorde enbart en individuell skriftlig utvärdering. 
De individuella utvärderingarna gjordes på platsen under sista projektträffen skriftligt på 
papper och sammanställdes sedan digitalt. Intervjuerna och utvärderingarna ligger till 
grund för min första frågeställning: Vad innebär ett IKT- inriktat samarbete mellan 
högskola och fältet för att alla inblandade elever, studenter, lärare. 
 
Alla elevgrupper spelades in under projektets gång genom en videokamera och fyra 
ljudinspelare. Varje grupp hade en MP3- spelare på sitt arbetsbord. De inspelade 
materialet består av ca 10 timmar videofilm, filmat med en kamera, och ca 40 timmar 
ljudinspelning.  

4.6 Bearbetning 
För att få svar på min fråga om hur samarbetet med datorns hjälp ser ut, började jag med 
att sammanställa studenternas loggboksanteckningar. Sedan tittade jag igenom 
filmmaterialet och jämförde det med studenternas anteckningar och med mina egna 
observationer.  
När jag fått en översiktig bild av processen i grupperna tittade jag på filmmaterialet en 
gång till utifrån hur kollaborativt eleverna arbetade och vilken roll datorn spelade i 
samlärandet. Det visade sig snart att videoinspelningen visserligen gav en tydlig bild av 
gruppernas handlingar men inte av deras kommunikation så därför lyssnade jag genom 
också alla ljudinspelningar och antecknade samtidigt ner det som sades i grupperna. 
När det gäller bearbetning av studenternas loggboksanteckningar har jag först skrivit ner 
dessa ordagrant sedan sorterat dem gruppvis för att få en tydligare bild av gruppernas 
process. Till sist analyserade jag gruppernas arbete utifrån Dillenbourgs kriterier för 
kollaborativt lärande (1999):  

• situationen (arbetsfördelning, arbetet sker i form av samspel och växelverkan, 
d.v.s. gruppmedlemmarna löser inte enskilda uppgifter parallellt och oberoende 
av varandra utan tillsammans)  

• interaktionen (kollaborativ interaktion karakteriseras av att man underhandlar 
och jämkar och kommer överens gemensamt)  

• processen (byggande av gemensam grund, gemensamt kunskapsbygge, hur delar 
de med sig av sina kunskaper) 

• effekterna (har gruppen utvecklat en allmän förmåga att samarbete som de skulle 
kunna använda i andra grupper)  

För att tydliggöra min arbetsprocess ger jag här exempel på situationer som beskriver de 
olika kriterierna: 
 
1. Exempel på situationer som hör till första kriteriet där gruppen arbetar 
tillsammans: 
(Gruppen väljer ut digitala bilder i datorn till sin berättelse och Ville skriver samtidigt 
upp namnet på bilderna). 
Lisa: Så köper dom djur kanske? 
Ville: Ska vi ta den eller? 
Lisa och Nina: Ja 
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Ville: Ok, typ dom glömmer att dom har ett får där i. Eller öhh, typ. 
Lisa: Den där bilden är kul. 
Nina: På vilket sätt? 
Ville: Kanske den där då? 
Nina: När ska man ha den då, innan den där? 
Ville: Då får vi ändra på allt. 
Lisa: Det är bara tillfälligt, bara en kladd. 
Ville: Ok, och sen? 
Lisa: Den där, och den där 
Ville och Nina: Och sen den då? 
 
2. Exempel på situationer som hör till andra kriteriet där gruppen underhandlar 
och jämkar och kommer överens gemensamt: 
(Gruppen väljer ut digitala bilder till sin berättelse) 
Lena: Vi börjar om… 
Kalle: Ska vi ta allt det här? 
Lena: Joo, det är ju roligt! 
Kalle: Lite överdrivet, tycker jag 
Sanna: Vi skulle ju låta fantasin flöda eller hur? 
Kalle: Ja, men de är ju bara era idéer. 
Lena: Men vi skriver texten gemensamt sen. 
Kalle: OK då. 
 
3. Exempel på situationer som hör till tredje kriteriet där gruppen bygger 
kunskaper och delar med sig av sina kunskaper  
(Gruppen ska importera digitala bilder till programmet Moviemaker) 
Tina: Hur ska vi nu göra? 
Janne: Vi ska ta in bilderna. Klicka på importera bilder. 
Tina: OK och sen? 
Janne: Jag tror, Control och markera. 
Tina: OK, den och den och den. Vill någon annan göra? 
Kate: OK och jag lägger in dom. 
Kate: Hur ska vi skriva text, nej, vi ska ju snacka. 
Janne: Vi ska börja med att spela in ljud, tror jag. 
 
Det fjärde kriteriet handlar om effekterna och om gruppen har utvecklat en allmän 
förmåga att samarbete som de skulle kunna använda i andra grupper. Med tanke på att 
eleverna var nya för mig och jag inte hade tillräckliga kunskaper om deras förmåga att 
samarbeta innan det här projektet, är det inte möjligt att dra slutsatser om deras 
samarbetsförmåga utvecklats under just det här projektet. Därför valde jag att bara utgå 
ifrån de tre första kriterierna i min analys. 

4.7 Tillförlitlighetsproblem 
Begreppet validitet i kvalitativ forskning gäller snarare hela forskningsprocessen. De 
tolkningar som forskaren presenterar bör byggas under så att läsaren själv kan bilda sig 
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en egen uppfattning om dessas trovärdighet (Patel & Davidson 2003). Validitet vid 
kvalitativa studier handlar alltså om att kunna beskriva på ett tillförlitligt sätt det man 
gjort. 

I den här studien finns några aspekter som påverkar validiteten. Att arbeta i en 
”labbmiljö” på Lärarhögskolan är annorlunda för eleverna än att arbeta i sin naturliga 
miljö i skolan och påverkar både situationen och resultatet. I min studie kunde jag se att 
eleverna tidvis var medvetna om filmandet och ändrade sitt beteende t.ex. när kameran 
riktades till deras grupp.  

Det var också svårt att få tillräckligt många frivilliga studenter att delta i ett projekt 
utanför sina vanliga kurser och det gjorde att underlaget från deras sida inte blev så 
omfattande. Med tanke på att projektet inte ingick i studenternas vanliga undervisning 
var motivationen för deras deltagande intressant att ta del av. Enligt alla tre ville de 
gärna få möjlighet att själva få arbeta mer med IKT under sin utbildning och det var den 
främsta anledningen till att de ville delta i projektet. Ingen av dem var bekant med 
metoden 5 D innan.   

4.8 Etiska aspekter 
I det här projektet var det viktigt att elevernas identitet skulle skyddas och att 
föräldrarna hade skrivit på en överenskommelse när det gäller dokumentation med både 
bandspelare och filmkamera. Därför valde jag att bara ta med bara de elever i klassen 
som skolan hade en sådan överenskommelse med. Jag har också fått tillåtelse att visa 
min dokumentation av projektet i de sammanhang där jag berättar om arbetet med 
Femte dimensionen. Trots att jag har en formell tillåtelse att visa filmdokumentationen 
är det svårt att visa exempel på situationer där eleverna inte samarbetar så bra så därför 
har jag valt att bara beskriva gruppernas samarbete i texter och inte genom filmavsnitt 
när det handlar om hur kollaborativt grupperna arbetade. Jag har också ändrat på 
gruppbeteckningarna och hittat på fiktiva namn till eleverna. 

5. Resultat 

5.1 Utvärdering av pilotprojektet 
Utvärderingen av projektet genomfördes under sista projektträffen. Alla inblandade; 
lärare, elever och studenter, fick enskilda frågor som de svarade skriftligt på. Elevernas 
utvärdering började med en gemensam tankekarta på en interaktiv tavla. 
Utvärderingsfrågorna finns i bilaga 4. 

Utvärdering utifrån lärarens perspektiv: 

Tanken med pilotprojektet var att ta reda på vad ett samarbete mellan en skola och en 
högskola innebär för alla inblandade; elever, lärare, studenter, forskare. För att få svar 
på frågan vad 5D innebär för skolan ställde jag fem frågor till klassen lärare. 
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• Vilka positiva eller negativa effekter finns det för deltagande skola? Enligt 

klassens lärare handlade de positiva effekterna för skolan om att få ta del av ny 
teknik, att ge eleverna möjlighet att prova på ny teknik i nya lokaler och om att 
göra något roligt tillsammans. De negativa effekterna handlade om att eleverna 
gick miste om den vanliga undervisningen i skolan och att det dessutom fanns en 
del avundsjuka hos de kvarvarande eleverna när de andra fick göra något roligt 
som de inte själva fick ta del av. 

• Vilka möjligheter ser du att det finns för skolan att ta tillvara och/eller sprida 
elevers nya kunskaper i IT? Enligt läraren var det positivt att dessa elever kan 
fungera som handledare för andra i skolan senare i olika arbetsområden. Hon 
ville gärna arbeta vidare med inspiration från projektet med sin klass i höst. 

• Hon menade också att modellen 5D absolut skulle kunna användas för fortsatt 
samarbete och forskning mellan skola och högskola när det gäller pedagogik och 
IKT. 

• Hon tyckte också att 5D passade mycket bra ihop med skolans uppdrag.  
• Som ett förlag på förändringen inför ett ev. fortsatt samarbete menade hon att det 

vore lättare för skolan att organisera deltagandet om hela klassen kunde delta. 
 

Studenternas perspektiv: 

De deltagande studenterna såg det som en förmån att få se hur lätt eleverna hanterade 
den nya tekniken och de var också nöjda med att de hade fått bli bekanta med ett nytt 
arbetssätt, som var roligt både för studenter och för elever. Projektet hade gett dem 
idéer, modeller och inspiration för vidare arbete med IKT i klassrummet. 
De tyckte också att modellen skulle passa mycket bra inom lärarutbildningen. 

Det har inneburit att jag som student har fått en möjlighet att bekanta mig med IKT, som jag är 

relativt ovan vid, men som jag vet att mina framtida elever kommer att se som en självklar del 

av skolvardagen. 

Jag kände inte till IKT eller femte dimensionen innan, så jag har lärt mig massor! 

Var i lärarutbildningen skulle modellen 5D passa bäst enligt studenterna? Deras svar 
visade att de tyckte att 5D skulle passa in i de flesta kurserna. De föreslog bl.a. att 5D 
skulle finnas med redan under introduktionskursen, under de första veckorna, så att 
studenten sedan själv kunde förkovra sig i olika medier under resten av 
utbildningstiden. En annan student svarade att hon inte såg någon anledning till varför 
inte 5D skulle kunna användas inom Allmänna Utbildningsområden - kurserna. 

Elevers gemensamma utvärdering 

Med tanke på att tidsperioden för projektet ändå hade varit ganska lång, över en månad, 
kändes det viktigt att hjälpa eleverna att komma ihåg vad de hade varit med om under 
projektets gång innan de gjorde den individuella delen av utvärderingen. Därför började 
vi med att göra en gemensam tankekarta till rubriken Vad har vi gjort? Enligt eleverna 
hade vi bl.a. valt ut digitala bilder, hittat på berättelser till färdiga bilder och till ett tema, 
skrivit manus och loggbok, spelat in berättarröster, filmat, arbetat med Audacity och 
headsets, arbetat med lera, använt webbkamera, använt bärbara datorer, samarbetat, 
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redigerat bilder och redovisat. Nästa steg i den här utvärderingen var att skriva sitt namn 
framför de saker som hade varit nya för dem. Då visade det sig att de flesta inte hade 
använt ljudredigeringsprogrammet Audacity eller filmredigeringsprogrammet 
Moviemaker innan. Även att hitta på egna berättelser inom ett tema var nytt för många. 
Efter den gemensamma utvärderingen fick var och en svara anonymt på enskilda frågor.  

Elevers individuella utvärdering 

Elevernas svar i utvärdering handlar mycket om arbetet med datorn och med de olika 
datorprogrammen som användes i projektet. De flesta upplever att de lärt sig mest av att 
använda olika IKT - verktyg. Några enstaka svar nämner att de lärt sig mer även om 
samarbete eller skrivande. Mycket tid under projektets gång gick ändå till diskussioner, 
planerande och skrivande. Det är intressant att fundera på om det är skillnad på vad de 
egentligen lärde sig och vad de tyckte att de lärde sig. Eller var det så att arbetet med 
IKT var så motiverande att de inte tänkte på att de faktiskt både skrev och läste en stor 
del av tiden? Alla var nöjda med projektet och ville gärna delta i något liknande igen 
någon gång.  

Finns inget (förslag till förändring), det var jätteroligt, jag skrattade hela tiden. 

5.2 Analys av samspel i grupperna 
Jag kommer här att ge en sammanfattande bild av gruppernas arbete. Underlaget bygger 
på mina egna observationer och anteckningar, studenternas loggboksanteckningar och 
inspelade ljud- och videotagningar. För att skydda gruppernas identitet har jag bytt 
namn och ordning på grupperna.  

Grupp A Uppdrag 1 

Gruppen läser instruktionen högt för varandra. De tittar först på alla bilder tyst och 
frågar sedan om alla tittat klart. De tänker gå runt i gruppen och lyssna på allas idéer 
och börjar därför med att lyssna på den första idén. De fastnar lite där och får hjälp med 
en strategi av en student för att komma igång igen. De bestämmer sig för att välja ut 
bilderna först och hitta på en berättelse sedan. Alla är med och väljer bilder. En i 
gruppen vill ha fler än 7 bilder så de kommer överens om att ta med ett par extra men 
sedan får den personen ge sig. En i gruppen börjar berätta om sin idé och efter ett tag 
kommer alla in med sina förslag till samma idé. De skrattar mycket och fantiserar och 
ge varandra beröm: ”Bra idé med bananer.  
Gruppen fantiserar vidare men en i gruppen drar dem tillbaka till arbetet genom att säga 
”Lyssna nu” och ”Var var vi?” 
Alla tre i gruppen skriver ett noggrant bildmanus ända från början. De samarbetar, 
kommer med tips till varandra, fantiserar och skrattar. En i gruppen dikterar lite mer än 
de andra och en annan person tar hand om själva skrivandet med papper och penna. 
När manuset är klart börjar de arbetet med Moviemaker. En ny person läser högt och de 
byter plats vid datorn. De prövar olika alternativ och följer manualen för Moviemaker 
noga tillsammans. En läser ur manualen, en annan gör samma sak i programmet. Alla 
deltar aktivt. De funderar tillsammans hur de ska få in ljudet i datorn och kommer på 
lösningar tillsammans. En i gruppen kan ljudredigeringsprogrammet, Audacity, sedan 
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tidigare och visar för de andra hur det fungerar. Något i programmet fastnar och de får 
hjälp av studenten och projektledaren. De spelar in berättarröster och gör om dem 
många gånger tills alla är nöjda. De instruerar varandra ”Sätt på play, gör det du”.  
De verkade tycka att det är roligt att arbeta med uppdraget: ”Vad roligt det här är”. 
När de ska välja videoövergångar bestämmer de sig att välja varannan gång.  
Datorn hänger sig en gång till utan att de tappar tålamodet. När de lyckas med något 
som de inte gjort förut gratulerar de varandra: ”Give me five!” 
Gruppen arbetar tillsammans oavbrutet i två timmar. 

Grupp A Uppdrag 2 

En i gruppen läser högt för de två andra vad uppdrag 2 handlar om. En annan i gruppen 
delar med sig av sina kunskaper genom att fråga: ”Vilken genre ska det vara, komedi, 
drama, action eller rån?” Samma person ställer också följfrågor: ”Ska de handla om 
människor eller djur, flickor eller pojkar?”.  Den strategin gör att gruppen kommer 
ganska snabbt igång med vad berättelsen ska handla om och börjar formulera sitt 
manus. Två i gruppen har lättare att hitta på och komma med olika idéer än den tredje.  
De är osäkra om de vill skriva manus först eller skissa på hur lerfigurerna ska se ut. De 
tittar lite på programmet i datorn och hämtar en webbkamera. De har lite svårt att 
bestämma sig vad de ska börja med.  De får en CD med musiksnuttar från 
projektledaren och musiken inspirerar dem vidare och de fortsätter med 
manusskrivandet samtidigt som de lyssnar och diskuterar olika musikförslag. De är 
ganska noggranna med text och bilder i manuset men börjar ändå med leran innan 
manuset är helt klart. Alla tre arbetar med leran. Alla lyssnar bra på varandra under 
arbetet med modellering och bygger på varandras idéer. Gruppen tar några testbilder 
med webbkameran, har roligt och skrattar mycket. 

När figurerna är klara börjar de med animering. En läser i manualen och instruerar de 
andra som i sin tur filmar eller flyttar på figurerna. De roterar arbetsuppgifterna så att 
alla får göra alla uppgifter. De testar att ta olika antal bilder med webbkameran för att få 
lerfigurens rörelser att se naturliga ut.  De diskuterar mellan olika förslag till 
bakgrundsbilder och kommer sedan överens. De verkar veta hur de vill ha det och 
arbetar på hela tiden. Datorn hängde sig en fjärde gång för den här gruppen men de 
fortsatte med sitt arbete utan att tappa det goda humöret. 

Analys- hur såg samarbetet med datorns hjälp ut? 
Första kriteriet för kollaborativt arbete är enligt Dillenbourg är situationen d.v.s. löste 
gruppmedlemmarna enskilda uppgifter parallellt och oberoende av varandra eller 
tillsammans? Man kan konstatera att den största delen av tiden användes till samarbete i 
den här gruppen. Gruppen läste instruktionerna högt för varandra. De lyssnade bra på 
varandras idéer och frågade varandra om alla är klara innan de gick vidare. De roterade 
arbetsuppgifterna så att alla fick göra allt. De kom på lösningar på problem tillsammans. 
De stöttade och uppmuntrade varandra. 
Andra kriteriet i ett kollaborativt arbetssätt enligt Dillenbourg är interaktion d.v.s. hur 
man underhandlar och jämkar och kommer överens gemensamt. Även en del interaktion 
fanns i den här gruppen särskilt under början av det andra uppdraget när det blev lite 
svårare för gruppen att bestämma sig hur de skulle gå vidare men det mesta arbetet 
förflöt bra utan att gruppen behövde förhandla eller jämka med varandra.  
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Det tredje kriteriet handlar om processen, hur gruppen bygger kunskaper tillsammans 
och hur delar de med sig av sina kunskaper. En i gruppen kunde ljudredigerings-
programmet, Audacity, sedan tidigare och visade för de andra hur det fungerade.  

Med tanke på att de datorprogram som användes i projektet var nya för de flesta elever 
(se utvärdering) så innebar detta att gruppen gjorde många nya erfarenheter 
tillsammans. De läste manualerna för varandra och instruerade varandra i hur de skulle 
arbeta med de olika programmen. Man kunde också se många tillfällen där eleverna 
kom med förslag på lösningar till den som för tillfället skötte datorn. 

Grupp B Uppdrag 1 

Studenten hjälper igång gruppen genom att fråga om de har läst instruktionerna. En 
svarar att han har läst och en annan säger att jag kan läsa nu m.a.o. läste de 
instruktionerna tyst var och en för sig själva. De har lite svårt att förstå vad det var tänkt 
att de ska göra. De funderar på om de ska komma på en handling först eller om de ska 
välja bilderna först. En föreslår att de ska välja genren först men de andra är redan igång 
med att välja bilder. De pekar ivrigt på bilderna och säger ”den tar vi och den och den”. 
En stoppar detta genom att be dem andra vänta lite. De kommer på att de ska vara 7 
bilder. Och de börjar om från början mer strukturerat. De föreslår olika bilder, 
diskuterar och jämkar: 

Lars: Gossedjur, ja. 
Mats: Ta inte gossedjur. 
Ylva: Det är tråkigt. Hon kan inte ha gossedjur för då kan hon inte bo fattigt. 
Lars: OK, vi fortsätter. 
 
Alla tre är delaktiga i arbetet med att välja bilder. Två i gruppen har ett litet 
missförstånd i början av arbetet som påverkar arbetet resten av passet och de kommer 
tillbaka till detta flera gånger. De börjar skriva manus men tappar lite fokus ibland och 
fastnar på grund av att de ändrar sig hela tiden. De är medvetna om att allt de säger 
spelas in på bandspelaren: ”Man kan inte säga något elakt för hon spelar in allt”. De 
diskuterar och jämkar och skriver om bildmanuset flera gånger men jobbar sig ändå 
fram till gemensamma formuleringar till slut. Studenten frågar om de läst manualen och 
hjälper dem igång med ljudinspelning. Efter ett tag kommer de igång med inspelningen 
och alla är nöjda. De hjälper varandra med tekniken och börjar samarbeta. De skriver 
om sina repliker tillsammans. De avslutade första uppdraget gången därefter och då var 
stämningen mycket mer positiv och de uppmuntrade och berömde varandra och 
samarbetade bra. En i gruppen tyckte att hans replik var svår/pinsam. Han fick göra om 
många gånger. De andra peppade och uppmuntrade honom. 

 

Grupp B Uppdrag 2 

Gruppen kommer ganska snabbt på vad de vill göra och börjar med modellering i stället 
för att skriva manus. Alla tre arbetar koncentrerat med leran. Efter ett tag går de runt 
och tittar på andra gruppers arbete och blir lite besvikna på att deras egna figurer är ”för 
små” och de diskuterar hur de ska lösa problemet. En i gruppen tar lite av ledarrollen. 
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Samma person tar även gärna hand om datorn. En annan deltagare är mer passiv än de 
andra men deltar i diskussionerna. 

Vid tredje träffen är det bara två i gruppen närvarande. De arbetar vidare med 
lerfigurerna, har roligt och skrattar mycket. De börjar animera, läser tyst i manualen och 
funderar på hur de ska göra med musiken. En tar hand om datorn hela tiden: ”Du som 
är expert, kan vi lägga in musiken från din mobil?” 

De får hjälp av en tekniker att få en låt från mobilen att hamna i datorn. Sedan börjar de 
med att försöka få lerfigurerna att röra på sig. De läser lite i manualen och provar sig 
fram praktiskt. De ställs inför ett antal konkreta problem som t.ex. hur de ska få 
”gubbarna” göra en volt så att det syns i filmen och de blir mycket glada när de ser att 
de fungerar. De håller på med rörelser och filmandet under en lång stund. De kommer 
själva på idén att använda mobilens ljus som strålkastare på sin scen. Och när de till slut 
tittar på ”filmen” tillsammans med musiken, blir de mycket nöjda med resultatet. De 
byter inte plats vid datorn. 

Nästa gång är hela gruppen samlad igen. Animationsdelen av uppgiften är klar och de 
två som arbetat med den visar ”filmen” för den som varit borta. Hon ställer många 
frågor om hur de gjort men får inga tydliga svar. En lerfigur som hon gjort är inte med 
alls i filmen. Hon föreslår att de ska animera lite till med så hon får också vara med i 
filmarbetet men de andra tycker inte det och hon blir ledsen. Det visar sig att 
lerfigurerna inte finns kvar. Flera vuxna kommer med förslag och gruppen går med på 
att den som varit borta får göra titeln och eftertexterna till filmen. De bestämmer 
tillsammans vad som ska står i texterna och hur de ska formateras. Gruppen verkar nöjd 
med resultatet. Efter detta får den som varit borta pröva på att animera med hjälp av de 
två andra. 

Analys- hur såg samarbetet med datorns hjälp ut? 
Första kriteriet för kollaborativt arbete är enligt Dillenbourg är situationen d.v.s. löste 
gruppmedlemmarna enskilda uppgifter parallellt och oberoende av varandra eller 
tillsammans? Man kan konstatera att den här gruppen inte hade en tydlig strategi i sitt 
arbete under uppdrag 1, vilket gjorde samarbetet svårare. De läste inte instruktionerna 
eller manualerna tillsammans utan var för sig, vilket i sin tur innebar att de hade olika 
bilder av vad uppdraget gick ut på. Dessutom hade två i gruppen ett missförstånd i 
början av första passet som överskuggade arbetet efteråt. Trots detta är alla ändå 
delaktiga i arbetet och samarbetet blev bättre i slutet av första passet när de fått hjälp av 
en student att komma igång med ljudinspelningar. Under uppdrag 2 består gruppen mest 
av bara två personer och de arbetar bra tillsammans med animeringen. 
Det andra kriteriet enligt Dillenbourg är interaktion d.v.s. hur man underhandlar och 
jämkar och kommer överens gemensamt. Den här gruppen var tvungen att diskutera och 
underhandla mycket med tanke på att de inte riktigt hade klart för sig hur de skulle gå 
tillväga med uppdraget. De var tvungna att arbeta sig fram till gemensamma lösningar. 
När det haft en lyckad gemensam upplevelse, en lyckad ljudinspelning, blev det också 
lättare att samarbeta. 
Det tredje kriteriet handlar om processen, hur gruppen bygger kunskaper tillsammans 
och hur delar de med sig av sina kunskaper. När det gäller själva berättelserna hjälptes 
gruppen åt och byggde upp dessa tillsammans. 
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I slutet av första passet hjälpte gruppen varandra även med tekniken och men under den 
mesta tiden var det bara en person som skötte datorn och de andra nöjde sig med att lära 
sig tekniken genom att titta på.  

 

Grupp C Uppdrag 1 

Gruppen kommer ganska snabbt igång med uppdraget. De skriver manus tillsammans 
och läser manualen högt för alla. De hjälper varandra med den bärbara datorn: 

Maria: Vad är det här för knapp? 
Henrik: Man rör musen med den. 
Maria: Jaha, nu funkar den inte längre, såg du? 

De hoppar lite mellan olika moment i arbetet och gör inte färdigt bildmanuset innan de 
börjar med Moviemaker och ljudet. Gruppen har många egna idéer och verkar ha roligt. 
De visslar och nynnar. De använder ett avancerat bildredigeringsprogram och lär 
varandra att använda den. 
  
Henrik: Får man redigera bilder? (De öppnar Photoshop) 
Maria: Vad är det här för något? (Henrik visar) 
Henrik: Nu beskär jag och det finns ingen spricka mer. 
Helena: Det blev mycket bättre. Kan man ta bort handen? 
Maria: Ja, ta bort handen. 
Henrik: Spara, stäng. 

De är noga med att byta plats vid datorn så att alla får lära sig alla program: ”Nu byter 
vi. Du har gjort det så länge. Nu får jag.” Under arbetets gång byter de roller och 
arbetsuppgifter och har långa diskussioner om allt. De läser hellre manualen än frågar 
om hjälp, vilket innebär en hel del problemlösning. Gruppen bearbetar sitt manus 
många gånger: ”Jag kan skriva men då får någon annan ta musen och göra.” 
Två i gruppen frågar hela tiden hur de ska göra med datorn nästa moment och den tredje 
som är mer datorvan instruerar. En i gruppen föreslår att var och en ska läsa in texten till 
alla bilder först och att de sedan ska välja den inspelningen som låter bäst. De andra 
förstår inte riktigt hennes tanke utan föreslår i stället att de ska dela upp bilderna 
emellan sig. Till slut läser de var sitt papper. (De har tre manuspapper). De skrattar högt 
åt sina egna misstag. Två i gruppen är inte helt säkra på alla svenska ord:” Heter det 
överlämnad?” 
En i gruppen är noga med att läsa igenom manualen högt för de andra men de andra 
bryr sig inte så mycket utan litar på att den som läser högt lär ut allt för dem sedan. 
 

Uppdrag 2 

Gruppen börjar på ett nytt manus. Samma person som tidigare läste instruktionerna högt 
för de andra gör de igen även om han läser lite hackigt. En annan pysslar med datorn 
och den tredje ber att få läsa i stället. Instruktionen är ganska lång och de orkar inte 
riktigt ta in allt.  
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De har olika idéer, diskuterar mycket och förhandlar men hade svårt att komma överens 
om ett förslag: 

Henrik: Ska vi vara människor eller djur? 
Helena: Människor. 
Henrik: Ska det handla om en plats eller någon som kommer bort? 
Maria: ”Känslomässigt innehåll” (läser citat från instruktionen)… hm någon som 
försvinner säger vi. 
Helena: Nej, vi gör med djur i stället. 
Henrik: Vi gör roliga grejer, typ serie. 

De har svårt att riktigt förstå varandras idéer De tappar fokus och pysslar med annat än 
manusskrivandet. Gruppen har en lång startsträcka och ingen tydlig strategi om hur de 
skulle gå till väga för att hitta på en gemensam historia. De diskuterar med höga röster. 
Till slut kommer de överens om en ganska lös idé som de fortsätter att diskutera under 
tiden som de arbetar med leran. Alla lugnar ner sig betydligt när de arbetar med leran. 
De gör var sin egen figur som föreställer dem själva. 

Under andra passet blev deras samarbete mycket mer ingående och de jämkade mer. De 
läste högt ur manualen och lärde sig programmet tillsammans. Gruppen fastnade lite i 
arbetet med bakgrundsmusiken men hade en hög positiv energi. De valde att välja var 
sin musik och skrev egna repliker till sina figurer. Efter ett tag blev det lite höga röster 
igen och tvister om vad som är viktigt men de arbetade på ändå och blev klara. 

Analys- hur såg samarbetet med datorns hjälp ut? 

Första kriteriet för kollaborativt arbete är situationen d.v.s. löser gruppmedlemmarna 
enskilda uppgifter parallellt och oberoende av varandra eller tillsammans? Den här 
gruppen använde den största delen av tiden till diskussioner. Deras röster hördes hela 
tiden men de var ändå måna om att komma fram till en berättelse tillsammans och de 
hade dessutom roligt under tiden. Gruppen läste instruktionerna högt för varandra. De 
roterade så att alla fick arbeta med datorn. De samarbetade bra särskilt under det första 
uppdraget men löste också problem parallellt t.ex. under det andra uppdraget.  

Andra kriteriet i ett kollaborativt arbetssätt enligt Dillenbourg är interaktion d.v.s. hur 
man underhandlar och jämkar och kommer överens gemensamt. Den här gruppen 
diskuterade mycket. De hade ibland svårt att förstå varandra och fick förklara sina 
tankar för varandra flera gånger. Detta berodde till stor del på språksvårighet i svenska. 
Efter långa diskussioner kom de ändå alltid överens, vilket innebar en hel del jämkande, 
mest från en av deltagarnas sida.  

Det tredje kriteriet handlar om processen, hur gruppen bygger kunskaper tillsammans 
och hur delar de med sig av sina kunskaper. En i gruppen kunde Photoshop -
programmet sedan tidigare och lärde detta till de andra. De var noga med att byta plats 
vid datorn och de ställde många frågor till varandra om de olika programmen så att alla 
lärde sig att använda alla program. För de två som inte var infödda svenskar innebar 
arbetet med manusskrivandet mycket språkträning.  
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Grupp D/Uppdrag 1 

Gruppen börjar med att välja först de bilder de vill ha med i berättelsen. En i gruppen är 
ivrig och säger: ”Jag vet, jag vet” De andra säger att man ska titta igenom alla bilder 
tyst först: ”Vi ska tänka själva först, nu gör jag det”.  De diskuterar uppdraget och 
undrar om man får byta ordning på bilderna och vad ca 7 betyder och kommer fram till 
en gemensam tolkning. En i gruppen säger: ”Jag vet hur jag vill göra” och en annan 
påpekar att de ska samarbeta genom att säga ”Du?” och då rättar den som sagt ”jag” 
och säger ”Jag menar ”vi”. De har många olika idéer och de lyssnar på varandra och 
hakar på varandras idéer och bygger vidare på dem. De försäkrar sig om att alla i 
gruppen är med på ett beslut genom att fråga vararandra hela tiden: ”Har vi bestämt 
oss?” eller ”Är alla med på det?” En i gruppen visar de andra hur 
bildvisningsprogrammet fungerar i datorn. De hjälps åt att få bilderna att komma i rätt 
ordning och bygger upp berättelsen tillsammans. Gruppen dikterar och skriver sitt 
bildmanus noga tillsammans redan från början, så att de inte behöver redigera om det 
senare. 
 
Johan: OK, ska jag skriva fortsatte att springa eller? 
Carin: Joo, fortsatte springa genom tunneln. 
Tina: Hallå, varför tar vi bort den där? 
Carin: Visst, hon sprang genom ängen. Bra. 
Johan: Till slut kom hon fram till tunneln? 
Tina: Våran kommer att bli jättebra eller hur? 
 
De har problem att få ljudet att fungera och de hjälps åt med detta. De läser i manualen 
och testar på många olika sätt att få mikrofonen att fungera och blir mycket glada när de 
till slut lyckas: ”Vad kul det här var!” 
De spelar in ljudet till varje bild för sig och få bra flyt i arbetet. De diskuterar mycket 
vänligt med varandra: 
 
(Carin vill göra om inspelningen till femte bilden) 
Carin: Vi gör om femman. 
Tina: Det ska vara lite långsammare där. 
Johan: Vi spelar in dessa två ihop så blir det bättre. 
Tina: Ska vi inte börja där då? 
Johan: Joo, men vi klipper ihop de sedan. Det borde inte finnas paus där. 
Carin: Det gör inget, det är bra med paus. 
Johan: Ska vi ta om det med lite mindre paus där? 
Carin: Ska jag försöka låta längre? 
Johan: Joo, men inte så lång paus. 
Carin och Tove: Ok, vi gör om. 

Uppdrag 2 

Gruppen frågar varandra om de ska läsa instruktionerna tillsammans eller tysta för sig 
själva. De läser tyst. De berättar olika idéer för varandra. De har många idéer men har 
svårt att bestämma sig för någon av dem. De får många tips från studenten som agerar 
som en idéspruta. Till slut fastnar de för ett av studentens förslag. 
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När de bestämt sig för idén delar de upp arbetet snabbt. En ritar scenbilden och två 
modellerar men de har inte skrivit något bildmanus. De upptäcker problem och hjälps åt 
att lösa dessa. De samtalar om hur de kan forma leran, byter idéer med varandra och ha 
trevligt. 
Tredje gången saknade gruppen en person. De återstående flickorna arbetade länge och 
väl med lerfigurerna. Inte förrän i slutet kom de igång med ”filmandet”. En i gruppen, 
som vill ge över lite av datoransvaret på de andra två tidigare, lär sig mycket eftersom 
hon inte gör så nu. Hon kan t.o.m. säga till om den andra gör fel.  
De arbetar stilla och försiktigt och skrattar mycket åt sina egna idéer. De förhandlar om 
idéer som de hade haft tidigare efter att de prövat praktiskt och nya idéer föds. 
Nästa gång är gruppen samlad igen och de berättar och visar den som varit borta noga 
hur de gjort. 
 
Carin: Vi har gjort en tårta. Nu ska du få se. 
Tina: Så här gjorde vi. 
Johan: Varför tog ni flera bilder? 
Carin: Man kan kopiera bilder. (Visar på datorn.) 
 
Gruppen fortsätter att animera tillsammans tills filmen är klar. 

Analys- hur såg samarbetet med datorns hjälp ut? 
Man kan konstatera att den här gruppen arbetade tillsammans under hela projektet. De 
lyssnade bra på varandras idéer och frågade varandra om alla är klara innan de gick 
vidare. De kom på lösningar på problem tillsammans. De var positiva och öppna för 
varandras idéer och uppmuntrade varandra. Allt gjordes tillsammans efter gemensamma 
beslut i gruppen. Alla var delaktiga i allt. 
Andra kriteriet i ett kollaborativt arbetssätt enligt Dillenbourg är interaktion d.v.s. hur 
man underhandlar och jämkar och kommer överens gemensamt. Arbetet i den här 
gruppen förflöt bra utan att gruppen behövde förhandla eller jämka särskilt mycket med 
varandra. De hade inga svårigheter att komma överens om hur de ville göra. 

Det tredje kriteriet handlar om processen, hur gruppen bygger kunskaper tillsammans 
och hur delar de med sig av sina kunskaper. En i gruppen var mer datorvan än de två 
andra och kunde visa för de andra hur datorn fungerade. De var noga med att läsa 
manualerna och de löste problem som uppstod tillsammans. Man kunde också se många 
tillfällen där eleverna kom med förslag på lösningar till den som för tillfället skötte 
datorn. 

6. Diskussion  
I det här avsnittet kommer jag att sammanfatta min studie utifrån de två frågeställningar 
jag ville få mer förståelse för i min studie. Jag ville genomföra ett pilotprojekt i Femte 
dimensionens anda för att utforska vad ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet och 
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högskola innebär för alla de inblandade och jag ville diskutera hur ett samarbete med 
datorns hjälp kan se ut? 

 

6.1 Frågeställning 1 
Vad innebär ett IKT- inriktat samarbete mellan fältet och högskola för alla 
de inblandade, lärare, studenter, elever? 

Intervjuerna med andra forskare och utvärderingen av pilotprojektet visar att modellen 
5D är användbar i lärarutbildningen. Om man utgår ifrån studenternas roll inom 5 D kan 
studenterna genom ett 5 D -projekt få möjlighet att koppla ihop olika teorier om lärande 
till praktisk verksamhet i en autentisk IKT- rik miljö. 5D kan ge studenterna möjlighet 
att samtidigt med huvudprojektet göra sina egna undersökningar inom projektet. Dessa 
kan sedan resultera t.ex. i egna uppsatser. Studenterna kan också få större förståelse för 
hur olika teorier fungerar i verkligheten i mötet med eleverna. Genom ett 5 D- projekt 
får studenterna även en praktisk möjlighet att testa olika sätt att arbeta med IKT i 
skolan. Enligt vad en av studenterna skrev i utvärderingen passar 5 D till de flesta 
kurser inom lärarutbildningen. Min egen erfarenhet av projektet är att det är en fördel att 
studenterna känner till olika lärandeteorier innan de medverkar i ett 5 D- projekt. 
Intervjun med Jennifer Masters stödjer detta, enligt henne är det viktigt att introducera 
modellen för studenterna noga i förväg. Därför kan det vara svårt att förklara de teorier 
som finns bakom 5 D till studenter som inte studerat dessa ännu under sin utbildning. 
Studenterna var också mycket nöjda med att de hade fått bli bekanta med ett nytt 
arbetssätt, som var roligt både för studenter och för elever. Projektet hade gett dem 
idéer, modeller och inspiration för vidare arbete med IKT i klassrummet. Saknaden av 
pedagogisk IKT- kompetens i sin lärarutbildning var främsta anledningen till varför de 
ville delta i projektet. De medverkande studenternas roll var mycket viktig. Deras 
noggranna och insiktsfulla loggboksanteckningar gav en tydlig bild av vad som skedde i 
grupperna. Alla deltagande studenter var i slutet av sin utbildning d.v.s. nästan färdiga 
lärare och hade utvecklat sin förmåga att se på de processer som skedde i grupperna. 
Femte dimensionen borde vara en naturlig del av lärarutbildningen enligt Monica 
Nilsson, en av de forskare jag har intervjuat. 

Enligt klassens lärare handlade de positiva effekterna av projektet om att få ta del av ny 
teknik, att ge eleverna möjlighet att prova på ny teknik i nya lokaler och om att göra 
något roligt tillsammans. Det som var också positivt enligt henne var att eleverna kunde 
efteråt agera som handledare för sina klasskamrater och lära ut det de lärt sig under 
projektet. Hon menade också att modellen 5D absolut skulle kunna användas för fortsatt 
samarbete och forskning mellan skola och högskola när det gäller pedagogik och IKT. 

Enligt henne passade lärmodellen 5D mycket bra ihop med skolans uppdrag. Med tanke 
på skolans läroplan idag så är metoden 5 D mycket lik det arbetssätt man i skolan enligt 
läroplanen ska arbeta med idag. 
 
Elevernas svar i utvärdering handlar mycket om arbetet med datorn och med de olika 
datorprogrammen som användes i projektet. De flesta upplever att de lärt sig mest av att 
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använda olika IKT - verktyg. Några enstaka svar nämner att de lärt sig mer även om 
samarbete eller skrivande. Mycket tid under projektets gång gick ändå till diskussioner, 
planerande, läsande och skrivande. Det är intressant att fundera på om det är skillnad på 
vad de egentligen lärde sig och vad de tyckte att de lärde sig. Eller var det så att arbetet 
med IKT var så motiverande att de inte tänkte på att de faktiskt både skrev och läste en 
stor del av tiden? Alla var nöjda med projektet och ville gärna delta i något liknande 
igen någon gång. 

Användning 

Erfarenheterna från projektet kan användas som underlag för ett eventuellt beslut om 
vidare samarbete mellan LHS och fältet i Femte dimensionens anda. Deltagande elever 
och studenter kan fungera som handledare i liknande framtida projekt i sin skola.  
Resultatet av deras arbete visades i skolan och klassen fick kopia av alla filmer som de 
senare kan visa vid andra sammanhang. Det är också intressant för LHS och Lärum att 
få erfarenheter om hur vår nyaste lärmiljö, Framtidens klassrum, fungerar när den 
används som forskningsmiljö. Liknande projektet skulle också kunna ge studenter på 
LHS möjlighet att få erfarenheter av att arbeta i en autentisk IKT- rik lärandemiljö. 

6.1 Frågeställning 2 
Hur ser samarbetet med datorns hjälp ut? 

Första kriteriet för kollaborativt arbete är enligt Dillenbourg är situationen d.v.s. löser 
gruppmedlemmarna enskilda uppgifter parallellt och oberoende av varandra eller 
tillsammans? Man kan konstatera att det fanns både parallellt och enskilt arbete i grupp 
B och grupp C, men att den största delen av tiden i alla grupper dock användes till 
samarbete. 

De samarbetar, kommer med tips till varandra, fantiserar och skrattar. De prövar olika alternativ 

och följer manualen för Moviemaker noga. De roterar arbetsuppgifterna så att alla får göra alla 

uppgifter. (Grupp A) 

De jobbar sig fram till lösningar och de diskuterar hur de ska lösa problemet.(Grupp B) 

De har olika idéer, förhandlar mycket och diskuterar. (Grupp C) 

Gruppen samarbetar, diskuterar, lyssnar på varandras idéer och hakar på varandra.  

De har fint samarbete från början och tar in varandras idéer. Gruppen skriver bildmanus noga 

och tillsammans redan från början, så de behöver inte redigera senare. ( Grupp D) 

Andra kriteriet i ett kollaborativt arbetssätt enligt Dillenbourg är interaktion d.v.s. hur 
man underhandlar och jämkar och kommer överens gemensamt. Även interaktionen 
fanns i alla grupper, vilket jag tror delvis berodde på uppgifternas art, att berätta 
gemensamma historier. Uppgiften i sig krävde att man diskuterade och kom överens.  

Alla grupper ventilerade sina idéer noga men grupperna hade ganska olika strategier hur 
de skulle gå till väga med uppdragen. En grupp valde i Uppdrag 1 att associera fritt till 
en bild i taget, en annan grupp valde att titta först på alla bilder, tänka sedan efter själva 
först innan man delade med sig av sina idéer till varandra. Grupp A valde att pröva olika 
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lösningar praktiskt och sedan komma överens, grupp B och grupp C skrev om och 
bearbetade sitt bildmanus många gånger. Grupp D hade fint samarbete under uppdrag 1 
och de tog in varandras idéer men delade upp arbetet mer mellan sig mer under uppdrag 
2. Alla dessa strategier innebar mycket diskuterande och jämkande. 

Det tredje kriteriet handlar om processen, hur gruppen bygger kunskaper tillsammans 
och hur delar de med sig av sina kunskaper. Med tanke på att de datorprogram som 
användes i projektet var nya för de flesta elever enligt utvärderingen så innebar detta att 
de gjorde många nya erfarenheter tillsammans och därför hade inte så mycket tidigare 
kunskaper att dela med sig av när det gäller att skapa berättelser med hjälp av IKT. 

Man kunde också se många tillfällen där eleverna kom med förslag på lösningar till den 
som för tillfället skötte datorn. Man delade m.a.o. med sig av sina nya kunskaper. Men 
man kunde också vid enstaka tillfällen se det motsatta, att t.ex. en enskild medlem 
skötte datorn med ena handen och höll i manualen med den andra handen och resten av 
gruppen väntade.  

Har grupperna utvecklat en allmän förmåga att samarbete som de skulle kunna använda 
i andra grupper? Effekterna av ett pilotprojekt där eleverna tillfälligt deltar i ett projekt 
utanför sitt vanliga skolarbete är mycket svåra att se. Med tanke på att eleverna var nya 
både för mig och för studenterna är det svårt att dra några slutsatser om deras förmåga 
att arbeta kollaborativt utvecklades eller inte. Dessutom hade gruppindelningen gjorts 
av klassens lärare före projektet utifrån tanken att grupperna skulle kunna fungera bra 
tillsammans. 

Under det här arbetet med pilotprojektet har jag fått nya perspektiv på vad ett 
kollaborativt arbetssätt kan innebära. Inom forskarvärlden diskuteras det fortvarande 
olika definitioner på kollaborativt lärande. I mitt pilotprojekt har jag utgått ifrån 
Dillenbourgs kriterier och begrepp och funnit dem användbara som verktyg när man 
försöker se på elevernas samarbete vid datorn. Med hjälp av begreppen kunde vi byta 
fokus och se olika perspektiv på samma situation och därmed också upptäcka nya saker.  
 
Daniel Schwartz beskriver i sin studie om samarbete i grupper i allmänhet (1995) att 
han tycker sig se en kognitiv utveckling mot abstraktion och struktur i elevernas 
kommunikation i grupper som han inte kunde se vid individuellt lärande. Han menar att 
gruppens samarbete fick dem att prestera något nytt som de enskilt inte skulle ha gjort. 
Liknande resultat beskrivs i Pierre Dillenbourgs studie (1996) där han skriver att om 
barn arbetar tillsammans känner de sig mer kompetenta och vågar ta mer risker. 
(Dillenbourg 1999).  I den här studien kunde man se att eleverna hade många egna 
kreativa lösningar på problem som förvånade mig. T.ex. löste en elev problemet med 
bakgrundsmusik genom att spela in från en dator till en annan med mikrofon, en annan 
använda sin mobil som strålkastarljus och en tredje satte fast små ringar av lera på en 
bakgrundbild, där ringarna skulle föreställa bubblor i vatten. 

Hur främjar IKT samarbetet i grupper? I LärIT -projektet (2001) kom man fram till att 
samspelet vid datorn stimulerar barnen att formulera hypoteser och lösningar (Maria 
Larsson, 2002). Att ha fokus på datorskärmen gör att man diskuterar mera än om man 
arbetar med penna och papper. Dessa tankar hade jag med mig i planeringen av 
projektet. Jag ville ge eleverna flertal tillfällen till att ta hjälp av varandra eller av 
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studenter. Även om jag inte har möjlighet att jämföra hur eleverna skulle ha arbetat utan 
hjälp av IKT så kan man utifrån den här studien dra slutsatsen att grupperna arbetade 
mycket med kollaborativt lärande under projektets gång. Samarbete är inte heller enligt 
min mening något man kan utan vidare utan något som man behöver lära sig och träna 
sig mycket i. Hur mycket klassen arbetat med samarbete innan påverkar självklart även 
deras sätt arbeta tillsammans under projektet. 

Trots att vi var flera vuxna närvarande och vi alla observerade elevernas samarbete 
framför datorn var det märkligt att upptäcka efteråt att vissa situationer blev tydliga 
först vid genomgången av filmmaterialet. Att använda videoregistrering av 
klassrumssituationer ger bra underlag för en analys av en situation också enligt 
Margaret J. Cox & Gail Marshall (2007): 

One of the most useful techniques noted from the studies is the use of video recordings of 

students’ and teachers’ actions when using ICT. This technique has been used to enable the 

researcher to analyse the relationship between the students’ on screen interactions alongside 

the teachers’ interventions. 

Videoregistrering med bara en kamera var ändå inte tillräckligt, visade det sig, i det här 
projektet för att ge en tillräckligt tydlig bild av elevernas kommunikation. Många 
viktiga kommentarer kom fram först vi genomlyssnandet av ljudinspelningarna.  

Under arbetets gång märkte jag också att uppdrag 2, som handlade om att hitta på en 
berättelse tillsammans utifrån ett givet tema, var en ganska svår uppgift. Det är inte lätt 
att skriva på ”beställning”. Som projektledare hade jag kunnat underlätta detta genom 
att presentera uppdraget för grupperna tidigare, kanske gången innan, så de hade haft 
mer tid till förberedelse.  

Jag märkte också att en del elever blev trötta i slutet av träffarna kanske på grund av att 
de inte var vana att arbeta med så långa pass, 2.5 timmar, utan paus.  

När det gäller de yttre ramarna för projektet så fungerade tidsplaneringen, tekniken och 
utrustningen utmärkt. Några enstaka gånger fick eleverna hjälp med smärre tekniska 
problem av projektledaren men för de mesta klarade sig grupperna bra med hjälp av 
manualerna och studenterna. Det var tydligt att eleverna hade varierande kunskaper i 
IKT, vilket också gjorde att de kunde hjälpas åt i grupperna när det gällde själva 
tekniken. Även lokalen, Framtidens klassrum på LHS, passade bra för den här typen av 
undersökningar. Det var lätt att möblera om utifrån gruppernas behov, miljön är lugn 
och trivsam så att grupperna inte blev störda av varandra och det fungerade bra a flytta 
på videokameran mellan grupperna. 

I våras publicerades en intressant sammanfattning av hittills genomförd forskning om 
IKT´s effekter på lärande av Margaret J. Cox & Gail Marshall. I artikeln: Effects of 
ICT: Do we know what we should know? efterlyser artikelförfattarna en omfattande, 
långsiktig studie om IKT´s effekter på lärande utifrån läroplanen mål. De studier som 
hittills gjorts har inte enligt dem kunnat entydigt svara på frågor om hur IKT påverkar 
elevers förståelse av kunskap på djupet. Det behövs mycket mer forskning inom 
området.  Femte dimensionen kunde vara ett sätt att bidra till forskning inom IKT och 
pedagogik och samtidigt öka våra studenters digitala kompetens.  

 
Teacher training programmes not only need to prepare and support teachers in the 
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appropriate choices and uses of ICT environments but they also need to challenge teachers’ 

fundamental beliefs about how to teach their subject and how specific ICT resources can 

enhance and fundamentally change the way in which their students learn. Training 

programmes need to include showing teachers new instructional strategies, learning about 

new forms of knowledge representation and how to rethink the curriculum and the 

classroom uses of ICT. Teachers need to know that using ICT is not confined to the actual 

hands-on uses in the classroom but includes the associated intellectual tasks of the students 

away from the ICT resource and in many different settings such as when using the Internet, 

or when analysing the outcome of a learning activities with fellow students informally in 

recreation time. 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

Bilaga 1 

Inbjudan för studenter på LHS att delta i IKT -projekt i Femte 
dimensionens anda 

 
Är du nyfiken på IKT och lärande? Nu har du möjlighet att i en autentisk IKT - rik 
miljö på LHS deltar i ett pilotprojekt under fem eftermiddagar under våren 2007. 
 
 
Tanken med pilotprojektet är att ge 12 elever från en närliggande skola, åk 7, möjlighet att 
komma till Lärarhögskolans nya lärandemiljö under fem eftermiddagar (a´ 2.5 h)  
och där på ett lekfullt sätt skapa digitala berättelser tillsammans med lärarstudenter och en 
projektledare/lärare.  
Resultatet av arbetet visas i sedan skolan och eleverna kan i sin tur hjälpa till om klassen 
skulle välja att arbeta med samma verktyg senare. Pilotprojektet ger också er studenter på 
LHS möjlighet att få erfarenheter av att arbeta i en autentisk IKT- rik lärandemiljö.  
 
Syftet med projektet är att ta reda på vad ett IKT -inriktat samarbete mellan en skola och en 
högskola kan innebära för de inblandade aktörerna; elever, lärare, studenter, forskare? 
 
Upplägg: 
Eleverna delas upp i fyra grupper. Grupperna handleds av 4-8 intresserade LHS-studenter 
som också har ansvar för dokumentation under projektets gång. Studenterna arbetar om 
möjligt i par och får stöd och handledning av en projektledare. En grundläggande datorvana 
räcker. 
 
Alla lär sig under informella former att skapa digitala berättelser med enkla IT-verktyg för 
bild, ljud och film. Varje grupp dokumenterar sina beslut i en loggbok. 
 
Låter detta intressant? Kan du följande tider? 
 

1. Introduktion, torsdagen den 19.4 kl.16-18 
2. Onsdagen den 25.4 kl.13-15.30 
3. Onsdagen den 2.5 kl.13-15.30 
4. Torsdagen den 24.5 kl.12.-14.30 
5. Onsdagen den 30.5 kl.13-15.30 

 
Du är välkommen att snarast kontakta mig genom e-post. 
Mvh Eeva Koroma 
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Bilaga 2 

Uppdrag 1  
 
 
 
Nu ska fantasin flöda! Ni ska tillsammans i gruppen hitta på en egen 
berättelse till färdiga stillbilder, skriva manus och spela in 
berättarrösten. Allt sätts sedan ihop till en liten ”film” (max 1.5 
minuter) i programmet Moviemaker! 
 
 
Instruktion: 
 
1. Öppna gruppmappen på skrivbordet och klicka på filen ”Bilder”. 
Titta på alla bilder ni ser där och fundera först tyst hur du skulle vilja sätta ihop ca 7 av 
dem till en berättelse. 
Gå sedan varvet runt och lyssna på varandras idéer. 
Fortsätt att samtala med varandra tills ni alla är nöjda med berättelsen. 
 
 
2. Skriv nu en gemensam text till berättelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. I manualen  kan ni läsa hur man importerar bilder till programmet Moviemaker2.  
Där står också hur man sedan drar ner bilderna till tidslinjen.  
När ni är nöjda med bilderna spelar ni in berättelsen med hjälp av samma manual.  
I Moviemaker kan man också göra snygga för- och eftertexter, lägga till övergångar mellan 
bilderna och skapa videoeffekter. 
 
 
Spara allt i gruppmappen. Klart! 
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Bilaga 3 

Uppdrag 2 
 
 
Nu blir det leranimation! Ni ska tillsammans i gruppen 
hitta på en egen berättelse inom ett tema, skriva 
manus, animera och spela in berättarrösten.  
Allt sätts sedan ihop till en liten leranimation (max 2-
3 minuter) i programmet Moviemaker2! 
 
Börja med att läsa igenom följande instruktioner noga tillsammans: 

”I alla tider har människor berättat historier för varandra. Berättandet fyller 
många funktioner. Det kan ge oss förströelse för en stund men också möjlighet 
att bearbeta och förmedla egna upplevelser som hjälper oss att förstå andra och 
oss själva.” 

 
A. Vad är en digital historia?  

En digital historia är en kortfilm. Den innehåller nästan alltid berättarens egen röst. 

Bilderna kan vara både stillbilder och video. Många använder musik och animerade texter 

för att förstärka berättelsen. 

  

 

B. Sju element ingår i en digital historia 

1. En poäng  
Alla berättelser har en poäng, det vill säga en anledning till att de berättas. 
(Detta innebär att ni faktiskt vill säga något med er berättelse.) 

2. En fråga om dramatik 
En bra historia innehåller en spänning som gör att vi vill sitta kvar och lyssna tills 
berättelsen är slut. (I en digital berättelse har ni inte så mycket tid på er att berätta. Tänk att ni 
berättar historien som en rolig vits. Ni bygger upp ett intresse hos publiken och håller den kvar tills ni 
levererar slutpoängen.) 

3. Känslomässigt innehåll 
När en historia gör oss känslomässigt engagerade kan vi lättare ta den till oss.  
(Bra historier engagerar på ett eller annat vis.) 

4. Din röst – en gåva! 
Med hjälp av den egna rösten kan man förmedla ett budskap och komma nära 
publiken.  

5. Ljudillustrationer 
Musik ger enkelt stämning åt en film. Kraften hos en ljudillustration kan påverka det 
vi ser och förstärka det budskap vi vill ge.  

6. Disposition 
En digital berättelse är framför allt ett visuellt medium, där den egna rösten är 
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bärande och musiken ett viktigt inslag. (Om ni vill berätta om en hund behöver ni inte beskriva 
hur den ser ut. Det ser vi själva. Berätta vad vi inte ser och inte vet.) 

7. Tempo 
Olika historier har olika tempon. En historias tempo kan vara avgörande när det 
gäller att hålla publikens intresse vid liv.  

 
 

Tema: ”Ett möte med överraskande slut” 

1. Hitta på en historia  
Vad vill ni berätta med er historia? Stolpa upp ett manus. 

2. Gör ett bildmanus 
Rita era bilder och skriv den text som hör till varje bild. (Titta igenom de sju 
punkterna ovan en gång till, håller er berättelse eller behöver ni ändra på något?) 

3. Gör i ordning lergubbarna och ”scenen”  
Behöver ni ta med er något till scenen nästa gång? Hur ska bakgrunden se ut? 

4. Animera med hjälp av Image Studio (se manual för Leranimation)  
Spara klippen i gruppens mapp på skrivbordet.  

5. Importera de färdiga videoklippen till Moviemaker 2. 
6. Spela in er berättelse 

Prata in er berättelse direkt i Moviemaker eller genom Audacity.  
7. Grovredigera 

Lägg bilderna på rätt ställe i berättelsen.  
8. Finredigera 

Skapa texter, effekter och lägg in musik om det behövs.  
9. Spara filmen i gruppens mapp. 

 

Till sist några råd innan du sätter igång: 

• Gör lerfigurerna 5-6 cm höga med stora stabila fötter.  
• Testa att spela in rörelsen, så att den blir naturlig. 
• Gör ordning ”scenen” på en kartongbit så blir den lättare att flytta. 
• Undvik stora vita ytor. Digitala kameror tenderar att överexponera. Det vill säga att  

det vita blir mycket ljust och alla andra färger blir mörka. Så inga stora vit 
bakgrunder. 

• Byt plats vid datorn varje kvart! 

 
Metoden som du just har lärt dig heter ”Digital Storytelling” och kommer ifrån USA. Närmare bestämt ifrån San 
Francisco. En man som hette Dana Atchley och arbetade som konstnär satte upp en föreställning på en 
enmansteater i stan. Varje kväll berättade Dana historien om sitt liv. 
 
Texterna kommer från: 
http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/Digitalt-berattande/Berattarresan/ 
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Bilaga 4 Utvärderingsfrågor 

 
Frågor till skolan 
 
Tanken med pilotprojektet var att ta reda på vad ett samarbete mellan en skola och en 
högskola skulle kunna ge för positiva effekter för alla inblandade; elever, lärare, studenter, 
forskare. 
 
Vilka positiva eller negativa effekter finns det för deltagande skola? 
 
Vilka möjligheter ser du att det finns för skolan att ta tillvara och/eller sprida elevers nya 
kunskaper i IT? 
 
Skulle man kunna använda den här modellen 5D även för fortsatt samarbete och forskning 
när det gäller pedagogik och IKT?  
 
5D är en ide och modellsystem för lärandemiljöer som kännetecknas av samarbete, rikhet 
på verktyg, lek, undersökande och kreativt arbetssätt. Hur väl passar denna modell in i 
skolans uppdrag som du ser det? 
 
Förlag på förändringar av upplägg eller/och organisation? 
 
Frågor till studenter: 
Tanken med pilotprojektet var att ta reda på vad ett samarbete mellan en skola och en 
högskola skulle kunna ge för positiva effekter för alla inblandade; elever, lärare, studenter, 
forskare. 
 
1.Vilka positiva effekter tycker du att det finns för deltagande studenter? 
 
2. Skulle man kunna använda den här modellen även för fortsatt samarbete och forskning 
när det gäller pedagogik och IKT?  
 
3. Vad innebär det för en student att få delta i en lärmiljö där IKT är ett fungerande 
redskap? 
 
4. Har du lärt dig något nytt? Vad? 
 
5. Följande påståenden sägs vara kännetecknande för ett arbete med modellen 5D. Vilka 
tankar väcker dessa hos dig? Stämmer de med vad du sett av modellen? 
 
”Datorn blir en mötesplats för den kommunikation där studenten och eleven samarbetar 
för att lösa uppgiften. Det är i det mötet utvecklingen sker.” 
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”Lärandet/skrivandet blir ett verktyg i stället för ett mål.” 
 
”Miljö där alla lär men vi lär olika saker. Jämlikt förhållande.” 
 
”Miljön kännetecknas av dialog” 
 
”5D är en ide och modellsystem för lärandemiljöer som kännetecknas av samarbete, rikhet 
på verktyg, lek, undersökande och kreativt arbetssätt.” 
 
6. Vilken kurs på lärarutbildningen skulle passa för 5D? 
 
7. Förslag på förändringar (skriv på baksidan om utrymmet inte räcker till)? 
 
Utvärdering av pilotprojektet/elever 5D 070530 
 
1. Det jag lärde mig mest av detta arbete var 
2. Vad jag gillar med detta var… 
3. Vad jag har blivit bättre på är… 
4. När jag gjorde detta arbete arbetade jag extra mycket med… 
5. Det som var svårast var… 
6. Nästa gång skulle jag tänka mer på… 
7. Skulle du kunna tänka dig att delta i något liknande en gång till? 

 

Bilaga 5 Introduktion till elever 

 
Bild 1 

Pilotprojekt 
5D

Pilotprojekt Pilotprojekt 
5D5D

StadshagsskolanStadshagsskolan/LHS/LHS
EevaEeva KoromaKoroma

vt07vt07

 

Jätteglad att ni velat delta i det 
här projektet och jag hoppas att ni 
ska tycka att det är roligt att skapa 
berättelser med dator och olika 
IT- verktyg. 
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Bild 2 
Varför?

• Lärarhögskolan och lärande
• Olika sätt att lära
• 5D handlar om skapande, att ha roligt 

och att göra saker ihop med andra, 
saker som är meningsfulla för alla!

• Samarbete

 

Varför?  LHS utbildar lärare, vi 
är intresserade av veta mer om 
olika sätt att lära, och speciellt 
med IT,   
Därför vill jag gärna testa ett 
nytt sätt på LHS som kallas för 
5 D. Sedan får vi se vad ni 
tycker om detta efter de här 
fyra gångerna ni jobbat med 
det. 
 
Det blir inte vanlig 
undervisning utan ni får läsa er 
till vad ni ska göra och hur ni 
ska göra. Det här sättet 
påminner kanske mer om det 
sätt ni har när ni t.ex. har köper 
ett nytt spel och ni tillsammans 
med kompisar börjar ta reda på 
hur man ska spela det. Ingen 
undervisar er i hur man gör 
utan ni frågar kompisar, läser 
manualer o.s.v. för att komma 
underfund med spelet  
Nu, handlar det ju om inte om 
spel utan att i stället kommer ni 
att samarbeta och skapa 
berättelser tillsammans på olika 
sätt. 
Och använda datorn till något 
som kanske är nytt för er.  
Det hoppas jag ska bli både kul 
och spännande. 
Två vuxna kommer att följa ert 
arbete och stötta er med tips 
och frågor om ni fastnar i 
något. Vuxna är era 
samarbetspartners, inte lärare i 
den här situationen, de kan lika 
väl vara ni som är experter i 
något? 
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Bild 3 Upplägg:
• Fyra eftermiddaga, ca två timmar 
• Två uppdrag
• Alla lär sig tillsammans att skapa 

digitala berättelser med enkla IT-
verktyg för ljud, bild och film. 

• Byta plats vid datorn
• Varje grupp sammanfattar i en loggbok.

 

Ni får två uppdrag – först en lite 
lättare, som ni jobbar med 
kanske  ca två av träffarna här, 
sedan och en lite svårare.  
Till er hjälp har ni instruktioner 
och manualer och olika IT-
verktyg 
Två vuxna som kommer att 
följa ert arbete och de kommer 
att finnas där som stöd om ni 
fastnar, så att ni kommer vidare 
i ert arbete. 
 
En enda regel – byt plats vid 
datorn varje halvtimme! 
Tio minuter innan tiden ute, 
sammanfattar ni kort vad ni lärt 
er idag och om ni ska göra 
något inför nästa gång. 
 
 

Bild 4 
Tips

• Tänka själv
• Varvet runt i gruppen
• Diskutera alla förslag
• Komma överens

 

Vi kommer inte värdera 
resultat, inga betyg utan vi är 
intresserade att se hur ni gör 
och vad ni tycker om detta. 
Det finns inget rätt och fel sätt 
att berätta historier utan man 
kan göra på många olika sätt. 
Det är det som vi kan lära oss 
mer om och därför filmar jag 
och spelar in allt bara för att 
dokumentera för mig själv. 
Visa grupperna och 
arbetsplatser 
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Bilaga 6 Manual till Moviemaker 2 

Windows Movie Maker 2 
 
 

A. Skapa din ”film” av 
stillbilder 
 
1. Starta Moviemaker                                                
2. Klicka på ”Importera bilder” 
3. Ta fram mappen ”Bilder” på skrivbordet. 
4. Markera alla bilder (Ctr+klicka på bilderna) 
ni vill ha och klicka på Importera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Se till att tidslinjen visas. Om du är i 
storyboardläget så klickar du på 
knappen Visa projektets tidslinje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Klicka och dra ner bilden som du vill 
ska vara först i filmen. Fortsätt på samma sätt 
tills alla bilder du vill ha med finns på tidslinjen. 
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B. Spela in en berättarröst 
1. Du kan spela in en berättarröst och synkronisera den med dina bilder, som du 
har lagt till på storyboard eller i tidslinjen.  

• Tidslinjevyn måste visas.  
• Ställ uppspelningsindikatorn i början av  tidslinjen  

2. Klicka på mikrofonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Följande bild visas. (Se till att din mikrofon är på.) 
 

 Klicka sedan på ”Starta 
berättarröst” 

 

 När du är klar klicka på 
”Avbryt berättarröst”. 
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 När du avbrutit inspelningen ska ljudet sparas.  
     Välj att spara i gruppens 
     mapp på ”Skrivbordet” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avsluta genom  
     att klicka på 
     knappen ”Klar” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nivå för insignal 
Välj en nivå som ligger nära den övre delen utan att nudda vid det rödfärgade 
området som börjar vid det andra strecket uppifrån. Om du ställer nivån för lågt 
kanske berättarrösten inte hörs. Om du ställer in den för högt kan det fångade 
ljudet få för hög volym eller bli förvrängt.  
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”Berättarröst fångad” Visar hur lång tid den aktuella berättarrösten varar. Som 
standard visas tiden som timmar:minuter:sekunder (t:mm:ss).  

 

C. Anpassa bilder till ljud 
 
 

1.Zooma in 

Om du tycker att bilderna behöver ”förstoras” 
eller ”förminskas” på tidslinjen så klickar du 
på knappen Zooma in 

 
 
 
 
 

2. Beskär klippet 
Om du vill ta bort sekvenser i början eller 
i slutet av bilderna ställer du 
muspekaren på den lilla svarta pilen 

 
 
3. Muspekaren blir till en röd dubbelpil (det 
s.k. beskärningsverktyget)  
 
 
 
4. Håll ner muspekaren och dra. Titta på 
visningsskärmen och släpp musknappen 
när du har kommit förbi det du vill 
beskära i filmen.  
 
 

D. Att lägga till texter 
 
 
1. I rutan Filmuppgifter Klickar du på 
Gör för- eller eftertexter 
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Du får flera alternativ att välja bland:  
 
 
 
2. Välj alternativet högst upp när du ska 
ha en text i början av filmen 
När du har gjort alla inställningar klicka på Klar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du tycker att förtexten var för kort i tid 
Så markerar du klippet i tidslinjen, klickar på 
den högra lilla svarta pilen. När den röda 
dubbelpilen kommer fram klickar du och 
drar åt höger. Klippet förlängs i tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redigera en redan infogad text 
Dubbelklicka på texten i tidslinjen så 
kommer du tillbaka till fönstret för 
redigering av text. 
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E. Att använda Övergångar 
1. Om du är i arbetsläget Tidslinje 
växla till läget Storyboard 
Storyboardläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Klicka på Visa videoövergångar 
 
 
 
 
 
3. Välj den övergång du önskar.  
I fönstret för förhandsvisning kan du 
klicka på knappen Play för att se hur 
övergången ser ut. 
 
 
4. Dra ner övergången och släpp 
den mellan två filmklipp 
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5. Övergången hamnar mellan klippen 
 
 
 
 
 
 
 
Videoeffekter 
Om du vill ha någon typ av videoeffekt ex. 
att filmen ska se åldrad ut klickar du på 
Visa videoeffekter 
 
 
 
1. Klicka på den videoeffekt du vill 
ha, dra och släpp den på det 
filmklipp som effekten ska vara på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutför din film och välj Spara på min dator 
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Bilaga 7 Kort version av Audacity 1.2 
GRATIS  

MJUKVARA  
 

Audacity 1.2  

 

Ljudeditor som möjliggör allt från enkla 
ljudinspelningar till avancerade ljudmixar i wav- 
och mp3-format  
 
Omarbetad version av 
Multimediabyråns manual  
Lars Carlsson  
2004  
 
Introduktion  
Audácity (från eng. betyder djärvhet, fräckhet) är ett trevligt och använd-bart 
gratisprogram för inspelning och mixning av olika ljud- och musikspår. Programmet 
borde finnas på varje PC om man sysslar med ljudinspelning av olika slag. Den 
ersätter den mer primitiva Windows Ljudinspelaren. Just ljudredigeringsprogram 
och gratis sådana har varit sällsynta på Internet. Detta program har utvecklats ur 
Linuxmiljö och finns även till Mac-datorer.  
  
Vilka möjligheter har man med Audacity och denna kurs?  
�  Inspelningar av hög kvalité med mikrofon men även från CD o andra  
ljudkällor,  
�  Ladda ner gratis ljud o musik från nätet  
�  Enkelt redigera och mixa olika ljud  
�  Mixa tal och musik som en riktig radiopratare, göra egna radioprogram  
�  Lägga på olika effekter  
�  Arbeta med musik i bl.a. wav- och mp3-format  
�  Audacity är ett gratisprogram som kan installeras på varenda PC på skolan  
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Översikt över Audacitys ikoner  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Timeskift- 
verktyg  
 
 
 
 

 

 

 

Vi gör vår första inspelning  
1. Klicka och välj 22050 Hz (22 khz). 
 
2. Se till att “Mikrofon” är vald bland de ljudkällor man kan 
välja. Till vänster om ordet “Mikrofon” hittar du reglaget för 
inspelningsvolymen. Blev inspelningen för svag eller stark, så 
kan du dra reglaget i sidled för att rätta till det.  
 
 
3. Starta inspelningen genom att klicka på “den röda 
inspelningsknappen.  
Börja prata i mikrofonen. Avståndet till mikrofonen bör vara 20-30 cm. Audacity 
ritar upp ljudet digitalt.  
 
22050 Hz eller “22 kilohertz” rekommenderas till enklare ljud- inspelningar. Arbetar man 
med musik och ljudfiler som man vill bränna på CD, skall man använda 44 kilohertz (44 
100 hz).  
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Obs! Det är viktigt att se till att inspelningen “inte går i taket”. Det skall finnas lite “luft” 
mellan de högsta topparna och linjalen som på bilden.  
Annars kan det uppstå en ful förvrängning av ljudet, s.k. distorsion.  

 
 
4. För att stanna inspelningen, tryck på “gula stoppknappen”.  
5. För att lyssna, tryck på “den gröna knappen”.  
6. För att justera volymen till högtalaren, flytta volymreglaget i sidled.  
 
Nu skall vi spara inspelningen. Gå till “Arkiv” och välj “Exportera som MP3. 
Spara i gruppens mapp på skrivbordet. Skriv in ett lämpligt namn och klicka på 
“OK”. Klart!  
 

Enkel redigering av en inspelning  
Om inspelningen fortsätter längre än vad som får plats att visas i pro-gramfönstret, 
ser man inte hur lång inspelningen blir. Däremot ser man att skrollisten i 
programfönstrets nederkant 
ändras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu skall vi se hur lång 



 

 18

inspelningen är i sekunder. Det finns två sätt:  
1) Gå på menyraden till “Visa”. Välj “Anpassa till fönster” eller 
 
3) Ta tag i skrollisten* (bild ovan) och klicka och dra till höger.  
På tidslinjalen kan man då se att inspelningen är drygt 50 sekunder lång. Med 
zoom-verktyget (förstoringsglaset) kan man zooma in så det är lättare att välja ut 
vad som skall editeras.  
 
Vill du ta bort en inspelning så klickar du bara på krysset i hörnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Markera och klippa ett avsnitt  
Lyssna dig fram till det avsnitt som du vill ta bort eller redigera på annat sätt. 
Zooma in med zoom-verktyget  så du kan avgränsa och markera det avsnitt du vill 
redigera.  
 
Välj markeringsverktyget  och klicka och dra så markeras avsnittet med grått.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom att klicka på “Spela” så spelas bara själva markeringen upp.  
 
Nu går det att göra en mängd olika förändringar med markeringen. Men vi väljer att 
bara klippa bort det markerade avsnittet. Gå till “redigera” och välj “Klipp ut” . Klart!  
 
Flytta eller kopiera avsnitt  
Förutom att klippa bort delar av inspelningen, kan det ibland vara praktiskt att 
kunna flytta om i inspelningen. Markera ett avsnitt, genom att klicka och dra med 
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marker-ingsverktyget. Vill du flytta avsnittet till en annan del av inspelningen, välj 
“Redigera” och “Kopiera” (Ctrl + C). 
Sätt dit “strecket” med markerings-verktyget på en annan lämplig plats i 
inspelningen och klistra in avsnittet med “Klistra in” (Ctrl + V). Vill du kopiera, välj 
“Kopiera” (Ctrl + C).  
 
Ångra. Du kan alltid gå tillbaka och ändra det du gjort i många steg. Klicka på “Redigera 
och välj “ångra”, eller tryck knappen ”Ångra”. 
 
 
 
 


