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Sammanfattning 
I denna studie undersöks deltagarnas handlingar och mål i ett IT och 
lärandeexperiment. Experimentet är inspirerat av en undersökning gjord 
av Schnotz, Böckheler och Grzondziel (1999) med tyska studenter. I 
den undersökningen undersöks bland annat effekterna av lärande i par 
med hjälp av statiska bilder kontra tillgång till interaktiva animerade bil-
der. Detta görs genom att testa deltagarnas kunskaper före och efter en 
lärandeperiod där en grupp haft tillgång till statiska bilder och en annan 
haft tillgång till interaktiva animerade bilder (simuleringar). Ämnet är 
tidszoner och tidsskillnader samt tiden vid jordenruntresor. Med ut-
gångspunkt i den undersökningen och som en del i en större undersök-
ning har med några modifikationer undersökningen gjorts om med 
svenska deltagare. Syftet i denna studie är att undersöka deltagarnas per-
spektiv för att förstå varför de gör som de gör. Genom interaktionsana-
lys, videoinspelning och transkription har delar av deltagarnas arbete 
under inlärningsfasen studerats. I analysen redovisas hur olika faktorer 
påverkar deltagarnas handlande. Dessa faktorer är de resurser deltagarna 
använder, de mål deltagarna har och relationen i paret. Den betydelse 
deltagarna ger olika resurser och faktorer diskuteras också. Resultatet 
visar att deltagarnas syfte inte är att först och främst lära sig utan att 
svara på de instuderingsfrågor som är en del av instuderingsfasen. Detta 
visar i sin tur att för att förstå artefakters roll i en verksamhet är det vik-
tigt att förstå deltagarnas perspektiv. Annars är lätt att tillskriva artefak-
terna egenskaper de inte har. I slutet av studien redovisas en skiss för 
hur de resurser som deltagare har tillgång till, deltagarens mål och delta-
garens erfarenheter är med och skapar det handlingsutrymme som del-
tagaren har till sitt förfogande och i vilken handlingarna utförs. Dessut-
om visas att deltagarens handlingar i sin tur är med och formar hans 
mål och resurser. Handlingarna blir en del av deltagarens erfarenhet.  
 



 
 

 
 
iv 

 
 
 



 
 
 

v 

fååÉÜ™ää=

N _^hdorkaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKN 

1.1 Beskrivning av Schnotz med fleras studie ...............................................1 

1.2 Denna studie ............................................................................................3 

O fkpqorhqflkpqbhklildf=Ó=bk=hloq=efpqlofhKKKKS 

2.1 Computer-Assisted-Instruction (CAI) .....................................................6 

2.2 Intelligent Tutoring Systems (ITS) .........................................................7 

2.3 Logo-as-Latin...........................................................................................8 

2.4 Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL ............................9 

P bk=dorka=c£o=`p`iKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM 

3.1 Handling ................................................................................................ 10 

3.2 Medierande artefakter............................................................................ 11 

3.2.1 Resurser som strukturerar, människor som resurser............................................15 

3.3 Att skapa betydelse – i artefakter och handling..................................... 16 

3.4 Appropriering och ZPD ......................................................................... 17 

Q `p`i=fa^dKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM 

4.1 Exempel på CSCL-forskning ................................................................. 21 

R coüdbpqûiikfkdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ 



 
 

 
 
vi 

S jbqlaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR 

6.1 Interaktionsanalys..................................................................................25 

6.2 Video ......................................................................................................26 

6.3 Transkriptionen .....................................................................................27 

T abpfdk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 

7.1 Programmet ........................................................................................... 31 

7.2 Deltagarna..............................................................................................37 

7.3 Procedur.................................................................................................38 

7.4 Inspelningssituation och miljö ..............................................................39 

U ^k^ivp=l`e=obpriq^q KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QN 

8.1 Analys uppgift 2 .....................................................................................42 

8.1.1 Henrik och Jens – huvudräkning och gemensam förståelse .............................. 43 

8.1.2 Lisa och Göran – huvudräkning och gemensamt lösande ................................. 46 

8.1.3 Ida och Emil – förklaring med bild och kamp för delaktighet .......................... 50 

8.1.4 Kristina och Per – använda bild på olika sätt och en löser uppgiften .............. 58 

8.1.5 Mattias och Daniel – samstämmighet, hitta och använda strategi .................... 60 

8.1.6 Emma och Jessica – båda ska förstå, papperet som multiresurs ....................... 64 

8.1.7 Sandra och Malin – rita karta, Sandra tar kommandot........................................ 67 

8.2 Analys uppgift 10....................................................................................76 

8.2.1 Sara och Anders – utforskar utanför uppgifterna och hittar simulering .......... 78 

8.2.2 Bengt och Annika – får svar från simuleringen.................................................... 79 

8.2.3 Sandra och Malin – byter strategi och når en insikt från simuleringen ............ 81 



 
 
 

vii 

8.2.4 Emma och Jessica – tolkar in fakta i bild, en gör jobbet.....................................84 

8.2.5 Mattias och Daniel – tolkar in fakta i bild, kontrollerar med bråk.....................88 

8.2.6 Kristina och Per – tidspress och förvillande bild och erfarenhet ......................92 

V afphrppflkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVU 

9.1 Resursanvändande .................................................................................98 

9.1.1 Liten sammanfattning ...............................................................................................99 

9.1.2 Resursernas egenskaper ..........................................................................................102 

9.2 Deltagarnas handlande och syn på situationen................................... 105 

9.2.1 Liten sammanfattning .............................................................................................105 

9.2.2 Grader av samstämmighet och samarbete ...........................................................109 

9.2.3 Vad som styr handlande..........................................................................................110 

9.2.4 Resurser och handlande ..........................................................................................110 

9.2.5 Appropriering ...........................................................................................................112 

9.3 Om undersökningen .............................................................................113 

9.3.1 Metod och design.....................................................................................................113 

9.3.2 Utan flyt.....................................................................................................................115 

9.3.3 Perspektiv på undersökningen...............................................................................116 

9.3.4 Slutsats .......................................................................................................................117 

NM obcbobkpbo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOO 

_fi^d^=^W=h£op`ebj^ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOT 

_fi^d^=_W=fkpqorhqflkbo=l`e=fkcloj^qflk=lj=
rkabop£hkfkdbkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNOV 



 
 

 
 
viii 

_fi^d^=`W=fkqbosgrcoüdlo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPM 

_fi^d^=aW=fkpqrabofkdpcoüdloKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPO 

_fi^d^=bW=qo^kphofmqflkpc£ohi^ofkdKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

N= _~âÖêìåÇ=
Jag har, särskilt efter en kurs under min utbildning, intresserat mig för 
sociokulturella studier och har därför sökt en möjlighet att skriva en 
uppsats med sådan inriktning. Schnotz, Böckheler och Grzondziel 
(1999) har gjort en studie som först och främst är inriktad på deltagar-
nas resultat efter att de har ha använt ett lärandeprogram. Förut-
sättningarna för lärande ändras för olika grupper dels så att en del har 
bara tillgång bilder och en del har dessutom tillgång till simuleringar, 
dels så att en del lär sig i par och andra ensamma. Schnotz med flera 
drar sedan slutsatser utifrån deltagarnas resultat på ett test efter lärandet 
av tämligen generell natur gällande vilka de bästa förutsättningarna för 
lärande är. Det var då intressant att studera närmare vad det är som del-
tagarna egentligen gör och hur de diskuterar kring situationen. Jag har 
alltså velat göra en kvalitativ vinkling kring ett specifikt fält som redan 
studerats från ett annat perspektiv. Det är därför som jag valt att använ-
da det lärandeprogram jag använt och det ämne som deltagarna ska lära 
sig. Det här projektet och den här idén är från början inte min utan en 
del i ett större projekt varför datainsamlingen varit förhållandevis rigo-
rös. Projektet var från början tänkt som en replikation av Schnotz med 
fleras experiment. Denna magisteruppsats fokuserar dock bara på ett 
urval av de kvalitativa data som samlats in. 
 

NKN=_ÉëâêáîåáåÖ=~î=pÅÜåçíò=ãÉÇ=ÑäÉê~ë=ëíìÇáÉ=

Vid ett studium av informationsteknik och lärande finns flera aspekter 
att undersöka. Schnotz, Böckheler och Grzondziel (1999) har undersökt 
pars och individers lärande med hjälp av ett program de själva kon-
struerat. I studien tittade forskarna på två faktorer för lärande. Den ena 
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faktorn var individuellt lärande och lärande i grupp (par). Den andra 
faktorn var interaktiva animerade bilder och lärande med hjälp av stat-
iska bilder. Ämnet för lärande i studien är tidszoner, tidsskillnader och 
resor runt jorden. Deltagarna i studien är studenter. De delas upp i fyra 
grupper efter de två faktorer som studeras: 
 

• par med tillgång till interaktiva animerade bilder 
• par utan tillgång till interaktiva animerade bilder 
• ensamma med tillgång till interaktiva animerade bilder 
• ensamma utan tillgång till interaktiva animerade bilder.  

 
Studien är uppdelad i olika faser: 
 

1. Först testas deltagarna individuellt på sina kunskaper i ämnet.  
2. Därefter följer en period när de bekantar sig med det program 

som de ska lära sig ämnet. De som jobbar i par gör detta parvis.  
3. Även påföljande fas görs parvis av de som jobbar i par. I denna 

fas ska studenterna lära sig ämnet. Det görs med hjälp av pro-
grammet som är en hypertext. I texten finns bilder. Dessutom 
finns det interaktiva animerade bilder som alltså bara två av 
grupperna har tillgång till. Här finns 10 instuderingsfrågor för lä-
randets skull som besvaras. Alla har tillgång till papper och pen-
na under denna fas.  

4. Efter detta kommer testfasen. Här testas studenterna individuellt 
på sina förvärvade kunskaper utan tillgång till instuderingsdelen 
av programmet, papper, penna och anteckningar.  

5. Slutligen utfördes individuella intervjuer.  
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Måttet för framgång var i denna studie resultat på det individuella testet 
efter instuderingsfasen. 
 
När det gäller par så fick de med tillgång till animerade interaktiva bilder 
sämre resultat på testet efter inlärningsfasen än de med tillgång till en-
bart statiska bilder. Schnotz, Böckheler och Grzondziel (1999) drog då 
slutsatsen att de interaktiva animerade bilderna tar bort kognitiva krav 
på deltagarna, krav som gör att de annars hade behövt utföra mentala 
simuleringar. De interaktiva animerade bilderna hindrade på så vis del-
tagarna från att utföra dessa mentala simuleringarna, menar de, och för-
hindrar på så vis lärande. Samtidigt anser de att interaktiva animerade 
bilder kan vara till hjälp för de som inte har den kognitiva kapaciteten 
att utföra de mentala processer som behövs. 
 
Deltagarna med tillgång till interaktiva animerade bilder hade ett högre 
antal yttranden om lärandesystemet än de andra. Det tar Schnotz med 
flera till intäkt för att det var mer kognitivt krävande att använda dessa 
bilder än statiska bilder. 
 

NKO=aÉåå~=ëíìÇáÉ=

Den beskrivna studien har gett upphov till frågor kring instuderingsfa-
sen. Vad gör studenterna under den? Vad har de för mål? Hur går deras 
studerande till? Hur används text, bilder och interaktiva animerade bil-
der? 
 
Det program som använts för studien har därför rekvirerats, översatts 
till svenska från tyska av undertecknad och, då det är gjort i ett gammalt 
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Mac-format, även programmerats i Java1. Här görs inga anspråk på vare 
sig perfekt översättning eller perfekt replikation av det program som 
använts av i det ursprungliga försöket. 
 
I denna studie är det bara pardelen av Schnotz med fleras (1999) studie 
som upprepas. Deltagarna har varit uppdelad i två grupper, par med till-
gång till interaktiva bilder och par som bara har tillgång till statiska bil-
der. Att bara pardelen upprepas beror på att jag är intresserad av hur 
deltagarna löser uppgifterna i par. Det är också betydligt svårare att stu-
dera datorinteraktion med bara en person. Med två personer ser jag hur 
deltagare pekar på skärmen för att visa sin partner hur de tänker, jag hör 
deltagare tänka högt för att förklara sina tankegångar och i vissa fall kan 
de använda papper och penna att tänka med och förklara för varandra. 
Deltagarnas handlingar blir för mig som forskare tydligare, offentligare. 
Dessutom är jag intresserad av samarbetsaspekten vid lärandet 
 
Schnotz med flera analyserar inte själva instuderingsfasen, mer än de 
räknar antalet yttranden och kategoriserar dem.  
 
Upplägget i denna studie har varit snarlikt det ovan beskrivna, med någ-
ra skillnader. Före testet har intelligenstestet Raven’s matriser gjorts för 
att i eventuella vidare studier kunna se om intelligens kan ha spelat nå-
gon roll för resultatet. Undertecknad skapade det individuella förtestet 
och använde inte det som användes i den förra studien eftersom det 
inte gick att få tag på. Under instuderingsfasen videofilmades deltagarna 
för att närmare kunna analysera deras interaktion med program och 
med varandra. Enbart observation skulle missa en stor del av det som 

                                           
1 Utfört med hjälp av Pär Nyström. 
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hände. Dock utfördes även observation med antecknande av det som 
hände för att få en bättre förståelse av förloppet.  
 
I denna uppsats ligger fokus helt på instuderingsfasen. Istället för att 
fråga vilket resultat på ett test ger beroende vilka premisser som fanns 
under instuderingsfasen undersöks vad studenterna gör under instude-
ringsfasen. Detta görs genom att videofilma deltagarna under denna fas. 
Gruppernas arbete med dessa särskilt två instuderingsfrågor har sedan 
studerats. Detta för att begränsa analystiden. Varje grupps arbete med 
dessa frågor har studerats. Vid intressanta, eller till synes intressanta, 
skeenden har avsnitt kring dessa transkriberats. Bland annat har använ-
dande av olika resurser setts som intressanta. Deltagarna befinner sig i 
en begränsad situation. Ändå löser de uppgifterna på olika sätt. De an-
vänder tillgängliga resurser olika och skapar även resurser. Vad de gör är 
inte på något vis givet utifrån den situation de är i. Resursanvändandet 
är inte med nödvändighet synligt vid en första observation, utan fram-
kristalliseras vid upprepade videoanalyssessioner och analys av tran-
skriptioner. Genom upprepat tittande kan fenomen som till en början är 
osynliga växa fram (Jordan & Hendersson, 1995). Därför har denna me-
tod valts. 
 
Testerna som gjorts, Raven’s matriser, förtestet och eftertestet redovisas 
inte i denna uppsats då jag enbart fokuserar på deltagarna och deras 
handlande under instuderingsfasen.  



 
 

 
 
6 

O= fåëíêìâíáçåëíÉâåçäçÖá=Ó=Éå=âçêí=Üáëíçêáâ=
Teknologi kan användas och har använts på många sätt för att stödja 
undervisning. Före datorerna har bland annat TV, film och radio an-
vänts. Med varje ny teknik har det följt en upphaussning av den nya 
teknikens roll för lärande som sedan har visat sig inte hålla lika mycket 
som lovade, skriver Säljö (2001). Han berättar att Thomas Edison år 
1922, i filmens barndom, sa att man med den tidens skolböcker bara 
hade en effektivitet på 2%. Däremot skulle filmen komma att ge 100% 
effektivitet. Att det inte har varit fallet vet vi idag. Säljö menar dock att 
informationstekniken är en teknik som kommer att ha stor betydelse för 
hur information och kunskap skapas och återskapas (2001). Timothy 
Koschmann (1996) berättar i en ofta refererad artikel att det var först 
med datorerna som lärandeteknologier började studeras på bred front. 
Han har sammanfattat just hur användandet av datorer vid lärande stu-
derats och redogör för tre paradigm som kan sammanknytas med annan 
beteendevetenskaplig forskning. Dessutom beskriver han ett paradigm 
på frammarsch. 
 

OKN=`çãéìíÉêJ^ëëáëíÉÇJfåëíêìÅíáçå=E`^fF=

Det äldsta paradigmet kallar Koschmann för Computer-Assisted-
Instruction (CAI), datorstödd instruktion översatt till svenska av Lilja 
och Lindström (2002). Denna tradition, säger Koschmann, kan ses som 
en försvarare av den behavioristiska traditionen. Mentala, icke synbara, 
fenomen tror denna traditions förespråkare inte på. Lärande är att över-
föra en bestämd mängd information från en viss informationskälla, i det 
här fallet datorn, till eleven. Att instruera någon är att överföra. Att lära 
sig är att uppvisa en mätbar skillnad i utförande. Studier inom CAI frå-
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gar sig hur mycket effektivare en dator instruerar eleverna. ”Instruktio-
nell effektivitet” eftersträvas. Även om CAI är det äldsta paradigmet så 
lever det kvar än idag (Koschmann, 1996) 
 

OKO= fåíÉääáÖÉåí=qìíçêáåÖ=póëíÉãë=EfqpF=

Nästa paradigm kallar Koschmann för Intelligent Tutoring Systems 
(ITS), intelligenta undervisningssystem översatt till svenska av Lilja och 
Lindström (2002). ITS har sin grund inom AI (artificiell intelligens) och 
informationsprocessteori. AI-forskare anser att åtminstone vissa delar 
av kognitionen är beräkningsprocesser som kan studeras genom att 
konstruera ”intelligenta” system som får fungera som modeller av an-
nars oåtkomliga processer hos människan. Om maskiner kan program-
meras till att uppvisa intelligent beteende så borde de kunna program-
meras till att vara den kompetente läraren är slutsatsen som dragits 
inom paradigmet. Informationsprocessteorin är en av grundpremisserna 
inom AI. Därifrån kommer synen att problemlösande är processen att 
definiera representationen av en problemrymd bestående av starttill-
stånd, måltillstånd och operationerna som behövs för att nå från det ena 
till det andra tillståndet. Lärande är att skapa sig en riktig representation 
av problemrymden. Instruktion är aktiviteter som ska underlätta för-
värvandet av en sådan. Skillnaden mellan CAI och ITS är att ITS strävar 
efter att lära ut mer interaktivt. Det viktigaste är att systemet efterliknar 
beteendet hos en kompetent lärare på ett troget sätt. Systemet i sig är 
intressantare än vad studenten lär sig. ITS och CAI är dock lika i andra 
avseenden. Applikationerna är ett problem som eleverna ska lösa varpå 
de får återkoppling. Kunskapen i sig är given och lärarna är den slutgil-
tiga auktoriteten. Att lära ut är att leverera kunskap, att överföra den 
(Koschmann, 1996). 
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OKP=içÖçJ~ëJi~íáå=

Paradigmet som Koschmann (1996) kallar Logo-as-Latin har sin grund i 
konstruktivismen som anser att lärande är en subjektiv konstruktion hos 
den levande organismen. Konstruktivismen i sin tur har sin grund i Pia-
gets arbeten och teorier om lärande i vilka ny information interagerar 
med tidigare kunskap genom assimilation och ackommodation (Piaget, 
1985). Forskning som utförts med denna utgångspunkt har haft parol-
len att allt lärande sker bäst under egna undersökningar och upptäckter. 
 
Papert (1980) menar att datorprogram lämpar sig särskilt väl för kon-
struktivistiskt lärande. De är exekverbara (körbara) till skillnad från mer 
traditionella skoluppgifter. Inom paradigmet är åsikten att eleven lär da-
torn. Genom att programmera – designa, bygga och korrigera – antas 
elever lära sig mer än att bara kunna koda ett programmeringsspråk. 
Det är just det som forskarna är intresserade av här. De vill se hur prog-
rammering påverkar personers förmåga till planering, metakognition 
och andra kognitiva aspekter (Koschmann, 1996).  
 
Namnet på paradigmet, på svenska Logo som latin, syftar på en äldre 
tanke på att undervisning i Latin skulle ge en generellt bättre tanke-
förmåga (Lilja och Lindström, 2002). Koschmann (1996) påpekar att 
inte all Logo-as-Latin forskning är baserad just på programmerings-
språket Logo och inte är heller all forskning som involverar Logo Logo-
as-Latin forskning. 
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OKQ=`çãéìíÉêJpìééçêíÉÇ= `çää~Äçê~íáîÉ= iÉ~êåáåÖ= J=
`p`i=

Koschmann (1996) menar att i linje med hur teorier kring pedagogik 
och psykologi utvecklas ser han också att ett nytt paradigm inom in-
struktionsteknologi växer fram. Detta nya paradigm är baserat på for-
skningsdiscipliner som antropologi, sociologi, lingvistik och kom-
munikationsvetenskap – discipliner ägnade åt att förstå språk, kultur 
och andra perspektiv på den sociala miljön. Således hamnar sociala a-
spekter av lärandet i fokus inom detta paradigm. I nästa avsnitt pres-
enteras mer om dessa teorier. 
 
Det som studeras inom CSCL – Computer-Suppported Collaborative 
Learning2 - är hur språket påverkas av lärande, hur sociala faktorer är en 
del av lärandet och hur teknologi används vid samarbete. Arbete inom 
CSCL fokuserar mer på process än resultat. Teorierna är baserade på 
data från observationer. CSCL-forskarna beskriver det de studerar ord-
entligt. Studier inom CSCL brukar därför oftare vara deskriptiva än ex-
perimentella. Slutligen finns det inom CSCL en vilja att förstå processen 
ur deltagarnas perspektiv (Koschmann 1996). 
 

                                           
2 Datorstött kollaborativt lärande på svenska enligt Lilja och Lindström (2002). 
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P= bå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=`p`i=
CSCL är i praktiken ett i högsta grad diversifierat område när det gäller 
både teori och praktik. Dock ligger det, som nämnts ovan, i botten för 
CSCL-traditionen en vilja att sätta sociala aspekter i fokus för lärande. 
Inom sociokulturellt perspektiv samsas flera av de traditioner som ovan 
nämnts. Här presenteras fyra avsnitt om handling, medierande artefakter, 
betydelseskapande och appropriering, som är viktiga begrepp inom det socio-
kulturella perspektivet. Förklarandet av begreppen ger också en egen 
introduktion till området. 
 

PKN=e~åÇäáåÖ=

Inom sociokulturell forskning är åsikten att forskning bör vara fokus-
erat på handling och förhållandet mellan handling och kulturella, institu-
tionella och historiska kontexter (Wertsch, 1998; Wertsch med flera, 
1995). De olika komponenterna i en handling existerar egentligen inte 
oberoende av handlingen. Även om det kan ibland kan vara menings-
fullt att studera de olika delarna är det viktigt att ha detta i åtanke 
(Wertsch, 1998). 
 
En handling är inte bara det beteende som en person uppvisar. Två per-
soner kan uppvisa samma beteende, men utföra olika handlingar (Erick-
son, 1986) Handling är därmed något mer än beteende. Erickson menar 
att det är dels det fysiska beteendet och dels den betydelse som både 
personen som utför handlingen och andra som deltar i interaktionen 
tillskriver handlingen. På ett liknande sätt skiljer Burke – här tolkad ut-
ifrån Wertsch m. fl. (1995) – på handling och ren rörelse (sheer mo-
tion). Handlingar är en typ av beteende som är möjligt för symbolan-
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vändande djur, så som människor. För Burke är alla handlingar symbo-
liska. Handlingar existerar inte utan rörelse. Även den rena tanken krä-
ver rörelse. När Burke säger rörelse tolkar jag det som ett skeende un-
der vilket något av allt förändras, om så bara en bolls läge förändras el-
ler ett val av glassort görs. 
 
När det gäller språket pekar Wertsch m. fl. (1995) på att Vygotsky skiljer 
mellan tal och språk. Tal är en process som använder språket som 
medel.  
 

PKO=jÉÇáÉê~åÇÉ=~êíÉÑ~âíÉê=

Genom de artefakter vi skapar flyttar vi ut mänskliga funktioner och 
kompetenser till fysiska redskap. På det viset behöver vi inte lära oss allt 
utantill. Många uppgifter behärskar vi bara med hjälp av olika artefakter. 
I frånvaron av dessa artefakter kanske vi inte kan beskriva exakt hur de 
ser ut eller hur de fungerar (Norman, 1998). Våra föregångare har gett 
oss många artefakter som gör att vi redan har kognitiva resurser i värl-
den ärvda från dem. Att flytta ut kompetenser och funktioner i fysiska 
redskap är typiskt för människan. Dessa redskap tänker inte åt oss, men 
vi tänker inte heller helt självständigt utan dem eftersom vi ofta är bero-
ende av dem. De medierar vårt tänkande. Ett bra exempel på det som 
Säljö (2000) ger är fickkalendern. Att försöka komma ihåg olika ären-
den, möten och inköp själv skulle nog vara ganska slitsamt för de flesta 
av oss. Förmodligen skulle vi också missa en hel del. Nu är det ju inte så 
att kalendern tänker åt oss. Däremot kan vi säga att vi tänker med den. 
Genom att samspela med denna, för oss ganska enkla och självklara, 
teknik gör vi något annat än om vi skulle försöka komma ihåg allting 
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utantill. Fickkalendern blir "som minnets och tänkandets protes" (Säljö, 
2000; s. 75). 
 
Våra handlingar är, som Wertsch påpekar, medierade. Säljö (2000) 
menar att det är detta som utmärker människan. Vidare skriver han att 
detta innebär att "människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden" (Säljö, 2000; s. 81). Hur vi tänker och ser på 
världen kommer från och är påverkat av vår kultur och de intellektuella 
och fysiska artefakter som den tillhandahåller. Det är ganska svårt att 
komma på en handling eller verksamhet som inte på något vis är 
medierad.   
Hutchins menar att användandet av kulturella strukturer inte bara är en 
process med mer minne, utan en kvalitativt förändrad process (1995). 
När det till exempel gäller fickkalendern så skulle tidsplanering utan den 
innebära en hel del innötning av det som ska göras vid olika tider. Det 
blir svårare att få översikt över en månad eller en termin. Kalendern till-
låter en visuell överblick som ger möjligheter tidsplanering utan kalen-
dern inte ger. Att planera handlar väldigt lite om att nöta in olika hän-
delser vid olika tidpunkter och att få händelserna att passa ihop utifrån 
detta. I stället handlar det mer om att se var i kalendern det finns plats. 
Att tidsplanera med eller utan kalender är alltså kvalitativt olika hand-
lingar. Det är med detta i åtanke inte så konstigt att Wertsch (1998) vill 
studera "agent-acting-with-mediational-means", alltså hur en person 
handlar med de medierande artefakter som han använder. Här skulle det 
alltså studeras hur en person tidsplanerar med hjälp av en fickkalender. 
Möjligen skulle det kunna leda till upptäckten att fickkalendern används 
till andra saker också, som att skriva upp inköpslistor, telefonnummer, 
e-postadresser och portkoder. Wertsch menar att denna ansats erbjuder 
en naturlig koppling mellan handling, mental handling inkluderat, och 
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det kulturella, institutionella och historiska sammanhang som handling 
äger rum i. 
 
De kulturella och fysiska artefakter som låter oss göra allsköns ting och 
därmed medierar våra handlingar låter oss inte bara göra saker. De 
hindrar oss också från att göra andra saker. Som Gusfield säger i 
Wertsch (1998) “culture and language not only open doors to experi-
ences, they also form a prison that constricts and narrows” (s. 40). I 
kommunikation manifesteras detta vid användandet av olika medier. 
Under en konversation där deltagarna är tillstädes är det bland annat 
möjligt att peka ut saker i omgivningen, le medan någon annan pratar 
(kommunikation åt två håll samtidigt) och att reparera missförstånd. 
Vid e-postandet är det ovan nämnda visserligen möjligt, men i de två 
första fallen utan någon vidare effekt och i det sista ganska omständligt. 
Däremot är det möjligt att vid upprepade tillfällen läsa en text någon 
skrivit, likaså är det möjligt för skribenten att själv läsa om det han skri-
vit innan det sänds. Detta gör att misstag är mer acceptabla vid konver-
sation än vid e-postande. Orden och formuleringarna väljs mer nog-
grant vid e-postande. Kommunikationen manifesteras alltså olika bero-
ende på medium (Clark & Brennan, 1991). Ett annat exempel på olika 
föremåls begränsande och möjliggörande egenskaper hos medierande 
artefakter är ätdon som gaffel och sked. En sked är utmärkt3 till soppät-
ning, sandlådsgrävande och nersänkning av ägg i en kastrull med ko-
kande vatten. Med en gaffel går det fint att äta pommes frites, testa om 
potatisen är genomkokt och att picka lagom stora hål i bröd som ska 

                                           
3 Observera att ätdonens lämplighet för olika aktiviteter bygger på författarens egna erfarenheter och 

inte vetenskapligt bevisade sanningar. Författaren frånsäger sig därför allt ansvar gällandes läsarnas 

användning av ovan nämnda utensilier. 
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gräddas. Däremot är det ofta inte så lätt att använda skeden till det som 
gaffeln är bra till och tvärtom. Fast båda ägnar sig väl till bland annat 
pytt i panna-ätning. Förståelse av hur de medierande artefakter som an-
vänds begränsar och inbjuder till olika handlingar kan ger bättre förstå-
else till varför folk gör som de gör. 
 
Lave menar att eftersom ett budskap alltid medieras genom till exempel 
språket och i en kontext så är inte betydelsen självklar (1996). Kontex-
ten ska dock inte ses som en separat enhet av vilken vi påverkas efter-
som både våra handlingar och vår förståelse är delar av den. Kontexten 
består av bland annat av våra handlingar och skapas och återskapas av 
dem (Säljö, 2000). 
 
Brown med flera (1989) påpekar också att tänkandet till stor dels stöds 
av omgivningen. Tänkandet är inte alltid abstrakt utan ofta ytterst kon-
kret då det ju så ofta sker i en kontext som aktören själv är en del av. 
Många av oss får ju således problem när vi abstrakt försöker förklara 
hur vi gör något. Omständigheterna ger struktur och mening till det vi 
gör. Därför misslyckas också en hel del av det vi lär oss i skolan. Om 
det förutsätts att tänkandet är abstrakt blir det svårt att ta till sig det. Att 
till exempel lära sig svåra ord med hjälp av abstrakta definitioner och 
utan kontextuell vägledning kan få lustiga konsekvenser4.  
 

                                           
4 När “stimulate” definieras som “stir up” och “correlate” som “be related one the other” ges inte 

mycket information om hur orden används. Såhär har studenter använt dem: ”Me and my parents 

correlate, because without them I wouldn’t exist.” och ” Mrs. Morrow stimulated the soup.” (s.32, 

Brown m.fl. 1989). 
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PKOKN=oÉëìêëÉê= ëçã= ëíêìâíìêÉê~êI= ã®ååáëâçê= ëçã= êÉJ

ëìêëÉê=

De artefakter vi använder i vårt handlande är resurser för handlandet. 
Eftersom varje artefakt har egenskaper och förutsättningar strukturerar 
de också handlingarna på det sätt som redogörs ovan i stycket med 
Clark och Brennan (1991). Alla resurser som används strukturerar i nå-
gon mån vårt handlande, åtminstone när de används som redskap5. Jag 
menar också att kontraproduktiva resurser är resurser. En bild, eller en 
felaktigt dragen slutsats till exempel kan vilseleda någons handlande. De 
strukturerar då handlandet, utan att föra det närmare målet. Dessa saker 
används ändå som resurser och är därför det. 
 
Även om människor inte är artefakter, så menar jag att de mycket väl 
kan vara strukturerande resurser. En människa som hjälper mig att ut-
föra en uppgift är en resurs för mig att lösa uppgiften. Sättet som någon 
väljer att hjälpa strukturerar hur handlandet går tillväga. Alltså tycker jag 
att människor kan vara strukturerande resurser. 
 
Vad gäller saker som är i min väg, som inte är tänkta som resurser tyck-
er jag är strukturerande faktorer. De är inte tänkta som resurser och de 
är i vägen och de påverkar mitt handlande.  
 

                                           
5 Jag diskuterar här de resurser jag anser meningsfulla. En deltagares kläder är en resurs när de gäller 

att skyla, värma och uttrycka identitet och tillhörighet. Dock spelar de ingen större roll när det gäller 

att fundera kring tidszoner. Kläderna är således inte en meningsfull resurs i sammanhanget. 
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PKP=^íí=ëâ~é~=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ó=á=~êíÉÑ~âíÉê=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ=

Vad en människa gör kan tyckas självklart. Vad en sak är kan verka lika 
självklart. Så enkelt är det förstås inte. Ett exempel är när Säljö (2000) 
redogör för ett försök som Manuilenko gjort där det handlar om att stå 
still så länge som möjligt. Deltagarna var 4-7 år. I det första försöket 
blev de rätt och slätt instruerade att stå still så länge som möjligt, i det 
andra lekte de att de var vakter utanför en fabrik och i det tredje så täv-
lade de mot sina kamrater, dock stod de ensamma i alla tre försök. De 
yngsta barnen stod dubbelt så länge när de lekte vakt jämfört när de 
bara skulle stå eller när det var tävling. De äldsta barnen däremot stod 
lika länge när de bara skulle stå still och när det var lek. När det var täv-
ling stod de 25% längre än i de andra försöken. Att bara stå upp kan 
alltså vara olika handlingar beroende på vilken betydelse det ges att stå. 
Motivation, vilja och förmåga att stå still beror på vilken betydelse det 
ges att stå still.  
 
Heath och Hindmarsh (2000) ser en samverkan mellan miljön och de 
artefakter som finns i miljön och handling. De menar att vi ger artefak-
terna mening genom vårt användande av dem. Samtidigt är artefakterna 
en del av vårt handlande. Med hjälp av artefakter skapar vi också bety-
delse i våra medmänniskors handlande. Ett exempel som Heath och 
Hindmarsh ger är hämtat från de som kontrollerar Londons tunnelba-
nesystem. I kontrollrummet finns olika skärmar. Ansvaret för vad som 
händer på skärmarna och hur det ska tolkas är avgränsat mellan opera-
törerna. Varje operatör har sina egna skärmar att ansvara för. I exemplet 
sitter operatör C och lyssnar på en historia som en person V berättar. C 
är vänd mest mot V och inte så mycket mot sina skärmar. En tredje 
person, D, upptäcker att något händer på en av skärmarna som är C:s 
ansvar. Han vet inte om det är viktigt och han vill inte klampa in på C:s 
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område. Han tittar då stint på skärmen, sen på C och sen åter på skär-
men. C tittar då på skärmen och upptäcker att det händer någonting där 
som är värt att lägga märke till. Genom sitt beteende, att titta omväx-
lande på skärmen och C, visar D att det händer något viktigt på just den 
skärmen. Han ger skärmen en särskild betydelse genom sin handling. 
Samtidigt förklarar skärmen som är där D:s handlande. Skärmen är en 
artefakt där viktiga saker kan hända. Att skärmen finns där och att de är 
i en kontrollmiljö förklarar att D kan ha upptäckt något viktigt. Miljön 
är alltså med och skapar betydelse i D:s handling samtidigt som D:s 
handling ger betydelse hos miljön, i det här fallet en specifik skärm. Om 
det inte hände något som kunde vara anmärkningsvärt på skärmen skul-
le han säkerligen handla annorlunda. Skärmen skulle då också ha en an-
nan betydelse. 

=

PKQ=^ééêçéêáÉêáåÖ=çÅÜ=wma=

När det talas om lärande inom den sociokulturella traditionen används 
ofta begreppet appropriering. Appropriering handlar om att lära sig ge-
nom att göra något till sitt eget. Andra människors tänkande tar vi till 
oss i samspel med dem. Med bas av det som människan sedan tidigare 
vet och kan approprierar hon ständigt nya former av redskap. Gamla 
erfarenheter och kunskaper används som resurser för att möta nya soci-
ala praktiker och lära sig hur de fungerar (Säljö, 2000). 
 
Tänkande, språk och användandet av kulturella redskap är på inget sätt 
neutral såtillvida av det inte finns någon av naturen given norm. Vi lär 
oss av andra, vilket påverkar vår förståelse och vårt användande av det 
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vi approprierat. Utifrån detta gör vi ändå det vi lärt oss till vårt eget. 
Wertsch (1998) citerar Bakhtin: 
 
”The word in language is half someone else’s. It becomes “one’s own” 
only when the speaker populates it with his own intention, his own ac-
cent, when he appropriates the word, adapting it to his own semantic 
and expressive intention. Prior to this moment of appropriation, the 
word does not exist in a neutral and impersonal language (it is not, after 
all, out of a dictionary that the speaker gets his words!), but rather it ex-
ists in other people’s mouths, in other peoples contexts, serving other 
people’s intentions: it is from there that one must take the word and 
make it one’s own.” (s. 54) 
 
För att en person ska lära sig att handla i ett sammanhang – appropriera 
– är det alltså inte bara att bygga på de kognitiva strukturer denne redan 
har. Personen måste göra det som ska läras till sitt eget, något som alltså 
inte alltid låter sig göras hur som helst. Barbara Rogoff (1995) klargör 
användandet av termen appropriering. Hon ser tre sätt som termen an-
vänts på. För det första som att importera något externt, för det andra 
som att som att ta in något externt och göra det till sitt – göra om det så 
att det passar ens egna syften. Båda dessa användningar ser Rogoff som 
otillräckliga. Det tredje sättet att använda termen innebär att inte skilja 
på det externa och interna. En person som deltar i en aktivitet appro-
prierar genom sitt deltagande. Genom deltagande i en händelse påver-
kar en individ händelseförloppet. Dessutom förbereds individen för att 
senare delta i liknande händelser. Rogoff menar att appropriering är 
transformering, inte en förutsättning för det. Appropriering, enligt Ro-
goff, är en individs egen förändring genom deltagande i en aktivitet, inte 
internalisering av en extern händelse eller teknik. Hon gör en analogi 
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med utveckling av ett barns ben. Storlek, form och styrka hos ett barns 
ben beror på dess växande och hur det hela tiden används. För den 
skull pratas det inte om hur benet samlar på sig växenheter eller öv-
ningsenheter. Det som hänt lagras inte i benet. Benet utvecklas till det 
som det är. På samma vis menar Rogoff att utveckling är en dynamisk 
process med ständig förändring mer än ett samlande av nya enheter el-
ler förändring av gamla (1995). 
 
Appropriering är inte något som sker eller inte sker. Lärandet består 
inte av diskreta hopp från okunskap till fullständig kunskap. Appropri-
eringen sker gradvis. Från att inte kunna något om hur vissa fysiska eller 
kulturella artefakter används kan vi lära oss att förstå hur andra männ-
iskor använder dem och förstå hur de pratar om dem. Med övning och 
handledning kan vi sedan själva delta i processen för att slutligen kunna 
behärska den på egen hand. Från att inte kunna något går vi alltså till att 
kunna delta med handledning till att klara något själva. Detta lärande 
sker i det Vygotsky kallade utvecklingszonen (zone of proximal deve-
lopment, ZPD), som är avståndet mellan vad man kan prestera själv 
och det man kan prestera med handledning (Säljö, 2000). Vygotsky 
(1978) menar ett det intressanta med utvecklingszonen är att det är inte 
bara den kompetens som en person visar upp, utan också den potential 
som personen har som är intressant. 
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Q= `p`i=áÇ~Ö=
Pyysalo med flera (2001) menar att begreppet CSCL inte ger någon klar 
och tydlig beskrivning av dess forskning. Det är svårt att säga något om 
definitionen som inte är eller kommer att vara en motsägelse säger Dill-
enbourg med flera (2001). 
 
I en genomgång av artiklarna till konferensen Euro-CSCL 2001 konsta-
terar Pyysalo med flera (2001) att de bygger på fler olika teoretiska rikt-
ningar, bland annat aktivitetsteorin, distribuerad kognition och kun-
skapsbyggande. Dessutom finns det en del artiklar som inte är uttalat 
förankrade i någon pedagogisk teori och andra som bara är det vagt 
konstruktivistiskt. Det finns ett antal pedagogiska modeller som använts 
i projekt inom ramen för ovan nämnda teorier, till exempel problemba-
serat lärande, reciprokt lärande, kognitivt lärlingskap och progressive 
inquiry (Pyysalo med flera, 2001). 
 
Även om vikten inom CSCL ligger på socialt orienterade teorier om lä-
rande finns det inget övergripande och etablerat teoretiskt ramverk, sä-
ger Lipponen (2001). Han menar att detta å ena sidan kan ses som en 
styrka som speglar ett rikt och mångfaldigt fält. Å andra sidan är det 
fortfarande ett divergerande fält säger Lipponen. Koschmann (1996) 
benämnde CSCL som ett framväxande paradigm. Lipponen (2001) me-
nar att om det med etablerade paradigm menas att man är överens om 
teorier, metoder och vad som ska studeras så är det knappast en över-
drift at säga att CSCL än idag är ett framväxande paradigm. 
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QKN=bñÉãéÉä=é™=`p`iJÑçêëâåáåÖ=

Pyysalo med flera (2001) kategoriserar de projekt om CSCL-forskning 
som presenterades på konferensen Euro-CSCL 2001 i fem olika grup-
per beroende på deras sammanhang. Indelningen utgörs av i vilken grad 
samarbete är ansikte mot ansikte kontra datorstött samt rollen hos det 
datorstödda samarbetet i lärandet. 
 
I första gruppen handlar det om samarbete som enbart är ansikte mot 
ansikte. De lärande samarbetar i par eller grupper med uppgifter på en 
dator. Ett exempel på sådan forskning är presenteras av Abnett med 
flera (2001). De jämför barn som samarbetar i par. Dels jämfördes hur 
bra barn arbetar om de har tillgång till en datormus eller varsin dator-
mus för att styra samma program. Dels jämförde man hur könsfördel-
ningen i grupperna påverkade arbetet. 
 
I andra gruppen handlar det om samarbete ansikte mot ansikte kombi-
nerat med samarbete över någon form av nätverksbaserad lärandemiljö 
inom ett klassrum. Rahikanen med flera (2001) beskriver ett projekt där 
man försöker få barn att använda vad man kallar Progressive Inquiry 
(PI). Barnen ska systematiskt skapa egna forskningsfrågor, konstruera 
egna arbetsteorier, samt kritiskt utvärdera de olika uppfattningarna. Vid-
are ska de söka ny vetenskaplig information, skapa nya frågor och nya 
arbetsteorier. Halva tiden tillbringar de i datorklass där de delar kunskap 
med hjälp av CSILE6. Resten av tiden är de i klassrum eller bibliotek där 

                                           
6 CSILE är ett system speciellt framtaget för att användas i utbildning och för kunskapsbyggande i 

samarbete och kan bland annat stödja studenter då de antecknar genom att be dem kategorisera sina 

anteckningar, exempelvis som Problem, Min teori och Jag måste förstå (Lipponen, 2001) 
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de söker information till sina forskningsfrågor från böcker och Internet. 
Rahikanen med flera (2001) undersökte hur detta gick till.  
 
Den tredje gruppen är elever som samarbetar i klassrum ansikte mot 
ansikte i ett klassrum samtidigt som man samarbetar med par eller 
grupper från en annan skola över webben. Kynigos med flera (2001) 
beskriver hur elever i klassrum samarbetar för att längre fram kunna be-
söka varandra. Eleverna skriver gemensam ansökan för att få pengar till 
detta. Ansökan ska innehålla motiveringar för att besöken ska göras, 
detaljerade scheman, finansiering och aktivitetsplaner. Förutom e-post, 
att meddela varandra med, finns tillgång till ett datorprogram. Pro-
grammet innehåller dels en vägkarta med vilken eleverna kan lägga till 
fakta om olika platser, dels en applikation med vilken det är tänkt att få 
fram det bästa resepaketet utifrån budgeten. 
 
I den fjärde gruppen sker samarbetet i nätverksbaserade lärande miljöer 
på distans. Man träffas ansikte mot ansikte i mindre utsträckning. Den-
na typ av projekt är ganska vanliga när det gäller lärande på högre nivå. 
De lärande jobbar individuellt i nätverken och inte i grupper eller par 
vid varje dator. I ett projekt som Lahti med flera (2001) beskriver ska 
förstaårsstudenter på ett designprogram designa kläder åt för tidigt föd-
da barn. Genom ett gemensamt nätverk skickades texter, skisser och 
prototyper inom grupperna. Dessa bidrag kategoriserades av forskarna 
för att se hur samarbetet fortlöpte och hur designprocessen organisera-
des. Det visade sig att studenterna tack vare nätverket jobbade likt ex-
perter. De strukturerade problemen väl innan de löste problemen, något 
nybörjare annars inte gör. 
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Den femte gruppen som Pyysala med flera anger är de som arbetar en-
bart eller nästan enbart på distans. De kan använda sig av tekniken för 
samarbete på olika sätt så som audio- eller videokonferens eller nät-
verksbaserade lärandemiljöer eller både och. Arnseth med flera (2001) 
berättar om studenter från utbildningsinstitutioner på tre olika lärosäten 
i Norge. Grupper om tre med en från varje ställe utgjorde grupperna. 
Deras uppgift var att designa läroaktiviteter. I det fall som analyserades 
handlade det om alternativa energikällor som elever i årskurs 6 skulle 
jobba med. Det fanns ingen möjlighet för gruppmedlemmarna att träffa 
varandra. Arbetet skedde nätverksbaserat i virtuella rum som man själv 
designade så som man ville ha dem, med tillgång till en rad olika verk-
tyg. 
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R= cê™ÖÉëí®ääåáåÖ=
Syftet i denna studie har varit att förstå vad deltagarna gör under instu-
deringsfasen, hur de uppfattar situationen samt att se hur de använder 
tillgängliga resurser. 
 
En grundsyn i denna studie är att olika element i en situation inte pre-
destinerar en människas handlande. Så att bara för att det finns interak-
tiva animerade bilder tillgängliga handlar en person inte nödvändigtvis 
på ett visst sätt. Det är upp till människan att tolka sin situation, sin 
uppgift och den rådande situationen och handla utifrån detta. Därför är 
det intressant att se vad en deltagare faktiskt gör och med vad den gör 
och hur det görs. När detta dessutom sker i lag med andra människor är 
det andras tolkning som kommer in i bilden. 
 
Med hänsyn till att resurser tillåter och begränsar handlande samt att de 
är en del av tolkandet av någons handlingar - liksom att deltagarna jobb-
ar i par och kan ha lika eller olika syn på vad som ska göras ställer jag 
min fråga. Varför gör deltagarna det de gör? 
 
Denna studie studerar en annan studie ur ett annat perspektiv. Därmed 
blir detta ett bidrag till den rådande forskningen. Genom att undersöka 
hur deltagarna interagerar med varandra och sina resurser sätts Schnotz 
med fleras undersökning i ett annat perspektiv och så även deras resul-
tat. 
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S= jÉíçÇ=
Jag har använt mig av video och transkriptioner som analysverktyg för 
att kunna studera deltagarna i studien och deras handlingar och yttran-
den, eftersom jag haft som grundantagande att människors tänkande 
görs offentligt genom både deras handlingar och yttranden. Detta 
stämmer väl överens med interaktionsanalysen, en metod för studier av 
interaktion människor emellan och interaktion mellan människor och 
objekt. 

SKN= fåíÉê~âíáçåë~å~äóë=

Interaktionsanalys är en interdisciplinär metod för empiriska under-
sökningar av interaktionen människor emellan och interaktionen mellan 
människor och objekt i deras omgivning (Jordan & Henderson, 1995). 
Ett grundantagande är att kunskap och handling är socialt i ursprung, 
organisation och användning. Det är situerat i en särskild social och ma-
teriell verklighet. Expertkunskap och handling finns därför mer i inter-
aktionen mellan deltagare i en grupp än i deras huvuden. Med detta syn-
sätt, menar de, följer konsekvensen att teoretiserande kring kunskap och 
handling ska vara grundat i data som kommer från detaljer ur social in-
teraktion, särskilt från naturlig och vardaglig interaktion. Artefakter och 
teknologier skapar ett socialt fält i vilket vissa aktiviteter är sannolika, 
andra möjliga och slutligen en del är osannolika eller omöjliga. Inter-
aktionsanalysens mål är att identifiera regelbundenheter i hur deltagare 
använder resurser i den sociala och materiella värld som människan le-
ver i (Jordan & Henderson, 1995). 
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SKO=sáÇÉç=

En anledning till att använda video är att demonstrera hur deltagare hela 
tiden orienterar sig mot olika delar i den fysiska miljön och därmed ger 
objekt, artefakter och liknande mening. Det finns ett växande intresse 
för att använda videoinspelningar, ihop med fältarbete, för att studera 
hur deltagare genomför aktiviteter genom att använda prat, kropps-
rörelser objekt artefakter och den fysiska miljön, något som ofta mani-
festeras i arbetsplatsundersökningar. Videoinspelningar ihop med fält-
anteckningar ger aldrig förut skådad tillgång till komplexa uppgifter 
(Heath, 1997). Analys av dessa uppgifter öppnar upp för en förståelse 
av sociala handlingars interaktionella organisation. Heath (1997) menar 
att sådana studier inte bara är med och bidrar till förståelsen av organ-
iserade aktiviteter. De ändrar också hur socialvetenskapliga och kogni-
tionsvetenskapliga forskare uppfattar interaktionen mellan människor 
och teknologier. 
 
Genom att använda video spelas händelser in så som de äger rum. Det-
ta i kontrast till olika former av observationer. I video förloras till ex-
empel lukt och temperatur, men å andra sidan är observation ett allt an-
nat än perfekt återskapande. Som observatör och sedan återskapare av 
en händelse lägger observatören till och drar bort de meningar som han 
uppfattar eller tycker sig uppfatta. Med video går detta att kontrollera 
genom att titta på bandet upprepade gånger eller låta andra göra det. 
Eftersom video tillåter detta går det att analysera både individuellt och i 
grupp. Genom upprepat tittande kan fenomen som till en början är 
osynliga växa fram. Vidare kan andra forskare granska den analys som 
gjorts genom att själva se på banden. De kan också analysera andra 
aspekter (Jordan & Henderson, 1995). 
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Jordan och Henderson menar att trots att en videoinspelning är en re-
presentation av det som händer i verkligheten, en transformation av det 
skedda, så är videoinspelningen den form av datainsamling som gör 
minst förluster och minst allvarliga förluster. Det som förloras beror 
dels på de val som den som filmar har gjort och dels på de teknologiska 
begränsningarna (Jordan & Henderson, 1995). Kamerans placering spe-
lar förstås roll för vad som registreras. Antalet kameror gör att det går 
att registrera mera. Samtidigt blir det mer att analysera och att det som 
olika kameror filmat måste förstås i förhållande till varandra. Jordan och 
Henderson (1995) påpekar att en stillastående kamera som inte zoomar 
och panorerar håller sina perspektiv och fördomar konstant. Med en 
fast kamera filmas bara det som kameran från början ställts att filma. 
Med en kameraoperatör blir urvalet av det som filmas kanske aspekter 
som anses vara viktiga för stunden. 
 
En fråga kring videoinspelning är givetvis kamerans roll, hur den på-
verkar deltagarna. Jordan och Henderson menar att kamerapåverkan går 
över, eftersom deltagarna engagerar sig i uppgifter (1995). Dock tycker 
jag mig ha noterat att medvetenheten om kameran visst hänger kvar 
åtminstone hos en del. Deltagare har till exempel först svurit över till 
exempel text i programmet och sen kommenterat sig själva och hur de 
kommer att uppfattas av den som ser på videon. Andra har skämtat 
mycket, kanske för att ge ett roligt intryck inför mig och kameran. 
  

SKP=qê~åëâêáéíáçåÉå=

Syftet med transkriptionen har varit att representera skeendet i en form 
som läsaren kan ta del av och att underlätta analysen. Forskaren kan 



 
 

 
 
28 

också göra stora analytiska insikter under själva transkriberandet (Jordan 
& Henderson, 1995). 
 
Det går inte att transkribera allt som händer7. Varje transkription är ett 
urval av ett skeende. Hur mycket forskaren väljer att ta med beror på 
vilken nivå analysen ligger (Jordan & Henderson, 1995). Därför är det 
viktigt att betona att transkriptionen i sig inte är själva materialet. Ana-
lysarbetet sker därför utifrån både transkriptionen och inspelningen. 
Ingen transkription är den andra lik. Två individer som transkriberar 
samma material kommer med största sannolikhet att göra två olika tran-
skriptioner. En transkription kan alltså inte tolkas som ”sanningen”, 
utan forskaren bör vara beredd gå tillbaka till inspelningen (Norrby 
1995). 
 
Vid bearbetning av materialet har jag först tittat igenom materialet, noga 
antecknat och transkriberat en del. Utifrån vad jag har sett har jag sedan 
transkriberat valda delar. Mångfald i resursanvändandet har varit ett 
kriterium vid urval. Jag har försökt att få en så bred bild som möjligt på 
hur resurserna kan användas. Det har inte varit ett mål att visa flera 
transkriptioner som visar samma sak. Det nämner jag hellre i texterna. 
Detta dels av utrymmesskäl och för att transkriptionerna är just 
exempel på olika fenomen. Dels för att jag tycker att fem exempel av 
samma fenomen kan vara onödigt detaljerat, även om det kanske kan 
visa att när till synes samma angreppssätt används så finns det 
skillnader. Urvalet syftar också till att så kärnfullt det går visa hur 
deltagarna diskuterar kring uppgiften, lösandet av uppgiften och 

                                           
7 Här gäller den gamla sanningen att en bild säger mer än tusen ord. Lägg till det att det i video går 

24 bilder per sekund och att det dessutom förekommer ljud. 
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användandet av resurser. Jag har därför valt att inte transkribera 
frågeläsandet, såvida det inte handlar om en diskussion kring tolkning 
av uppgiften och såvida inte någon under utdraget upprepat frågan. Jag 
har också valt bort själva svarsdelen, när deltagarna kryssar i de svar de 
använder. Dessutom är det inte alltid som hela sekvensen från fråga till 
svar som redovisas, utan just det som jag vill visa. Detta kanske kan ses 
som oärligt mot läsaren. Å andra sidan har jag beskrivit vad som händer 
kring den redovisade transkriberingen. Dessutom blir det lättare för 
läsaren med en komprimerad transkribering. 
 
Vid transkriptionen8 har jag tagit med pauser, överlappande tal, latching 
– vilket är yttranden sammanbundna utan paus - och olika ljud och 
suckar. Rörelser mot olika artefakter och som illustrerar det deltagarna 
pratar om har noterats. Det kan vara att någon pekar på skärmen, kan-
ske gör en cirkelrörelse på en representation av jorden för att visa tids-
skillnad eller en resa. Det kan också vara att en deltagare ritar i luften 
eller vrider handen för att i första exemplet kanske visa hur jorden ser 
ut och i det andra visa hur jorden vrids runt sin egen axel. Kroppsställ-
ningar, näspetningar och ryggkliande har inte beskrivits. Eftersom det 
antas ha liten betydelse för diskussionen kring ämnet, men också på 
grund av utrymmes och tidsskäl. Jag anser att jag vid beskrivna nivå når 
en tillräcklig detaljrikedom för att kunna besvara min frågeställning. Be-
skrivningar av rörelser placeras omedelbart före eller efter själva tran-
skriptionen i texten. 
 
För analys av videomaterialet har jag haft tillgång till vanlig video och 
TV. Jag har inte haft möjlighet att sitta med en dator vid 

                                           
8 Se bilaga för teckenförklaring. 
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uppspelningsutrustningen. Därför har jag först transkriberat för hand 
och sedan skrivit in transkriptionerna i datorn. Det har lett till att 
transkriptionen gått i flera steg. När något sett oklart ut i mina hand-
transkriptioner eller datortranskriptioner har jag gått tillbaka till video-
bandet och kontrollerat. Normal hastighet har varit den enda möjliga 
vid uppspelning av videobandet. Vid transkriptionen har jag spelat upp 
varje transkriberad del ett flertal gånger tills jag tyckt mig få med 
händelseförloppet. För att validera tolkningarna av situationen, som 
transkriptionen är, skulle dels en annan forskare kunna medanalysera 
det som händer eller göra det själv för att sedan jämföra transkriptioner. 
Deltagarna skulle själva också kunna få se videoband och transkript-
ioner och bedöma transkriptionernas överensstämmelse med bandet. 
Dock har några sådana resurser inte funnits. 
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T= aÉëáÖå=
Eftersom denna studie haft som avsikt att efterlikna en tidigare studie 
bygger mycket av designen på denna tidigare studie. Det har föranlett 
att val av deltagare, mycket av proceduren och programmets utform-
ning liknar den ursprungliga studien. Eftersom denna studie har ett an-
nat fokus ser dock designen lite annorlunda ut. Schnotz, Böckheler och 
Grzondziel (1999) har som syfte att dels jämföra kunskapsinhämtning 
med hjälp av statiska bilder gentemot kunskapsinhämtning med inter-
aktiva animerade bilder och dels att jämföra denna kunskapsinhämtning 
om den görs själv eller i samarbete. Utifrån detta förs sedan ett resone-
mang om vilken typ av kunskapsinhämtning som ger det bästa resultatet 
i ganska generella termer. 
 

TKN=mêçÖê~ããÉí=

Schnotz med flera (1996) har i sina försök använt ett program de kallar 
Astro-4. Programmet är på tyska och byggt i Hypercard, ett program 
som använder Macstandarden. Astro-4 har översatts till svenska av mig 
och sedan omprogrammerats till PC-miljö under namnet ”Svenska Ast-
ro-4U” av Pär Nyström. 
 
Programmet finns i två varianter, i den ena finns det interaktiva ani-
merade bilder och vanliga statiska bilder och i den andra finns det bara 
statiska bilder. Programmet består av flera delar. Den första delen består 
av en frågemodul med 10 introduktionsfrågor. Frågorna är flervals-
frågor där deltagarna dels väljer svarsalternativ och dels kryssar i på en 
tregradig skala hur säkra de är. Deltagarnas svar registreras av prog-
rammet. Nästa modul är en introduktionsmodul av samma utseende 
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som inlärningsmodulen, men med ett annat innehåll. Här finns en text 
som guidar deltagarna genom programmets olika funktioner. I början av 
denna del kan deltagarna endast göra det som den guidande texten 
berättar om. När guidningen är klar kan dock deltagarna själva utforska 
modulen.  
 
Den tredje delen är inlärningsmodulen. Det är användning av denna 
som filmats. Här finns 10 instuderingsfrågor som deltagarna svarar på 
en efter en, en text uppdelad på olika kapitel och bilder som deltagarna 
kan titta på. Modulen består av tre fält. I det vänstra fältet står den 
övningsfråga som är aktuell för tillfället. Här är en knapp att trycka på 
för att besvara en fråga. Det finns några korta instruktioner för hur man 
använder programmet. I den nedre delen av detta fält finns ibland en 
knapp. Vid ett tryck på den kommer en bild eller interaktiv animerad 
bild upp. Vad det står på knappen och vad det är för bild eller anim-
ering beror på var i programmet användaren befinner sig. Mittfältet är 
ett textfält. Det innehåller den textdel som man klickat fram i det högra 
fältet. Högra fältet innehåller ett index över textens innehåll. Detta 
index består av de kapitelrubriker som texten består av. Varje rubrik 
markeras med en asterisk vid programmets start. Vid klickandet på 
någon rubrik, till exempel 3.1 Tidskillnader gentemot 

Greenwich (se figur 1 där även bilden öppnats) färgas denna rubrik 
blå, en asterisk försvinner om användaren inte klickat här förut. På så 
vis kan denne senare veta att han öppnat just detta kapitel senare. 
Dessutom öppnas den text som hör till rubriken i mittenfältet. Denna 
del finns inte i den tyska varianten av programmet. Vi har valt att lägga 
till den då den ansågs underlätta navigeringen i programmet och 
motsvara den standard som hypertexter idag har. I originalutförandet 
fanns denna meny i textfältet som det första som en användare ser. Det 
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fanns en särskild knapp i detta utförande som vid en tryckning förde 
användaren tillbaka till menyn. Det gick alltså att nå menyn, men den 
var inte hela tiden synlig som i den svenska versionen. 
 
Beroende på om användaren använder den animerade versionen av 

programmet eller den med statiska versionen hamnar det en knapp 
längst ned i det vänstra fältet med texten Öppna simulerings-
fönster eller Visa bild. Vid ett klick på denna knapp så öppnas 
antingen en bild eller ett simuleringsfönster som är tänkt att illustrera 
texten. Inte alla kapitel är illustrerade och det finns även vanliga bilder i 

Figur 1. Här är kapitel 3.1 öppnat och även tillhörande bild. 
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simuleringsvarianten av programmet. Till skillnad från den tyska 
versionen öppnas här simuleringarna i ett eget fönster (se figur 2). 
 
Det finns tre interaktiva animerade bilder. Den första illustrerar 
jordenruntresor. Användaren kan välja på fyra olika hastigheter för 
resan och östlig eller västlig riktning. På bilden vandrar de platser som 

är markerade runt på bilden. Tiderna, från 0 till 23 är fasta med 12 
överst och 0 underst på bilden. En svart prick illustrerar den resande. 
Det går att välja mellan stegvis simulering som visar utvecklingen timme 
för timme och en simulering som pågår från då den startats tills den 
stoppas. Figur 2 visar denna simulering.  
 

Figur 2. Simuleringen i kapitel 4.3 innan den har startats. 
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Även på den andra interaktiva animerade bilden är tiderna fasta. 
Städerna flyttar sig efter hur användaren ställt in dag och tid. Innan dess 
väljs en stad och en tid, till exempel Tokyo och klockan 10. På figur 3 är 
tiden ställd till 10 i Tokyo och användaren har tryckt på Ställ in 
stad efter tid. 

 
Den tredje interaktiva animerade bilden fungerar som den andra, men 
har fler funktioner. Förutom att ställa in stad efter tid finns funktionen 
simulering. Med denna knapp vandrar städerna över bilden och tiden är 
fast. Detta fortgår tills deltagaren trycker på stopp. Det finns också en 

Figur 3. Simuleringen är inställd på klockan 10 i Tokyo. 
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knapp som visar hur städerna förhåller sig till tiden en timme senare än 
den tid som visas. Se figur 4. 
 

I programmet finns en bugg. När användaren tryckt på knappen ”Jag 
vill svara på frågan” försvinner text och bild. Om användaren har ett 
simuleringsfönster öppet måste han stänga det för att kunna svara på 
frågan. På så vis har användaren inte just i svarsögonblicket tillgång till 
någon information i programmet, som i den tidigare versionen. När 
användaren har svarat på frågan kommer inte den tidigare synliga 
informationen tillbaka och vid klickande på kapitlets rubrik händer 
inget. Användaren måste då först klicka på en annan kapitelrubrik och 
sedan den han tidigare hade öppnat för att komma tillbaka till där han 

Figur 4. Simuleringen är inställd på klockan 17 i Los Angeles. 
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var. De flesta par upptäckte detta ganska snabbt. De som inte gjorde 
det fick hjälp av försöksledaren. 
 
Efter att ha svarat på de 10 frågorna i inlärningsmodulen följde en 
testmodul bestående av 28 frågor. Liksom i ovan nämnda frågemodul 
handlade det om flervalsfrågor och en skattning av hur säker deltagaren 
var på frågorna. 
 

TKO=aÉäí~Ö~êå~=

Deltagarna i studien skulle ha studerat minst ett år på högskola. 
Försöken skedde i par och deltagarna anmälde sig i par. Kravet var att 
de skulle ha samarbetat med varandra under studierna eller under 
liknande förhållanden. Åldern på deltagarna var i spannet 20-35 år. 
Genom lappar uppsatta på universitetet, e-postlista för kognitions-
vetenskapsstudenter och bekantskapskretsen till undertecknad inform-
erades deltagarna om studien. Som tack för deltagande erhöll varje del-
tagare en biobiljett. 
 
Totalt genomförde 12 par undersökningen. Någon medveten balans-
ering av kön och har inte gjorts. Paren består av man-man, kvinna-
kvinna och kvinna-man. Dock har grupperna, visade det sig, fördelat sig 
så jämnt det går9. Gruppen med tillgång till interaktiva animerade bilder  
består av tre par bestående av kvinna-kvinna, två par bestående av 
kvinna-man och ett par bestående av man-man. Gruppen som bara har 
tillgång till statiska bilder består av två par bestående av kvinna-kvinna, 
tre par bestående av kvinna-man och ett par bestående av man-man. 

                                           
9 Tack slumpen. 
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I transkriptionerna har deltagarnas namn fingerats så att ingen ska 
känna sig utpekad eller uppvisad. Ingen särskild systematik har använts 
mer än att namnen speglar det kön som deltagarna faktiskt har. 
 

TKP=mêçÅÉÇìê=

Paren delades in i två grupper. Den ena hade tillgång till programmet 
med statiska bilder och den andra till programmet med både statiska 
bilder och interaktiva animerade bilder (de senare benämns också 
hädanefter som simuleringar). 
 
Proceduren följde ett körschema (Bilaga A Körschema). Deltagarna 
välkomnades och blev informerade genom ett papper som berättade 
om undersökningen (Bilaga B Instruktioner och information om under-
sökningen). De testades först på Ravens matriser, Raven’s advanced 
progressive matrices set I, och sedan på ett förtest bestående av tio 
relativt enkla frågor(den första modulen i programbeskrivning). Både 
dessa test gjordes individuellt. Därefter följde en introduktion till 
lärandeprogrammet Svenska Astro-4U. Denna introduktion beskrivs 
ovan som introduktionsmodulen och gjordes i par. Detta filmades. 
Därefter följde lärandeperioden då paret hade tillgång till programmet 
och papper och penna. Denna del beskrivs ovan som inlärnings-
modulen. Även här jobbade deltagarna i par. Introduktionsdelen och 
lärandeperioden filmades och observerades. Observationer som sågs 
som viktiga antecknades. Efter detta testades deltagarna med 28 frågor 
på det de lärt sig. Testningen var individuell och deltagarna hade inte 
tillgång till några hjälpmedel. Slutligen intervjuades de individuellt. 
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Intervjun spelades in och deltagarnas svar antecknades. Intervjufrågorna 
finns i bilaga C: Intervjufrågor. 
 

TKQ= fåëéÉäåáåÖëëáíì~íáçå=çÅÜ=ãáäà∏=

Studien ägde rum i ett rum med två skrivbord, två datorer och en 
kamera. På varje skrivbord var en dator placerad. Skrivborden 
placerades så långt från varandra i rummet som det var möjligt. Under 
de individuella delarna av studien satt deltagarna vid skrivborden vända 
med ryggen mot varandra. Under samarbetsdelarna av studien satt 
deltagarna vid samma skrivbord, vända mot samma dator. Det var dessa 
delar som filmades. Kameran placerades då bakom paret på stativ så att 
deltagarnas rörelser så gott det gick kunde registreras samtidigt som det 
som hände på skärmen också filmades. Vid vissa fall zoomade jag in för 
att få med pekningar på en bild eller i texten. Under analys har jag gått 
tillbaka till den del av programmet som användes och bilden som 
visades för att se vad som pekades på eller pratades om. Det har som 
regel gått bra att veta var i programmet deltagarna har befunnit sig även 
om det inte alltså alltid varit tydligt vad som händer på skärmen. Det 
otydligaste har varit när den som sitter med musen har pekat med 
muspekaren på en speciell del av skärmen. När jag inte har kunnat se 
vad som händer har jag angett det i mina beskrivningar av det jag 
analyserat. Ett annat problem har varit att deltagarna under 
instuderingsfasen inte satt stilla. Till exempel skiftar de mellan att sitta 
framåtlutade vid läsning på skärmen eller noggrant analyserande av 
bilder, för att under längre diskussioner kunna luta sig bakåt och sträcka 
ut hela kroppen och kanske rita med stora rörelser i luften. Jag har 
funnit det viktigt att försöka få med dessa rörelser eftersom de kan 
illustrera de tankar som behandlas, och ibland till och med kanske har 
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varit ett sätt att tänka på ämnet. Jag har således inte följt Jordan och 
Hendersons (1995) rekommendationer om en från början inställd 
kamera. Med en fixerad kamera ansåg jag att jag skulle missa viktiga 
aspekter av skeendet. Urvalet av det filmade har alltså delvis skett i film-
ande stund. På det viset har jag i stort fått med både de små rörelserna 
och de stora rörelserna utanför den, något jag i efterhand värderar högt. 
 
Den filmade datorn var en bärbar dator med LCD-skärm, eftersom 
dessa är tydligare film än vanliga, strålande skärmar som flimrar i en 
videoupptagning. Datorn förseddes med en ordinär mus. Jag ansåg att 
detta var något deltagarna skulle vara bekant med, i motsats till den 
pekplatta som annars var tillgänglig på datorn. 
 
Observatören, jag, var placerad sittande bakom kameran. Här hade jag 
uppsikt över deltagarna. Samtidigt såg jag vad som hände på 
datorskärmen. Jag kunde se både vad kameran såg, samtidigt som jag 
kunde se och anteckna det som kameran inte registrerade. På bordet var 
en bordsmikrofon placerad som tog upp deltagarnas konversation. Jag 
var försedd med hörlurar kopplad till kameran som var kopplad till 
mikrofonen. På det viset kunde jag höra jag bättre än min med naturliga 
hörsel, vilket bra då en del deltagare var synnerligen tystlåtna. Dessutom 
kunde jag justera den ljudnivå som spelades in, så att det blev tillräckligt 
starkt ljud men inte så starkt att ljudet inte slog i taket och blev 
distorterat.  
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U= ^å~äóë=çÅÜ=êÉëìäí~í=
Två av de tio instuderingsfrågorna (se samtliga instuderingsfrågor i 
bilaga D) har valts ut, fråga 2 och 10. Fråga 2 lyder ”Hur mycket är 
klockan i Los Angeles och vilken dag är det där när det är onsdag 10.00 
i Tokyo?”. Fråga 10 lyder ”Klockan är 06.00 i Greenwich och det är 
torsdag. Hur stor ungefärlig del av världen har onsdag, har torsdag, har 
fredag?”  
 
Fråga 2 valdes eftersom den är den andra frågan av fyra frågor som är 
av liknande typ. De har då löst en uppgift och är inte helt gröna i denna 
instuderingssituation. Samtidigt har de i de flesta fall inte hittat en färdig 
lösningsprocedur för denna typ av fråga. Fråga 2 kräver mer än fråga 1 
då tidpunkten för svaret är under en annan dag är den i frågan angivna 
dagen. Så är inte fallet i fråga 1. Det handlar inte bara om att lösa 
uppgiften utan också om att hitta ett sätt att lösa den.  
 
Fråga 10 är den sista frågan. Den är en fortsättning på de två 
föregående frågorna. Om en grupp korrekt löst dem har de också 
kommit en bit på väg att lösa fråga 10. Fråga 10 efterfrågar vilka dagar 
som tar upp världen en viss tidpunkt och hur stor del av världen varje 
dag tar i besittning. Detta är en typ av fråga som de flesta knappast stött 
på tidigare, till skillnad från fråga 2. Samtidigt är det ingen omöjlig fråga 
utan den går att lösa på flera olika sätt. 
 
Utdragen presenteras här ett efter ett. I anslutning till utdragen finns en 
kompletterande text som beskriver det deltagarna gör. Därefter följer 
min tolkning av det skedda, en slags beskrivning av det som hänt. 
Därpå följer en analys kring det beskrivna. Analysen handlar om det 
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deltagarna gör och med vilka resurser och med vilka mål samt hur 
relationen i paret ser ut. Ibland skiljer jag dessa ämnen åt och ibland 
inte. När jag skiljer dem åt är det för att skapa struktur och tydlighet i 
den långa textmassa som detta kapitel består av. Dock har jag ibland 
funnit det svårt att skilja dessa ämnen åt eftersom de kan vara insnärjda 
i varandra. Till exempel kan en resurs tillåta en deltagare att enkelt 
uppfylla ett mål samtidigt som denna resurs underlättar kommunika-
tionen mellan deltagarna och kanske därmed deras relation. Vid en del 
långa beskrivningar har en del text som kanske mer hör hemma i analys-
avsnittet hamnat i själva beskrivningen när jag haft svårt att helt skilja 
det från beskrivningen eftersom jag inte kunnat se någon tydlig gräns 
mellan analys och beskrivning. Dock är det svårt att i analysen hänvisa 
till en viss del i beskrivningen. Därför har jag när jag funnit det befogat 
för att inte göra uppsatsen allt för tillkrånglad vid något tillfälle låtit en 
del analys smyga sig en i beskrivningen.  
 
Som regel är deltagarna resurser för varandra. När de hjälps åt är de 
båda samtidigt med och strukturerar uppgiften. Detta är alltså en 
utgångspunkt och gäller i de flesta fallen. När jag tycker att det är 
annorlunda beskriver jag detta. 
 

UKN=^å~äóë=ìééÖáÑí=O=

Uppgift 2 lyder: Hur mycket är klockan i Los Angeles och vilken dag är det där 
när det är onsdag 10:00 i Tokyo?  
 
Detta är för de flesta av oss ingen trivial uppgift. Domänen, tidzoner 
och tidsskillnader, är inte helt bekant. För att lösa uppgiften måste man 
veta var Tokyo och Los Angeles ligger i förhållande till varandra, hur 
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stor tidsskillnaden dem emellan är och om klockan är mer eller mindre i 
Tokyo än Los Angeles. Att lösa den utan hjälpmedel och utan vana att 
jobba med tidzoner kräver att problemlösaren håller flera saker i 
huvudet. I vår vardag stöter de flesta av oss sällan på denna typ av 
problem och är därför ovana att handskas med dem. Det blir svårt att 
veta vad som är rimligt. Eftersom det är en ganska svår uppgift 
förevisas här några sätt att lösa den. Ett sätt är att först räkna ut hela 
tidsskillnaden mellan Tokyo och Los Angeles för att sedan addera den 
till tiden i Tokyo, svaret blir då tiden i Los Angeles. Tidsskillnaden är –
17, alltså visar klockan 17 timmar mindre i Los Angeles än Tokyo. Den 
tid Tokyo har vid ett givet tillfälle har Los Angeles 17 timmar senare. 17 
timmar före 10:00 onsdag är 17.00 tisdag. Ett annat sätt är att först med 
hjälp av tidsskillnaden först räkna ut vad klockan är i Greenwich (01.00 
onsdag) och därefter i Los Angeles. Ytterligare ett sätt är att med 
tillgång till bilden ovan anta att det är 10:00 onsdag i Tokyo på bilden 
för att sedan tidzon för tidzon dra bort en timme till Los Angeles är 
nått. För att få rätt svar gäller det att göra det åt rätt håll, via Greenwich. 
Om det görs åt andra hållet måste det göras en kompensation för 
datumgränsen. 
 

UKNKN=eÉåêáâ=çÅÜ=gÉåë=Ó=ÜìîìÇê®âåáåÖ=çÅÜ=ÖÉãÉåë~ã=

Ñ∏êëí™ÉäëÉ=

Ett sätt att lösa uppgiften är att bara använda sig av texten, något som 
Jens och Henrik gör. De har öppnat kapitel 3.1 Tidskillnader 
gentemot Greenwich och innan dess har Henrik läst frågan högt. 
Kapitlet innehåller en tabell med olika orter och tidsskillnader gentemot 
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Greenwich. Det finns också en beskrivning på hur man, utifrån vad 
tiden är i Greenwich, kan räkna ut vad klockan är i en tidzon.  
 
8.1.1.1 Utdrag 1 
1 Henrik: Okej Los Angeles är minus åtta (3) 

klockan är tie i Tokyo plus nie då 

alltså en skillnad på sjutton 

sjutton timmar 

2 Jens: ja just det (1) men då äre (2) 

3 Henrik: då är klockan tjugofyra minus sju 

det vill säga klockan sjutton i Los 

Angeles då va (2) 

4 Jens: okej (2) kvällen innan ja 

5 Henrik: Mm 

6 Jens: klockan är väl 

7 Henrik: sjutton plus (måste den va va)(8) 

8 Jens: VISKAR sjutton (5) VISKAR I 8 

SEKUNDER TILL, VERKAR RÄKNA ja (3) 

det måste stämma 

 
Här löser Henrik uppgiften bara med hjälp av den text som finns i 
kapitel 3.1. I tur 1 räknar han ut hur stor tidsskillnaden mellan Los 
Angeles och Tokyo är. Utan att nämna det högt tycks han sedan ha 
räknat ut att från den tidzon där klockan är 24 skiljer det 7 timmar till 
Los Angeles till tur 3. Tidszonen där klockan är 24 är 10 tidszoner från 
Tokyo, den är också 10 timmar efter Tokyo. 17 timmars tidsskillnad 
minus 10 timmar är 7 timmar. Alltså är det 7 timmar kvar. I tur 3 får 
han sedan fram att klockan är 17 i Los Angeles genom att dra 7 timmar 
från 24. Jens verkar vara med på noterna. I tur 2 för han lösandet 
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framåt genom att delvis formulera nästa fråga. I tur 4 säger att det är 
kvällen innan, något som dels visar att han är med och också fyller ut 
det Henrik sagt. Henrik bekräftar i tur 5. Om Jens sedan missat eller 
glömt vilken tid Henrik sa i tur 3 eller vill ha en upprepning låter sig inte 
sägas. Henrik ger svar i tur 7, i vilken han sannolikt även kontrollerar att 
sin uträkning genom att räkna upp till 24, kanske längre. Jens verkar i 
tur 8 göra en kontrollräkning av Henriks räknande då han viskar, 
troligen för sig själv, eftersom han efter detta tycker att det måste 
stämma. I detta avsnitt är det Henrik som driver på räknandet. Jens är 
med på noterna och fyller i, skjuter på samt kontrollerar.  
 
8.1.1.2 Analys - resurs 
I detta utdrag används texten i kapitel 3.1 och tolvslaget som resurser. 
Med fakta från texten räknar Henrik fram tidsskillnaden mellan Los 
Angeles och Tokyo. Tolvslaget används som stöd på vägen till 
uträknandet.  
 
8.1.1.3 Analys – relation och mål 
Ur deltagarnas handlande går det att läsa ut att de vill lösa uppgiften, 
samt att båda ska förstå. Jag ser inga tecken på att de har lärande som 
ett mål i sig. Jens kontrollräknar i tur 8 och i tur 4 dels visar att han är 
med samt bidrar med ett förtydligande. Jag tolkar detta som att båda vill 
bidra till lösandet av uppgiften samt att båda vill förstå. Utifrån detta fall 
kan jag inte säga om Jens och Henrik ser olika på sina uppgifter. 
Däremot har de båda här lite olika roller. Henrik driver på och Jens mer 
kontrollerar.  
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UKNKO=iáë~=çÅÜ=d∏ê~å=Ó=ÜìîìÇê®âåáåÖ=çÅÜ=ÖÉãÉåë~ãí=

ä∏ë~åÇÉ=

I nedanstående utdrag har Lisa och Göran just öppnat kapitel 3.1 efter 
att först ha öppnat kapitlen 4.1 och kapitel 4.  
 
8.1.2.1 Utdrag 2 
1 Lisa: Los Angeles och Tokyo (7) 

2 Göran: det skiljer alltså sjutton timmar 

där emellan  

3 Lisa: mm 

4 Göran: va vad står det här då (2) onsdag 

tio (2) onsdag tio noll noll det i 

Tokyo (1) då är vi där alltså (1) 

5 Lisa: m: (3) det blir sjutton timmar åt 

nåt håll (2) 

6 Göran: ja (3) vi ska väl: (1) bakåt va 

7 Lisa: mm (2) [tisdag] 

8 Göran: [det borde] väl va tisdag då (5) 

9 Lisa: klockan tre nä fem på eftermiddan 

(2) 

10 Göran: ja fem: (1)  

11 Lisa: nä 

12 Göran: säg 

13 Lisa: =jo 

14 Göran: tio timmar har vi där hur mycket sa 

vi vi sa sexton timmar 

15 Lisa: sjutton 

16 Göran: =sjutton (1) 

17 Lisa: (:hh) då ska vi sju timmar minus 
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18 Göran: ja minus från tolv (1)  

19 Lisa: blire ju fem (1) 

20 Göran: ja [precis] 

21 Lisa: [sjutton] 

22 Göran: ja [sjutton noll noll] 

23 Lisa: [tisdag eftermiddag] 

24 Göran: ja det måste det ju bli 

 
Efter tur 1 för Göran muspekaren mellan –8 för Los Angeles, + 9 för 
Tokyo och sedan tillbaka till –8. När Göran säger Tokyo i tur 4 pekar 
han åter med muspekaren på +9 för Tokyo. 
 
När Göran i tur 2 säger att det är sjutton timmar mellan dem (städerna 
som Lisa nämner i tur 1) har han redan räknat ut skillnaden. Hans 
muspekarföring tyder också på att han tänker, att han läser av i tabellen. 
Efter att konstaterat detta tar han reda på var de är vid vilken tid i 
beräkningen. Lisa konstaterar i tur 5 att de ska sjutton timmar åt något 
håll. Med detta visar hon att hon håller med Göran och att hon är med 
och löser uppgiften. Göran föreslår i tur 6 att de ska bakåt. Lisa håller 
med i tur 7 och preciserar det han sagt genom att säga tisdag. I tur 8 
tycker även Göran att det är tisdag, en bekräftelse på att Göran är 
överens. Fem sekunder senare föreslår Lisa att det är först tre sen fem 
på eftermiddagen. Göran håller med och Lisa tvekar. I tur 14 börjar 
Göran kontrollräkna. Att döma av det han säger delar han upp 
räknandet i två delar. Först räknar han 10 timmar bakåt, till 24 på 
natten. Detta verkar vara ett bra sätt att lösa på eftersom han därmed är 
färdig med onsdagen och sedan vet att det är tisdag och 24 nya timmar. 
Lisa hjälper i tur 15 till med att hålla reda på tidsskillnaden och sedan i 
tur 15 de resterande 7 timmarna. Detta visar även att hon är med på 
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Görans tankegång, hans sätt att räkna. Göran verkar vara nöjd med det 
Lisa säger eftersom han inte avbryter eller säger emot. I stället 
förtydligar han att det just är från tolv de räknar i tur 18 Just här har de 
alltså först räknat bort 10 timmar från tiden 10:00 i Tokyo. De har 
konstaterat att det är 7 timmar minus som de ska räkna och att denna 
tid ska dras från 12. Detta har de gjort nästan växelvis. Vidare i tur 19 
säger Lisa fem, något Göran i tur 20 håller med på. I följande turer 
preciserar de det som de räknar ut mot ett svar fullständigt svar på 
uppgiften. 
 
Arbetet i uppgift 2 sker växelvis. Uppgiften är nästan som en boll som 
de dribblar mellan varandra. När Lisa nått svaret i tur 7 så gör de om 
allting. Denna gång mer offentligt, steg för steg via klockan 12. På det 
viset vet båda hur uträkningen går till och ansvaret för att de nått ett 
riktigt svar ligger på bådas axlar. Efter vad som kan ses används 
datorprogrammet för att få fram vissa faktauppgifter. Göran säger att 
tidsskillnaden är 17 timmar i tur 2. Detta har han troligen fått från 
tabellen med tidsskillnader gentemot Greenwich eftersom han pekat i 
den innan. Som nämnts tidigare står det i kapitlet hur det utifrån aktuell 
tid i Greenwich går att räkna ut vad klockan är på en viss plats. Både 
Lisa och Göran och Jens och Henrik ovan räknar först ut hela 
tidsskillnaden mellan orterna och sedan vad klockan är i Los Angeles. 
Vad vi kan se räknar de inte först ut aktuell Greenwichtid och sedan 
tiden på aktuell plats, en lösningsmetod som ligger närmare kapitlets 
instruktioner, eftersom det i kapitel 3.1 står beskrivet hur tidsskillnaden 
för en ort gentemot Greenwich beräknas. Se figur 1. 
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8.1.2.2 Analys - resurs 
Även i detta fall används alltså texten i kapitel 3.1 och tolvslaget som 
resurs på ungefär samma sätt. Görans pekande med muspekaren tyder 
på att han använder texten till att tänka med, att han tar stöd av det som 
står där. Uppgifter om tidsskillnad på skärmen samt uppgiftstexten ger 
minnesstöd då han inte behöver komma ihåg allt hela tiden utan kan gå 
tillbaka till dessa. De blir medierande artefakter. 
 
8.1.2.3 Analys – relation och mål 
Både Lisa och Göran är med och löser uppgiften. Göran räknar en del, 
Lisa preciserar det Göran säger och är med och anger riktningen. Göran 
bekräftar det Lisa sagt. Lisa och Göran varken avbryter eller säger emot 
varandra förutom då Göran säger fel tidsskillnad. Båda är med och 
stegar sig framåt i lösandet. När de nått svaret så bekräftar de båda det 
genom att upprepa och precisera svaret från tur 19 till tur 24. Jag tolkar 
det som att de båda visar att de inte tvekar på svaret samt att de dels 
bekräftar att de båda är nöjda med svaret och att de dels får det 
bekräftat för sig att den partnern också är nöjd med svaret. Att de båda 
är med och löser uppgiften tycker jag visar att de båda tycker att det är 
viktigt att vara med. De båda visar att de förstår och är med samtidigt 
som de får bekräftelse om att den andre är det. Huvudmålet är ändå, 
vad jag kan se, att lösa uppgift 2. Jag kan inte uttolka några tecken på att 
Lisa eller Göran skulle ha olika syn på vare sig den givna uppgiften eller 
på uppgiften i stort. Det eventuella lärandet är mer en spin-offeffekt än 
ett mål i sig. 
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UKNKP=fÇ~=çÅÜ=bãáä=Ó=Ñ∏êâä~êáåÖ=ãÉÇ=ÄáäÇ=çÅÜ=â~ãé=Ñ∏ê=

ÇÉä~âíáÖÜÉí=

Ida har just läst frågan högt. Emil har försökt öppna kapitel 3.1 men 
misslyckats då det var det som användes i förra frågan. Här är det 
buggen i programmet som spökar. Emil klickar på 3.2 som öppnas och 
sedan på bilden som också öppnas. Efter Idas 6-sekunders paus i första 
turen öppnar Emil kapitel 3.1 varpå bilden stängs. Emil pekar på 
Tokyos tidsskillnad gentemot Greenwich, +9 i tabellen, när han säger 
bli i tur 2. Detta upprepar han sedan i slutet på turen. 
 
8.1.3.1 Utdrag3a 
1 Ida: jag kanske behöver bild för å fatta 

bättre ja (17) VISKAR I 5 SEKUNDER 

Tokyo (6) [SUCKAR] 

2 Emil: [det borde ju bli] att (8) (x) det 

skiljer ju sjutton timmar bakåt (1) 

eller hur (4) 

3 Ida: mhm 

4 Emil: i och med att man tänker att den är 

(1) när den man kan ju tänka att 

borde ju kunna tänka att när den är 

(1) 

5 Ida: tio i Tokyo 

6 Emil: eller n: om man utgår ifrån det här 

Greenwich 

7 Ida: mm 

8 Emil: så ligger [Tokyo] 

9 Ida: [kan du visa bilden] 

10 Emil: Tokyo ligger nie timmar före  
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11 Ida: få se ra [Tokyo] 

12 Emil: [där]  

13 Ida: gentemot Greenwich ja 

14 Emil: ja och Los Angeles ligger åtta timmar 

efter 

15 Ida: mm (2) så då tar man alltså (4) 

16 Emil: ja men det borde det borde ju bli att 

man drar av (1) sjutton timmar från 

tie eller (2) 

17 Ida: hmm just det  

18 Emil: borde det inte det bli  

19 Ida: jo 

20 Emil: =det går bakåt 

21 Ida: det är sjutton timmars skillnad 

22 Emil: ja 

23 Ida: det är lättare och se när man har 

bild ju eller nånting eller jag 

tycker det 

 
När Ida i tur 9 ber om att Emil ska visa så bilden så öppnar han den. 
När Emil i tur 12 säger där pekar han med muspekaren på Tokyo på 
bilden. Därefter pekar han han på Greenwich, Tokyo och åter Green-
wich. När han sedan säger Los Angeles i tur 14 pekar han på Los 
Angeles tidskillnad gentemot Greenwich, –8 i tabellen. Vid sista ordet i 
samma tur pekar han på Greenwich på bilden, sedan Los Angeles, 
sedan Greenwich igen. Detta pekande går in en bit i Idas tur. Under tur 
23 pekar Ida över bilden med fingret. 
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I första turen antar Ida att hon förstår bättre med bilder. När Emil 
sedan byter kapitel stängs bilden varpå Ida suckar. Eftersom bilden inte 
är framme och har varit borta ett tag tolkar jag det som att Emil får 
fram att det 17 timmars tidsskillnad från tabellen i tur 2. I tur 4 till 16 
förklarar Emil för Ida hur han tänkt för att få fram dessa 17 timmar. 
Under tur 9 vill Ida se bilden. Den använder Emil sedan under sin 
förklaring och pekar ut avstånden mellan Tokyo, Greenwich och Los 
Angeles under turerna 12 – 15. I tur 16 konstaterar Emil att man borde 
dra 17 timmar från 10. I turerna 20 och 21 upprepar Emil och Ida detta. 
I tur 23 säger Ida återigen att hon tycker att det är lättare med bilder. 
 
Emil och Ida fortsätter. I tur 24 tar inte Emil någon synbar notis om 
vad Ida sagt turen innan. 
 
8.1.3.2 Utdrag 3b 
24 Emil: det borde bli va 

25 Ida: ja (1) nie sju åtta (x) (1) ja (3) 

[vad blire då da] 

26 Emil: [(då blire ju)] (1) 

27 Ida: (hh) (1) 

28 Emil: hmm 

29 Ida: det är onsdag tie noll noll 

30 Emil: då blir det tisdag (2) 

31 Ida: gå du bakåt (1) ja just det (5) 

32 Emil: tisdag klockan fem va sjutton 

33 Ida: men du du du tänker på bilden du 

tänker inte att du får ett minustal 

eller (3) 

34 Emil: det som står här är ju samma som står 
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här 

35 Ida: okej (2) 

36 Emil: borde re va 

37 Ida: ja 

38 Emil: (xx) (2) 

39 Ida: va blire ra onsdag så tisdag (1) 

40 Emil: borde det inte bli tisdag klockan (4) 

femton 

41 Ida: det är ju tie timmar alltså till 

tolvslaget alltså om man tänker bakåt 

42 Emil: om du säger att det är tisdag klockan 

femton 

43 Ida: ja 

44 Emil: om du lägger på sjutton timmar (1) då 

får du först femton plus sju 

45 Ida: mm 

46 Emil: det är tolv 

47 Ida: nä femton plus sju 

48 Emil: nä IDA SKRATTAR det tjutvå tjufyra 

skulle det bli det blir alltså 

sjutton 

49 Ida: mm 

50 Emil: (som jag sa förut) 

51 Ida: mm (2) ja 

52 Emil: sjutton plus sju är tjufyra eller 

noll noll plus tie är tie (2) 

53 Ida: okej så vad blev det då 

54 Emil: sjutton tisdag dygnet (xx) 

55 Ida: nej sa du inte nåt annat tidigare 
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sjutton (1) arton nitton tjugi tjuen 

tjutvå tjutre tjufyra en två tre fyr 

fem sex sju åtta nie tie ja just det 

nu sjutton 

 
Efter detta svarar de. 
 
När Ida i tur 33 säger du du du pekar hon på bilden i en rörelse från 
Greenwich till Tokyo till Greenwich till Los Angeles. I tur 34 pekar 
Emil först på bilden, sen på tabellen och sen på bilden igen. Under Idas 
nästa tur pekar Emil från Tokyo till Greenwich till Los Angeles. När Ida 
uttalar sig under tur 41 pekar hon först på frågan när hon säger tie. 
Sedan pendlar hon med handen från vänster till höger till vänster i 
luften när hon säger bakåt. När Emil i tur 52 säger tie sista gången så 
pekar han på frågan. Under sitt räknande i tur 55 räknar Ida på 
fingrarna. 
 
Emil tar som inte någon synbar notis om det Ida säger på rad 23. 
Istället fortsätter han med det han sagt innan, att det ska vara sjutton 
timmar bakåt. I tur 26-28 funderar de. Under tur 25 ser det ut som att 
Ida räknar på något vis. Kanske börjar hon räkna bakåt från 10 men 
tappar bort sig eller tröttnar. När sen Ida i tur 29 anger tiden i Tokyo 
igen får Emil något sorts fäste och kommer en bit närmare ett svar, att 
det är tisdag. Ida undrar om han går bakåt i tur 31 men kommer själv på 
att han gör det. I tur 32 ger Emil ett svar. Idas spontana reaktion på 
detta är att hon vill veta hur han tänkte, tänker han på bilden eller 
tänker han ett minustal? Emil svarar att det är samma sak på bild och 
tabell, som han pekar ut. Han svarar alltså inte hur han själv tänkte, utan 
bara att det är samma sak. 
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I tur 39 vill Ida förstå hur problemlösandet går till, något som märks 
under hennes nästa tur. Emil missminner sig nog eller har räknat om 
problemet till tur 40 då han säger att det blir tisdag klockan femton. Ida 
fortsätter i tur 41 att nå en egen lösning. Hon räknar ut att om man 
tänker 10 timmar bakåt så är klockan 12. Emil är inne på att klockan är 
femton i Los Angeles, under turerna 40-46 och börjar räkna tillbaka 
mot klockan 10 i Tokyo. Först räknar han till klockan 12 på natten 
genom att lägga till 7 timmar. Ida ger honom under dessa turer 
uppmärksamhet och rättar honom i tur 47. Emil rättar sen sig själv. I 
tur 52 räknar han upp högt hur han tänker tillbaka. Ida har blivit för-
virrad av alla klockslag och litar inte riktigt på Emil. I tur 55 räknar hon 
på fingrarna timme för timme från 17 på tisdagen till 10 på onsdagen. 
Hon håller sen med Emil. 
 
Ida nämner vid tre tillfällen, tur 1, 9 och 23 att hon tycker att det är 
lättare med bild. Hon ber i tur 9, mitt i Emils förklaring om hur han 
räknade ut tidsskillnaden, om att hon vill se bilden. Sedan när Emil 
kommit fram till svaret i tur 32 vill Ida på en gång få reda på om han 
tänkte med hjälp av bild eller om han får ett minustal. Emil 
kommenterar inte att Ida föredrar bilden i tur 1 och 23. Istället 
diskuterar han hur problemet ska lösas. När Ida vill se bilden visar han 
den och använder den genom att peka på den när han förklarar för Ida 
hur han tänker. Bilden hjälper till att mediera det han säger. När Ida 
undrar hur Emil tänker i tur 33 svarar han att det står samma i tabell 
och på bild utan att egentligen svara vilken av dem han använder. Emil 
och Ida verkar ha lite olika uppfattning om bildens roll. Jag tolkar det 
som att det är siffrorna som är intressanta för Emil, att tidsskillnaderna 
mellan olika platser finns i både bild och tabell och att det spelar liten 
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roll varifrån de tas då att de är samma. När paret fått fram dem så är det 
är de som är intressanta. Ida däremot vill räkna mer konkret. På bilden 
ser hon hur Tokyo, Greenwich och Los Angeles förhåller sig till 
varandra. Emil pekar ut det åt henne under  turerna 12-15.  
 
Under turerna 17-28 händer det till synes inte så mycket förutom att Ida 
säger att hon föredrar bilder. De upprepar att det går bakåt och att det 
är 17 timmars skillnad. De båda kommer överens om att tur 16 
stämmer. I tur 18, 24 och 26 funderar Emil på vad det ska bli. Det är 
som att detta upprepande av det som redan sagts antingen är en ansats 
inför att de ska komma på ett svar, eller så är den en slags tomgång. För 
när Ida sen i tur 29 tar dem tillbaka till Tokyo 10:00 säger Emil att det 
borde vara tisdag och under sin nästa tur tisdag sjutton. Det är som att 
han tack vare Idas konstaterande av var de var kom på var de skulle. 
Frågetexten blir en resurs för att samla tankarna. 
 
När Ida i tur 55 ska kontrollera Emils svar räknar hon på fingrarna, en 
teknik som tar längre tid en huvudräkning, men som Ida litar mer på en 
Emils och sin egen huvudräkning. När hon nått det svar som Emil sagt 
tidigare är hon nöjd. 
 
8.1.3.3 Analys - resurs 
De resurser som mest används i programmet är alltså bild och text. 
Emil menar att det finns samma information i båda. Det tyder på att 
han för sitt eget räknande bara använder de siffror som finns i bilden, 
inte de möjligheter till konkret räknande som finns där. Ida däremot vill 
se bilden. Bilden används sen av Emil för att förklara för Ida genom att 
peka på den. Den hjälper till att visa vad han säger. Ida använder 
fingrarna till att konkret räkna på tiden på slutet. Emil är här – trots allt 
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– en resurs för Ida då han ju hjälper henne och visar hur han löser 
uppgiften. Ida å andra sidan är inte till mycket hjälp för Emil. Hon 
rättar honom när han räknar fel då han förklarar för henne. Å andra 
sidan är hon med och strukturerar händelseförloppet. 
 
8.1.3.4 Analys – relation och mål 
Ida vill se bild och Ida vill veta hur Emil tänker. Emil koncentrerar sig 
på att lösa uppgiften och förklarar för Ida först när hon ber om det. 
Han visar bilden först när Ida ber om det, trots att hon tidigare sagt att 
hon förstår bättre med bild. Det som sägs och görs tyder på att Emil 
har som huvudmål att lösa uppgiften. Det kan även vara Idas 
huvudmål, men hon vill också förstå hur det går till och förstå det på 
sitt sätt. Därför vill hon se bilden. Därför frågar hon Emil hur han 
tänker. Därför räknar hon på fingrarna. Hon ser till att uppgiftslösandet 
blir ett gemensamt projekt. Emil verkar ha lättare för att lösa och förstå 
uppgiften. Kanske hade det varit mer av ett gemensamt projekt om de 
hade haft samma förförståelse för ämnet och lika lätt för att räkna.  
 
Ida och Emil ser alltså olika på sin uppgift. De vill båda att den ska bli 
löst. Här är det till stor del Emil som löser den, även om Ida hjälper till 
med att komma ihåg vissa detaljer och att rätta Emil när han säger fel. 
Ida vill förstå vad som händer, något Emil uppmärksammar när hon 
ber om det, men inte förr. Ida får kämpa för sin delaktighet. De har 
alltså olika intressen. Med dessa olika intressen handlar de delvis mot 
varandra. Emil intresserar sig bara för Ida när hon ber om det eftersom 
hans intresse ligger i att lösa uppgiften. Men, med Idas frågande efter 
hur han gör och tänker tillmötesgår han henne, åtminstone delvis. I 
situationen har Emil alltså ändå ett mål i att inte helt ignorera sin 
partner, utan att spela med henne. Ida måste alltså ganska explicit be om 
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uppmärksamhet och gehör för sina intressen. Därför blir detta för 
henne ett ganska stort mål i uppgiftslösandet, att vara delaktig. 
 
Ida vill alltså förstå. Varifrån denna hennes strävan efter förståelse kan 
jag bara spekulera om. Jag vet inte om hon vill lära sig av nyfikenhet, för 
att kunna svara på frågorna sedan eller om det är för att hon vill vara 
delaktig i processen och också ha varit med och löst uppgifterna. 
 

UKNKQ=hêáëíáå~=çÅÜ=mÉê=Ó=~åî®åÇ~=ÄáäÇ=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=

Éå=ä∏ëÉê=ìééÖáÑíÉå=

I utdrag 4 har Kristina och Per öppnat kapitel 3.2.1 och tillhörande bild. 
Bilden i kapitel 3.2.1 är densamma som bilden i kapitel 3.2 (se figur 1). 
Kristina pekar med musen på Tokyo på bilden i början av tur 1, därefter 
pekar hon på Greenwich på bilden då hon säger Greenwich. När 
hon sedan i samma tur säger tie pekar hon åter på Tokyo och är hon 
säger nie pekar hon åter på Greenwich. 
 
8.1.4.1 Utdrag 4 
1 Kristina: onsdag och klockan är tio då är det 

i Greenwich (1) så är det nio timmar 

mindre det vill säga noll ett noll 

noll eller vad blir det (1) tie 

minus nie  

2 Per: =ja precis 

3 Kristina: =ett 

4 Per: =precis 

5 Kristina: så då är det noll ett noll noll där 

(2) så är det tolv elva tie nie åtta 
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sju sex fem dan innan 

 
När Kristina i tur 5 säger tolv pekar hon med muspekaren på 
tidzonen till höger om Greenwich tidzon, den är –1. När Kristina säger 
elva pekar hon med muspekaren på zonen som har –2. Detta 
fortsätter för varje tal hon säger till zonen där Los Angeles är. Där säger 
hon fem. Denna zon har –8. När Kristina säger de två först talen 
nickar hon för varje tal. Per faller in i detta och nickar med ända till hon 
säger sju. 
 
Under den första delen av tur 1 verkar Kristina räkna i huvudet. Trolig-
en får hon tidsskillnaden från bilden eftersom hon har muspekaren där 
samtidigt som hon formulerar sig. Efter att hon fått tiden i Greenwich 
använder hon bilden ungefär som en kulram. Hon räknar av tidzon för 
tidzon tills hon kommit fram till Los Angeles. För varje tidzon drar hon 
av en timme. När hon kommer till Los Angeles är hon i den tidzon där 
klockan är fem. Bilden används alltså dels för att få tal till huvudräkning 
och sedan till att räkna på rent handgripligt. 
 
8.1.4.2 Analys - resurs 
Den huvudsaklig resursen är bilden som används på tre sätt, dels till att 
få fakta från och dels på ett kulramsliknande sätt, till att räkna steg för 
steg på. Dessutom visar den vad Kristina gör. Här kan Kristina vara en 
resurs för Pers lärande. Dock har jag svårt att uttala mig om det 
eftersom Per bara håller med. Det kan vara så att hennes arbete lär 
honom och gör att han förstår. Å andra sidan kanske han inte förstår 
någonting. Det kan också vara så, vilket jag inte tror, att han redan har 
räknat ut en lösning och låter Kristina testa för egen del. 
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8.1.4.3 Analys – relation och mål och lite mer resurs 
Kristina löser uppgiften mer eller mindre själv. Per håller bara med. 
Kristina, som har muspekaren, tar kommandot på en gång och löser 
uppgiften. Det går naturligtvis inte att säga varför Per inte säger eller 
gör mer. En trolig tolkning är att han förstår vad Kristina gör och att 
han inte har något att säga emot om. Hans mednickningar i Kristinas 
stegande under tur 5 tyder på att han deltar i det som händer och förstår 
det. Bilden är då inte bara en resurs att räkna på, utan samtidigt visar 
den vad Kristina gör och hur hon tänker så att Per förstår det och kan 
delta. Kristinas handlande ger bilden mening. Pers nickande ger både 
bilden och Kristinas handlande mening. Bildens utformning är med och 
styr Kristinas handlande. Det finns inget som tyder på att Per och 
Kristina ser olika på uppgiften, varken denna specifika uppgift eller 
uppgiften i stort. Det finns heller inget som tyder på att de har som 
huvudmål att lära sig. Däremot är det tydligt att de vill lösa uppgiften. 
 

UKNKR=j~ííá~ë=çÅÜ=a~åáÉä=Ó=ë~ãëí®ããáÖÜÉíI=Üáíí~=çÅÜ=

~åî®åÇ~=ëíê~íÉÖá=

I utdrag 5 nedan har man från början inte någon tydlig strategi. Innan 
utdraget börjar har Daniel föreslagit att klockan borde vara elva på 
tisdagkvällen i Los Angeles utan att ha något riktigt belägg för det. 
Vidare nämner de båda orter och tider utan att riktigt komma någon-
stans. Vi kommer in en liten bit in i funderandet. De har öppnat kapitel 
3.1 men inte tillhörande bild. 
 
8.1.5.1 Utdrag 5 
1 Mattias: vad är det för något Tokyo Los 

Angeles (2) 
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2 Daniel: Tokyo 

3 Mattias: a m: (3) 

4 Daniel: å Greenwich (1) nie timmar plus där 

(9) 

5 Mattias: a men alltså det är ju tolv timmar 

åt varje håll  

6 Daniel: ja (1) å då vare alltså det fattas 

7 Mattias: det borde väl va 

8 Daniel: fy vänta (3) åtta timmar Los Angeles 

från Greenwich MUMLAR (3) 

9 Mattias: vad blire sju (2) nej vänta (3) inte 

sju timmar tidigare(1) det borde 

vara mer MUMLAR (1) 

10 Daniel: jag tänker mig Stilla havet som en 

liten bit men det är ju 

11 Mattias: jo DANIEL FNISSAR det är ju det (9) 

ja nu är det ju bara å jämföra med 

Greenwich här alltså (2) (.hh) det 

blir ju (5) vad sa vi då (var) 

klockan (var) klockan noll ett då 

12 Daniel: noll ett i Greenwich 

13 Mattias: då är den ju 

14 Daniel: ett på natten i Greenwich 

15 Mattias: mm då blir det ju Los Angeles har 

minus åtta då blir det ju (3) ja du: 

(1)  

16 Daniel: FNISSAR  

17 Mattias: a men det blir ju: (2) a få tänka 

här (4) arton (x) 
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18 Daniel: ja sjutton får jag det till då 

19 Mattias: sjutton 

20 Daniel: ja 

21 Mattias: ja just det sjutton sjutton noll 

noll (4) det borde ju kunna stämma 

att dan innan alltså 

 
Efter tur 21 rundar de av med att säga att det är sjutton i Los Angeles 
vilket de också svarar. 
 
I tur 1-10 verkar Daniel och Mattias inte riktigt veta hur de ska göra. De 
trevar mellan tidsskillnader och orter. Å ena sidan ger detta intrycket av 
att de inte riktigt vet vad de ska göra. Å andra sidan sitter inte Daniel 
och Mattias handfallna. Detta kan vara som hitta änden i ett trassligt 
garnnystan. De får vända och vrida på nystanet för att hitta en lös ände. 
Mattias och Daniel testar olika infallsvinklar. Daniel har tidigare 
föreslagit klockan elva på kvällen i Los Angeles. I tur 4 och 8 tar Daniel 
upp tidsskillnader gentemot Greenwich. Detta följs sedan inte upp så 
väl, även om Mattias kanske ser ett problem att det är tolv timmar åt 
varje håll. Å andra sidan etablerar kanske han detta så att de inte bortser 
från det. I tur 9 undrar Mattias om det kan vara sju timmars skillnad, 
men avfärdar det sen. I tur 10 tycker Daniel att Stilla Havet är större än 
han tänkt sig. Mattias håller med i tur 11. De siffror de räknar med är 
alltså inte något abstrakt och frikopplat från Daniels och Mattias bild av 
världen. De jämför med deras tidigare uppfattning. 
 
I tur 11 föreslår Mattias att de ska jämföra med Greenwich. Under 
denna tur antecknar Daniel, vilket inte syns på film. Daniel ser även ut 
att skriva under tur 13-14 och 21. Efter att Mattias föreslagit att de ska 
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jämföra med Greenwich följer de konsekvent detta. De räknar ut tiden i 
Greenwich och sen i Los Angeles, låt vara under viss vånda, men de 
provar sig inte på något annat. Strategin att räkna över Greenwich gör 
det lätt för både Mattias och Daniel att följa varandras tankar. Daniels 
yttranden i turerna 12, 14 och 18 tyder på att han följer med i Mattias 
resonerande. I tur 18 rättar han till och med Mattias, något som Mattias 
accepterar i tur 21. I och med att Mattias föreslagit en strategi i tur 11 
har de hittat tråden i garnnystanet. Daniel är med och både hjälps åt i 
räknandet. 
 
8.1.5.2 Analys - resurs 
Resurserna som här används är alltså papper, fakta ur texten och valet 
av strategi. Papperet används till minnesstöd. Fakta ur texten, 
tidsskillnader mellan aktuella orter och Greenwich, används till att räkna 
med. När en strategi bestämts har de också en gemensam väg till en 
lösning. Innan var de ostrukturerade. De båda är därmed införstådda i 
hur de ska lösa uppgiften och deras bemödanden drar åt samma håll. 
Att använda papperet som minnesstöd gör att de vet var i lösningen de 
befinner sig, det ger säkerhet. Med den strategi de valt lämpar det sig väl 
att använda papperet som minnesstöd. De räknar först ut vad klockan 
är i Greenwich. Då passar det ju bra att skriva upp det så att de inte 
behöver gör om den uträkningen ifall de skulle glömma bort tiden i 
Greenwich. Den strategi de valt påverkar alltså vad de gör. Jag anser 
också att de är resurser för varandra. Mattias strukturerar uppgiften 
medan Daniel räknar rätt. De tillför olika saker. 
 
8.1.5.3 Analys – relation och mål 
Jag ser inte att Daniel och Mattias skulle ha olika mål för varken uppgift 
2 eller uppgiften i stort. Deras mål är här att lösa den uppgift de jobbar 
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med. När Mattias hittat ett sätt att göra det i tur 11 så löser de uppgiften 
gemensamt. Båda tar för sig varför åtminstone deltagande i lösandet kan 
sägas vara ett mål för dem. De ser också till att vara samstämmiga innan 
de slutgiltigt svarar, Mattias upprepar Daniels svar två gånger, som för 
att testa det. 
 

UKNKS=bãã~=çÅÜ=gÉëëáÅ~=Ó=Ä™Ç~=ëâ~=Ñ∏êëí™I=é~ééÉêÉí=

ëçã=ãìäíáêÉëìêë=

Jessica nått en lösning. Hon har fått fram ett svar genom huvudräkning. 
Hennes partner Emma är tveksam. Hon tycker att Tokyo och Los 
Angeles ligger så långt ifrån varandra. När detta utdrag börjar har 
Jessica just nått sitt svar och upprepar det. 
 
8.1.6.1 Utdrag 6 
1 Jessica: tisdag klockan fem sjutton alltså 

blir det inte så (1) sjutton plus 

sjutton (3) är trettifyra och det är 

tjugofyra plus tie (1) låter det 

helt 

2 Emma: nä jag har fått för mig att det ska 

va större glapp (2) det är ju alltså 

så långt ifrån man kan komma på 

kartan (1) Tokyo Los Angeles nästan 

3 Jessica: men vi tror på den här 

4 Emma: ja men okej då får vi [rita] 

5 Jessica: [vi kan] rita lite (3) Los Angeles 

Greenwich Tokyo (10) 

6 Emma: vare plus nie (2) du kanske är säker 
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då tror jag på dig 

7 Jessica: ja men nu kan vi göra så att ja 

[kan vi göra] 

8 Emma: [a: e:] det är onsdag i Tokyo 

9 Jessica: hmm 

10 Emma: och klockan är tie (4) [e: då är] 

11 Jessica: [klockan ett] 

12 Emma: klockan ett på natten där a men då 

har ju du rätt (6) sju a sjutton på 

tisdag du har så rätt så 

13 Jessica: vad bra då är vi överens 

 
När Emma i tur 2 säger komma på kartan visar hon med en 
öppen hand som hon rör från vänster till höger till vänster. I tur 3 pekar 
Jessica med muspekaren i nedre delen av tabellen, där Tokyo och Los 
Angeles är. Samtidigt som Jessica säger Los Angeles Greenwich 
Tokyo i tur 5 pekar hon på tre punkter i luften, från vänster till höger. 
Emma antecknar under pausen. Emma antecknar även efter tur 8 och 
10. Under tur 12 antecknar hon i pausen. Sen pratar hon med tysk 
brytning10 när hon säger att Jessica har rätt. Det gör även Jessica i tur 
13. 
 
Jessica visar i tur 5 hur hon vill att Emma ska anteckna på papperet 
genom att peka ut orterna i förhållande till varandra i luften. Emma ritar 
upp städerna på detta sätt, som på en karta11, se figur 5. Sedan löser 

                                           
10 På skoj, ungefär som TV-kocksparodin Verner och Verner. 

11 Jag väljer här att kalla det de ritar för karta då det visar orternas geografiska förhållande till 

varandra efter samma mall som världskartor brukar ritas i Sverige 
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Emma problemet ganska självständigt och håller med Jessica då hon når 
samma svar.  
 

 
8.1.6.2 Analys - resurs 
Emma använder här papperet för att själv komma fram till ett svar som 
hon tror på. Jessica visar hur hon vill att det ska antecknas på papperet 
och strukturerar uppgiften genom att peka ut orterna i förhållande till 
varandra i luften åt Emma. Då är en del av jobbet redan gjort. Jessica 
förklarar en del med hjälp av papperet, samtidigt som hon låter Emma 
göra en del av jobbet. Papperet blir både ett redskap för att strukturera 
uppgiften, som därmed blir åskådliggjord på ett annat sätt. Papperet är 
också en resurs som Jessica använder för att förklara för Emma. 
Papperet används som ett säkrare sätt att räkna än vanligt 
huvudräknande. Eftersom Emma tycker att svaret verkar orimligt tar de 
till papperet för att bli säkra. När de sedan får fram svaret kan inte 
Emma annat än att hålla med. När Emma tänker med papperet anser 
hon sig få ett säkrare svar än utan papperet. I denna situation är helt 
klart Jessica en resurs för Emma när hon strukturer uppgiften åt Emma. 

Figur 5. Emmas ritade karta. 
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8.1.6.3 Analys – relation och mål 
Ett mål är att nå ett svar. Ett annat är att de båda ska förstå hur det är 
nått och vara överens om svaret. Jessica är nöjd med svaret redan när 
utdraget börjar. Emma tycker att det verkar orimligt baserat på den 
förförståelse hon har. De är alltså inte överens. Om bara ett svar hade 
varit ett mål hade de kunnat svara här. Det gör de inte. Jessica försöker 
inte övertala Emma direkt att hålla med, utan är med och strukturerar 
uppgiften när den ska lösas på papper. Dock säger Emma att hon tror 
på Jessica om Jessica är säker på svaret. Hon visar därmed att hon litar 
mycket på Jessicas omdöme. Jessica menar ändå att de ska fortsätta med 
ritandet. Vilket visar att hon tycker att det är viktigt att Emma också 
förstår och är delaktig. När de är färdiga håller Emma med Jessica och 
de svarar. De pratar då båda med tysk brytning, vilket understryker 
deras samstämmighet och att de förstår varandra. De har alltså olika syn 
på uppgiftens lösning ett tag, men samma grundmål när det gäller att 
arbeta i par.De ska förstå varandra och att förstå uppgiften lika. Därför 
är de när de slutligen svarar överens om svaret. 
 

UKNKT=p~åÇê~=çÅÜ=j~äáå=Ó=êáí~=â~êí~I=p~åÇê~=í~ê=

âçãã~åÇçí=

Sandra och Malin använder i detta utdrag ett papper till att åskådliggöra 
fakta på det sätt de vill ha dem. När utdraget börjar har de öppnat 
kapitel 3.1, men ej tillhörande bild. De har gemensamt räknat ut att det 
skiljer sjutton timmar mellan Tokyo och Los Angeles. När de sedan ska 
fortsätta vill Sandra använda papper. 
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8.1.7.1 Utdrag 7a  
1 Sandra: och det går åt (1) man räknar ner 

liksom så att (4) öhm  

2 Malin: mm 

3 Sandra: ska vi använda ett papper (x) 

4 Malin: jaja 

5 Sandra: =jag tror inte du har SKRATTAR 

6 Malin: ska vi rita ett jordklot (1) eller 

jag vet inte hur man ska tänka eller 

vi ritar en karta såhär RITAR EN 

REKTANGEL här är Sverige RITAR 

”SVERIGE” och här är Afrika RITAR 

”AFRIKA”  

7 Sandra: tie i Tokyo 

8 Malin: Amerikat ligger här RITAR ”AMERIKAT” 

RITAR OCKSÅ JAPAN 

 
Sandra säger i tur 1 att man räknar ner liksom. Sen vill hon 
använda ett papper. Malin vet först inte om hon ska rita ett jordklot, 
men väljer sen att rita en rektangulär världskarta, sedd så att ekvatorn 
(om den hade varit markerad) skulle ha gått som ett horisontellt streck 
över kartan. Malin ritar på kartan ut några kända landmärken så som 
Sverige, Afrika och Amerikat (se figur 6).  
 
Efter detta vill Sandra att de ska rita ut en klocka. Hon ritar med fingret 
på bordet för att illustrera det hon säger. Först ritar hon cirklar två 
gånger. Därefter skapar hon en cirkel när hon säger räkna norm-
alt. Malin ritar en cirkel när hon i tur 10 säger att de ska rita en klocka. 
Därefter är Malin mer intresserad av kartan. När hon talar om noll i 
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tur 10 syftar hon på Greenwich. Detta då Greenwich har 0 timmars 
tidskillnad till sig själv. Samtidigt markerar hon ut noll på kartan gen-
om att lägga vänster hand där och verkar hålla kvar den ända till 
Sandras tur 17. 
 
8.1.7.2 Utdrag 7b 
9 Sandra: egentligen handlar det också om nån 

klocka (1) tycker jag att man vill 

ha så att man kan liksom räkna 

normalt du vet om det (har gått nån) 

10 Malin: =jaha 

11 Sandra: förstår du 

12 Malin: då ritar vi en klocka här också (3) 

alltså här har vi ju noll (1) 

nånstans (1) 

13 Sandra: mm (1) 

14 Malin: och sen så var hon (6) 

15 Sandra: tie i Tokyo och då var det onsdag så 

då kommer det att bli en dag 

tidigare också 

16 Malin: tie onsdag här och skillnaden 

häremellan var plus nie timmar 

17 Sandra: mm 

18 Malin: ja vet inte om det här hjälper 

nånting men ja 

19 Sandra: men det tror jag 

20 Malin: och sen så (2) 

21 Sandra: för att komma hit måste man räkna 

ner nie timmar då kan vi ju säga 
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[va] 

22 Malin: [jo] men är då 

23 Sandra: va klockan är i Greenwich 

24 Malin: ja i Tokyo var hon tie på onsdan och 

så tar man bort  

25 Sandra: n[ie]  

26 Malin: [åtta] timmar från det nie  

27 Sandra: nie timmar va (1) plus nie (3) så 

alltså man drar ifrån nio [(timmar)]  

28 Malin: [men] alltså men:[egentligen]  

29 Sandra: [(x)] 

30 Malin: behöver vi den där nian behöver väl 

vi inte bry oss: jo det måste vi (x) 

31 Sandra: eller ja vi måste ju ra vi kan ju 

jag tänkte att det kanske blir 

lättare om man gör det i två steg 

såhär först så kollar man bara vad 

klockan är i Greenwich så 

32 Malin: ja: [okej okej] 

33 Sandra: [(x) timmar till] 

34 Malin: men men: okej vi men då drar vi då 

borde vi väl dra bort nie  

35 Sandra: ja 

36 Malin: för och komma till Greenwich  

37 Sandra: ja 

38 Malin: vad blir det då tie minus nie det 

blir ett (1) hon är alltså ett noll 

noll på onsdan här 

39 Sandra: vänta ett (1) ett noll noll på 
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natten (eller) 

40 Malin: ja [på onsdag liksom (x) har blivit 

onsdag] 

41 Sandra: [ja just det (xxx) onsdag] ja just 

det (1) 

42 Malin: och sen så är BÅDA SKRATTAR åtta 

timmar mindre  

43 Sandra: ja 

44 Malin: i Los Angeles 

45 Sandra: det är vid tolv där först [då är vi 

på sista] 

46 Malin: [tolv] BÅDA FNISSAR tolv [elva tie] 

47 Sandra: [det här är skitsvårt] 

48 Malin: nie åtta sju sex fem på tisdag 

eftermiddag 

 
Under tur 16 skriver Malin med pennan tid och dag för Tokyo på 
kartan i början på turen. Därefter pekar hon på kartan. Efter tur 17 ritar 
Malin ut en ”måsvinge”12 på kartan som markerar avståndet mellan 
Tokyo och Greenwich och syftar på häremellan i tur 16. Under tur 
20 lägger Malin höger hand vid Tokyo för att sedan släppa den under 
tur 27. Sandra pekar på kartan, troligen på Greenwich i tur 21. Under 
tur 24 lägger Malin vänster hand vid Tokyo för att sedan släppa den 
under tur 32. Sandra pekar sedan på kartan på Tokyo i tur 27. Malin 
pekar på skärmen på +9, för Tokyos tidskillnad gentemot Greenwich, 
samtidigt som hon nämner nian i tur 30. När Sandra talar i tur 31 
illustrerar hon det hon säger först genom att föra handen i lodrätt läge 

                                           
12 En } vänd 90 grader moturs 
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med tummen mot sig från höger till vänster i början på tur 31. Detta 
upprepar hon sedan men hon gör rörelsen åt vänster i två steg när hon 
två steg i samma tur. Under turen pekar hon också två gånger i 
tabellen. I början på tur 34 lägger Malin sin högra hand vid Green-
wich/noll. I slutet på samma tur pekar hon på kartan från Tokyo till 
Greenwich. Under tur 38 skriver Malin på kartan när hon säger tiden i 
Greenwich. Sandra pekar två gånger åt höger under tur 41. I slutet på 
denna tur antecknar Malin något. I början på nästa tur pekar hon på 
skärmen och när hon säger åtta timmar mindre pekar hon på 
tabellen. Under tur 46 släpper Malin pennan och börjar räkna på 
fingrarna vilket hon fortsätter med tills hon nått fem. Efter Malins tur 
48 preciserar de till tisdag eftermiddag 17:00 och svarar. 
 
Med tillgång till papper och penna kan Sandra och Malin rita det de 
själva vill. Sandra tycker att en klocka ska vara med och de ritar således 
en, även om den inte används just här. På kartan ritas några kontinenter 
ut och Sverige. På bilden som programmet erbjuder är det punkter som 
representerar mestadels städer och inga kontinenter eller landsgränser. 
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Diskussionen rör sig mycket kring var Tokyo, Los Angeles och Green-

wich är, vad de har för tid och hur långt emellan dem det är. Eftersom 
de samtidigt som de pratar pekar, ritar och markerar på kartan hänvisar 

Figur 6. Sandra och Malins världskarta och klocka. 
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de hela tiden till kartan och det de gör med den. Under tur 16 säger 
Malin både här och häremellan och syftar då på det hon gör. 
Först ritar hon ut Tokyo och sedan pekar hon. Malin låter höger och 
vänster hand ligga vid Tokyo och Greenwich. På kartan har hon inte 
satt ut namnen på orterna, så det är säkerligen ett sätt att komma ihåg 
var hon har dem. Hon behöver därmed inte leta upp dem när hon 
sedan tittar på kartan. När Malin pekar på +9 på skärmen under tur 30 
är det tidsskillnaden mellan Tokyo och Greenwich hon syftar på. Dock 
säger hon bara den där nian. Tack vare att hon pekar på skärmen 
så räcker det hon säger för att Sandra ska förstå vad Malin menar. 
Pekandet illustrerar vad Malin säger och underlättar förståelsen. Under 
tur 21 pekar Sandra troligen på Greenwich då hon säger hit. Här är 
det kartan som hjälper till att underlätta kommunikationen. I tur 31 gör 
hon en handrörelse åt vänster i två steg samtidigt som hon säger att hon 
tycker att lösningen ska utföras i två steg på kartan, även det åt vänster. 
Malin pekar på tabellen i tur 42 samtidigt som hon säger att det är 
åtta timmar mindre (i Los Angeles). Även i dessa fall fungerar 
gester och pekning som en del av kommunikationen.  
 
I tur 18 och 30 är Malin tveksam. Under tur 18 är det troligen an-
vändandet av en karta hon är tveksam kring. I tur 30 är det tidsskill-
naden +9 som hon undrar om de behöver bry sig om den. Båda gång-
erna är det Sandra som vill vidare. Det var även Sandra som från början 
ville använda papper. I tur 31 förklarar Sandra hur hon tänker sig att 
uppgiften ska lösas, att de först ska få fram tiden i Greenwich och sedan 
i Los Angeles. Just tiden i Greenwich och tidsskillnaden gentemot 
Tokyo nämns i flera turer: 16, 21, 24-27, 30, 31, 38 och 39. Det är som 
att de inte kommer på vad de ska använda den till. Sandra har sin plan 
och Malin har invändningar, hon kanske har tänkt sig något annat. När 
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Sandras plan för hur kartan ska användas blir klar för Malin löser de 
ganska snabbt uppgiften.  
 
8.1.7.3 Analys - resurser 
De resurser som används är tabellen, den karta som ritats och den 
strategi som Sandra väljer, att räkna via Greenwich. Tabellen används 
både att få fakta ifrån och att peka på som en del kommunikationen. En 
resurs som faktiskt inte används är tidsskillnaden mellan Tokyo och Los 
Angeles som Sandra och Malin räknat fram före de började med kartan. 
Att använda den ritade kartan, som alltså liknar den vanliga världskarta 
vi är vana vid, sätter in frågan och de data som ska beräknas i en känd 
miljö. Kartan inbjuder också till pekningar och hänvisningar på kartan, 
varför uppgiftslösandet säkert upplevs som mer konkret än vid ren 
huvudräkning. Dessutom har denna karta, jämfört med bilden på 
datorn, möjligheten att föra in de data deltagaren finner lämpliga allt-
eftersom. Så när de fått fram tiden i Greenwich så antecknas den på 
kartan. Kartan blir även då ett minnesstöd. Malin är en resurs för 
Sandra då det är hon som utför mycket av räknandet. Sandra är också 
en sorts resurs för Malin då hon är den som strukturerar uppgiften åt 
dem, även om Malin med och bidrar.  
 
8.1.7.4 Analys – relation och mål 
Det är Sandra som föreslår att de ska rita. Det är också hon som menar 
att de ska räkna via Greenwich. Malin kommer med invändningar när 
det gäller räkneförfarandet, men ger med sig när Sandra förklarar att 
hon tycker att det är lättar att räkna via Greenwich. Kanske har Malin 
den redan uträknade tidsskillnaden i bakhuvudet. Dock är det inget som 
tyder på att det nödvändigtvis är så. Ett motiv för handlande är här att 
lösa uppgiften och ett annat är att båda ska förstå det som görs. De 
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båda kollar av med varandra när de till exempel räknat ut tiden i Green-
wich. I det här fallet visas dels att håller Sandra med och dels att hon 
förstår. Vidare är det viktigt, vill jag hävda, att komma framåt i lösandet 
av uppgiften. Det är viktigare att uppgiften blir löst ganska snabbt än att 
lägga ner en massa tid på diskutera hur det ska göras. Malin och Sandra 
har ju här olika mål och därför lite olika roller. Sandra bestämmer och 
Malin ifrågasätter, men ger med sig. Eftersom de har olika mål och 
roller ser de olika på uppgiften. Malin låter Sandra ta kommandot så att 
uppgiften ska bli löst. Hon accepterar de premisser Sandra sätter upp 
för lösandet. Sandra å sin sida har ganska klart för sig hur hon vill att 
uppgiften ska lösas och rusar iväg i lösandet. Dock är inte förhållandet 
helt polariserat. Det är Malin som bestämmer att det är en karta som 
ska ritas och inte ett jordklot. Det är också hon som anför själva 
räknandet när strategin är bestämd. De gånger Malin har kommit med 
invändningar tar de om det som sades innan invändningen. På det viset 
återetableras de ämnet de höll på med. Därför återkommer de flera 
gånger tillbaka till tidsskillnaden mellan Greenwich och Tokyo. Jag 
tolkar det ändå som att Malin låter Sandra styra dels för att lösandet ska 
ske med en god gruppanda och dels för att komma vidare framåt. 
Sandra vill också komma framåt och hon har en idé om hur hon vill 
göra det. Malin ser alltså lite mer till gruppen än vad Sandra gör. Det 
kan vara så att Malin hade velat lösa just detta problem på ett annat sätt, 
det är svårt att veta.  
 

UKO=^å~äóë=ìééÖáÑí=NM=

Uppgift 10 lyder: Klockan är 06:00 i Greenwich och det är torsdag. Hur stor 
ungefärlig del av världen har onsdag, har torsdag, har fredag? Här ska påpekas 
att denna uppgift kan ses som en uppföljning av uppgift 9 och i viss 
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mån även uppgift 8. Uppgift 8 lyder: Hur många dagar kan det vara på 
jorden samtidigt? och uppgift 9 lyder: Klockan är 06:00 i Greenwich och det är 
torsdag. Finns det samtidigt någon annan dag i världen? Om ja, vilken? 
Deltagarna har alltså haft möjlighet att jobba sig igenom en del av de 
svårigheter som finns i uppgift 10. 
 
Eftersom även detta är en svår uppgift så redovisas här några 
lösningsförslag. Här utgår jag ifrån att man i uppgift 9 redan har 
bestämt sig för vilken dag det är förutom torsdag (det är onsdag, vilket 
inte alla kommer fram till).  
 
Ett alternativ är att resonera sig fram till ett svar. De flesta bilderna i 
programmet visar att klockan är 0.00 i Greenwich. Då är det en dag 
öster om Greenwich och en dag väster om Greenwich. De båda dagar-
na tar upp halva jorden var. Eftersom jorden består av 24 tidszoner 
sträcker sig alltså dagarna över 12 tidszoner var. Dagen väster om 
Greenwich är den äldre dagen. När klockan är 1 timme mer har den 
äldre dagen blivit 1 tidszon mindre och sträcker sig således över 11 tids-
zoner. När klockan är 6.00 i Greenwich flyttas tiden 0.00 6 tidszoner 
västerut, vilket innebär att den äldre dagen blivit 6 tidszoner mindre och 
sträcker sig således över 6 tidszoner. 6 tidszoner är ¼ av 24 tidszoner. 
Alltså är det onsdag ¼ av världen och torsdag i resten, ¾.  Ingenstans 
är det fredag.  
 
Ett annat alternativ är att med hjälp av en bild stegvis flytta tiden 0.00 6 
steg västerut från Greenwich. Därefter går det att räkna tidszoner på 
bilden, tidszon för tidszon hur många tidszoner det är mellan 0.00 och 
datumgränsen väster om 0.00 och hur många tidszoner det är åt andra 
hållet.  
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I lösandet av uppgift 10 använde alla som hade tillgång till 
simuleringarna dem. En del använde dem under tidigare uppgifter och 
hade ett färdigt sätt att tolka simuleringarna. Andra verkade inte ha 
använt dem alls och ägnar därför en del kraft till tolkning av 
simuleringarna. Schnotz med flera (1996) fruktar som tidigare nämnts 
att simuleringarna blir en slags genväg till svaret, att deltagaren inte 
behöver tänka tillräckligt mycket för att han ska lära sig. I utdrag 8-10 
användes simulering för att lösa uppgiften. 
 
Utan att ha tillgång till simuleringar gäller det att ta till andra medel för 
att få fram ett svar på uppgiften. Alla utan simuleringar löste detta på 
liknande vis. De öppnade en bild och antog att klockan var 6.00 i 
Greenwich, istället för 0.00 som bilden visade. Därefter räknade de ut 
var klockan var 0.00, alltså var gränsen mellan torsdagen och den andra 
dagen gick. Efter detta försökte de se över vilka delar av jorden dessa 
delar sträckte sig. I utdrag 11-13 hade de inte tillgång till simulering. 
 

UKOKN=p~ê~=çÅÜ=^åÇÉêë=Ó=ìíÑçêëâ~ê=ìí~åÑ∏ê=ìééÖáÑíÉêå~=

çÅÜ=Üáíí~ê=ëáãìäÉêáåÖ=

Sara och Anders utforskar utanför själva frågan. De har öppnat kapitel 
4.2.1 och öppnat simuleringen.  
 
8.2.1.1 Utdrag 8 
1 Anders men den här är nog lite rolig (5) det 

är säkert en grej som (5) räknar ut 

datum så slipper man tänka (1) 

2 Sara mm 
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3 Anders praktiskt va det är det man skulle 

4 Sara FNISSAR det är det man skulle ha 

använt hela tiden 

5 Anders ja just det 

 
Under Anders andra paus i tur 1 ställer Sara in simuleringen så att den 
visar klockan 8 i Stockholm. Anders påstående har därför redan fått 
bekräftelse innan han avslutar meningen. Efter det som här sagts 
stänger Sara simuleringen. De diskuterar varför de inte hittat den och 
senare så använder de simuleringen för att svara på frågan. 
 
8.2.1.2 Analys 
Den resurs som här används är alltså simuleringen. Det Sara och 
Anders är ute efter är att besvara frågan. När de gjort det är de nöjda. 
Båda tycker att de skulle ha använt simuleringen hela tiden om de hade 
hittat den. Sara och Anders försöker inte lösa uppgiften i sig till att 
börja med, utan utforskar programmet. Målet är alltså inte bara att 
besvara frågan utan att upptäcka vad som kan finnas i programmet. 
 
Det Anders och Sara säger, att det här är en grej som räknar 
ut datum så att man slipper tänka och som man skulle ha 
använt hela tiden, liknar Schnotz tankar om hur de som lär sig 
använder simuleringar. 
 

UKOKO=_ÉåÖí=çÅÜ=^ååáâ~=Ó=Ñ™ê=ëî~ê=Ñê™å=ëáãìäÉêáåÖÉå=

Annika och Bengt ser ut att använda simuleringen precis så som 
Schnotz med flera befarar. Bengt läser en del av frågan högt 
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8.2.2.1 Utdrag 9 
1 Bengt nu tar vi den igen den verkar bra 

2 Annika mm 

3 Bengt där 

4 Annika sex 

5 Bengt sex i Greenwich hur stor del har  

6 Annika =jag tycker att en fjärdedel har 

onsdag 

7 Bengt mm ungefär en fjärdedel har onsdag 

8 Annika resten har torsdag och ingen har 

fredag 

 
Mellan tur 2 och 3 öppnar Bengt kapitel 4.2. Efter han i tur 3 sagt ’där’ 
öppnar han simuleringen som hör till kapitlet. Samtidigt som han säger 
”sex i Greenwich” under tur 5 ställer han in simuleringen så att den 
visar sex i Greenwich. 
 
Annika läser i tur 6 av att ”en fjärdedel har onsdag”, Bengt bekräftar det 
i tur 7 och Annika konstaterar vad som gäller för torsdag och fredag i 
tur 8. Sen är de klara med simuleringen.  
 
8.2.2.2 Analys 
Simuleringen är alltså den resurs som använts. De öppnar den, ställer in 
den och läser av den. Bengt och Annikas mål verkar vara att så snabbt 
som möjligt få fram ett svar på uppgift 10. Antingen så förstår de vad 
som händer i simuleringen och vad det innebär, eller så bryr de sig inte. 
När de läst av svaret så är de klara med uppgiften. Bengt visar i tur 7 att 
han håller med Annika. Detta kan dels vara för att visa att han är 
överens med henne det kan också vara för att visa att han också är med 
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och gör jobbet. Det kan också vara ett bekräftande som Bengt gör för 
sig själv. Han vill själv ha nått slutsatsen. 
 

UKOKP=p~åÇê~=çÅÜ=j~äáå=Ó=ÄóíÉê=ëíê~íÉÖá=çÅÜ=å™ê=Éå=

áåëáâí=Ñê™å=ëáãìäÉêáåÖÉå=

Sandra och Malin har under uppgift 9 nått en lösning enbart med hjälp 
av bild, trots att de har tillgång till simuleringarna. När de sen tar sig an 
uppgift 10 verkar de vara inne på att lösa den med hjälp av en bild. De 
kommer en bit på väg och är ganska nära att lösa uppgiften men kör 
fast. När de båda suttit och stirrat rakt fram ett tag öppnar de 
simuleringen i kapitel 5.1, trots att de säger att de inte gillar dem. Malin 
säger att hon börjar förstå det här med att vara en prick som åker runt. 
Malin pratar om en annan simulering ”där tiden går liksom”. Hon 
avbryts i sitt simuleringsresonemang av Sandra. 
 
8.2.3.1 Utdrag 10 
1 Sandra vänta här är såhär (x) om man väljer 

Greenwich och väljer tid klockan sex 

va 

2 Malin mm 

3 Sandra ställ in stad efter tid 

4 Malin ja 

5 Sandra kan vi se det då 

6 Malin jaha (2) 

7 Sandra är det såhär det är 

8 Malin jag [vet inte] 

9 Sandra [det] här är tisdag och det här är 
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måndag och att det här är alltså 

onsdag och det här är  

10 Malin ja men det [är nog så] 

11 Sandra [(x)] men hur kan det vara tisdag så 

liten (3) bit av världen måste det 

inte va ett helt dygn som det nej det 

behöver det ju inte va jag tror vi 

har tänkt lite galet på dom där 

tiderna (1) 

12 Malin hur menar du då 

13 Sandra jag vet inte riktigt men alltså för 

att titta här det är ju inte m i den 

här (2) när det är m (1) en dag till 

exempel måndag i en del av världen då 

behöver väl inte alla timmar på 

måndans (1) klocka vara 

[representerade för] 

14 Malin [nä det är klart] 

15 Sandra för då blir det ju jättekonstigt då 

finns det som två 

16 Malin ja 

17 Sandra Just det då skulle det behöva finnas 

två [SKRATTAR] 

18 Malin [SKRATTAR] 

19 Sara gud 

20 Malin (x) klokt 

21 Sandra (xx) men det här tror jag på 
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Under tur 1 klickar Sandra på Greenwich när hon säger det. Därefter 
väljer hon klockslaget 6 efter att fått medhåll av Malin i tur 2. Likaledes 
klickar hon på knappen ”Ställ in stad efter tid efter att ha fått Malins 
medhåll i tur 4. Jag tror att Sandra pekar med muspekaren på det hon 
menar under tur 9, men kan tyvärr inte se vad hon pekar på. Under tur 
13 greppar Sandra musen för att med muspekaren visa vad hon menar 
när hon säger ’titta här’. När Sandra i tur 13 säger klocka ritar hon med 
fingret en armbandsklocka på sin vänsterarm. I slutet på tur 15 när 
Sandra säger ’två’ håller hon upp både händer ringformade, ungefär 
som en kikare. Jag tolkar detta som två världar, visade runda på samma 
sätt som bilderna i programmet. 
 
I turerna 1-4 kommer Sandra och Malin på att det går att ställa 
simuleringen så att den visar hur resten av världen ser ut om ställer in 
tidpunkt för en viss plats. I tur 9 verkar Sandra tolka det hon ser och 
vad det blir om de sätter in de dagar som de ska använda istället. Om de 
bara vore intresserade av svaret så skulle de vara färdiga här. Det är de 
inte. Istället så tolkar de utifrån simuleringen hur deras tidigare tankar 
kring olika dagar i världen ser ut i jämförelse med simuleringen. Det 
verkar som om de i tur 13-17 kommer på att konsekvenserna av deras 
tidigare funderingar skulle vara att det måste finnas två världar 
samtidigt. De har tidigare tänkt att om det är måndag i en del världen 
skulle den dagens alla timmar finnas samtidigt. Här kommer de på att 
det inte är så. Simuleringen ger dem alltså inte bara ett svar på 
uppgiften, utan hjälper dem att bättre förstå en dags utsträckning över 
världen. 
 



 
 

 
 
84 

8.2.3.2 Analys 
Den resurs som här används är simuleringen i kapitel 5.1. Tidigare har 
andra resurser använts eftersom det har fungerat bra för Sandra och 
Malin. Nu har de båda dock nått dithän att de inte kommer längre med 
resurser som tidigare har använts och ger sig därför på att testa en 
simulering. De har tidigare fått dåliga erfarenheter när de testat att 
använda simuleringar varför de hållit sig till beprövade strategier. När de 
sedan använt simuleringen så nöjer de sig inte med svaret utan vill även 
förstå hur simuleringen överensstämmer med deras tidigare tänkande. 
De söker och får alltså en djupare förståelse för området än bara ett 
svar. Jag tolkar det som drivkraften här är att svara på frågorna. Det 
görs helst med beprövade resurser och tillvägagångssätt. När dessa inte 
fungerar gäller det att testa nya sätt. När ny information nås så 
kontrollerar Sandra och Malin den mot tidigare tankegångar 
 
Ytterligare en resurs som Sandra här använder är sin egen kropp. Hon 
använder händerna för att visa hur de tidigare tänkt att de fanns två 
världar samtidigt. Hon ritar också en klocka på armen för att visa hur 
hon tänker. Gesten med två världar förmedlar konsekvensen av deras 
tankesätt. Det är ett kraftfullt sätt att visa något som de båda inte har 
satt ord på. Då det är Sandra som uttrycker de nya insikterna anser jag 
att hon här är en resurs för Malin.  
 

UKOKQ=bãã~=çÅÜ=gÉëëáÅ~=Ó=íçäâ~ê=áå=Ñ~âí~=á=ÄáäÇI=Éå=Ö∏ê=

àçÄÄÉí=

I utdrag 11 nedan är det Jessica och Emma som ska hitta ett svar. 
Under uppgift 9 räknade de först ut vad klockan var i Moskva, sedan 
var på jorden klockan var 0.00. Därefter räknade de ut att klockan var 
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22.00 på onsdagen i Los Angeles, alltså måste det finnas en onsdag 
också. När vi kommer in börjar Jessica läsa frågan. 
 
8.2.4.1 Utdrag 11 
1 Jessica: det är fortfarande klockan sex i 

Greenwich torsdag hur stor 

ungefärlig del har onsdag [har 

torsdag har fredag] 

2 Emma: [har torsdag har fredag] 

3 Jessica: fredag har väl ingen  

4 Emma: då menar [dom att det kan finnas] 

5 Jessica: [nu vill jag ha den] här här 

6 Emma: nu menar [dom att det kan] 

7 Jessica: [nu (xx)] 

8 Emma: finnas tre dar samtidigt när dom 

säger så 

9 Jessica: det behöver dom inte alls mena det 

kan vara kuggigt(1) [onsdag] 

10 Emma: [kog] koggigt 

11 Jessica: det ska man svara i procent kanske  

12 Emma: SUCKAR 

13 Jessica: eller ehm Greenwich det är och [där 

är härifrån] 

14 Emma: [ja det är nog del eller procent] 

15 Jessica: ja men det är ju tre fjärdedelar har 

eeh torsdag en fjärdedel har onsdag 

och inte en kotte har fredag 

16 Emma: FNISSAR helt ja jag håller med 
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Jessica pekar på kapitel 4.5 med muspekaren i index under tur 5 och 
öppnar den sedan. Emma pekar med fingret på frågetexten i tur 8. I 
början på tur 9 öppnar Jessica bilden i kapitel 4.5. När hon i samma tur 
säger onsdag pekar hon med muspekaren från zonen som på bilden 
har –6 till zonen ±12, motsvarande kvart över till halv på en klocka. I 
tur 13 pekar Jessica på Greenwich och sedan på kvart över när hon 
säger där är. Jessica pekar på kvart över, från ringen och in till 
mitten fram och tillbaka i början på tur 15. Därefter pekar hon från 
kvart över till halv till kvart över till halv den långa vägen via Greenwich 
samtidigt som hon säger att tre fjärdedelar har torsdag. När hon säger 
att en fjärdedel har onsdag pekar hon med muspekaren från halv till 
kvart över den korta vägen flera gånger. 
 
Jessica och Emma hade redan gjort en del av jobbet eftersom de räknat 

ut var klockan var 0.00 under uppgift 9. Sedan de läst fråga 10 var det 
mer eller mindre frågan om att läsa av bilden så som de tänkte sig den. I 
sin motivering ser vi hur de tänker sig världen, se figur 7. De flyttar på 

Figur 7. Emma och Jessica anger hur stor del av världen som har torsdag och 
fredag. 
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tiden och låter orterna stanna kvar, tvärtemot hur programmets egna 
simuleringar gör för de som har tillgång till dem. Frågan löser de med 
hjälp av bilden, även om svaret inte finns enbart i bilden. Det är det 
som de gör med bilden, hur de definierar vad som är vad på bilden som 
ger svaret. På bilden visar de var det är en viss tidpunkt, var gränsen 
mellan två dagar är, samt hur stor del som har en viss dag. Bilden blir 
ett medium för deras kommunikation, men också ett medium för deras 
tänkande. 
 
I turerna 4,6,8,9 funderar Emma på om dom i frågan menar att det 
finns tre dagar samtidigt, något Jessica menar att det behöver 
dom inte alls mena, att det kan vara kuggigt. Likaledes 
funderar de på hur svaret förväntas se ut. I tur 11 och 14 diskuteras om 
de ska svara i bråk eller procent. 
 
8.2.4.2 Analys - resurser 
Resurserna här är alltså själva bilden i programmet, resultatet av det 
arbete som paret tidigare gjort i fråga 9 samt deras kommunikation. 
Kommunikationen är naturligtvis alltid en resurs. I detta fall gör den 
dock något mer av bilden. På den ganska spartanska bilden hänger paret 
på olika fakta som de kommer överens om. De ändrar bilden och lägger 
på nya tolkningar under samtalet så att bilden blir något mer än bara 
bilden i sig. Det är med hjälp av denna nya bild som de sedan når 
svaret. Jessica är här en resurs för gruppen vad gäller att nå ett svar 
eftersom hon är den som löser uppgiften. Dock är det högst tveksamt 
om hon är en resurs för Emmas lärande och förståelse. 
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8.2.4.3 Analys – relation och mål 
Deltagarna har som mål att besvara frågan. Hur frågan ska tolkas och 
hur svaret ska se ut upptar en stor del av deras samtal. Frågan om hur 
uppgiftstexten ska tolkas återkommer även i andra grupper. För många 
implicerar nog frågan att det finns tre dagar samtidigt. Detta ger dock 
inte upphov till några diskussioner, utan nämns bara. Samma sak gäller 
hur svaret ska se ut. Fler grupper ställer sig denna fråga, men ägnar den 
inte någon större uppmärksamhet.  
 
Det är Jessica som för lösningen framåt, som kommer med initiativen. 
Emma frågar om hur frågan ska tolkas, är med och läser frågan, svarar 
på hur hon tror i vilken form svaret ska ges. Sen håller hon med när 
Jessica ska nå ett svar. Det finns inget som helt tyder på att Emma har 
förstått, eller inte har förstått, hur Jessica har resonerat. Jessica visar 
tydligt på bilden hur hon menar att de båda dagarnas utbredning 
förhåller sig. Jag tycker att det är Jessica som gör jobbet. Jag tolkar det 
som att deltagarna vill nå ett svar och komma vidare i försöket. Jessica 
hittar snabbare en lösning och blir därför den som driver lösningen 
framåt. Jag ser inte att de båda skulle ha olika syn på hur arbetet ska gå 
till. Jessica råkar vara snabbare än Emma och därför blir det hon som 
löser uppgiften. 
 

UKOKR=j~ííá~ë=çÅÜ=a~åáÉä=Ó=íçäâ~ê=áå=Ñ~âí~=á=ÄáäÇI=

âçåíêçääÉê~ê=ãÉÇ=Äê™â=

Daniel och Mattias uppvisar ett liknande mönster så till vida att de 
tänker med hjälp av bilden. Som svar på fråga 9 har de räknat ut att det 
måste vara en dag tidigare i USA, utan att använda varken text eller bild. 
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När utdrag 12, börjar har de, som det ser ut, precis läst uppgift 10 under 
tystnad.  
 
8.2.5.1 Utdrag 12 
1 Daniel: hur stor del av världen det är 

alltså dom återstående (2) 

2 Mattias: fredag (xxx) fredag har vi räknat 

fel nånstans eller eller nåt 

3 Daniel: torsdag (13) sex Greenwich (1) ja 

det det måste ju va från nånstans i 

ta fram tidzonerna en gång till så 

få vi se 

4 Mattias: (x) 

5 Daniel: eeh (5) där (1) där nånstans: minus 

sex till måste man alltså räkna (4) 

ska vi säga att det är fem fem fem 

zoner där från USA till till 

nånstans mitten på Stilla havet som 

har 

6 Mattias: det blir ungefär en fjärdedel 

7 Daniel: ja man kanske kan skriva så också i 

bråk ja eller istället för att ange 

i geografi (2) 

8 Mattias: (xx) 

9 Daniel: ja 

10 Mattias: (xx) att det borde va ungefär i alla 

fall (xxx) 

11 Daniel: en fjärdedel eller en femtedel nej 

en fjärdedel  
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12 Mattias: i och med att det är sex noll noll 

tänkte jag. 

 
Efter detta svarar de att en fjärdedel har onsdag och att tre fjärdedelar 
har torsdag. 
 
Under tur 2 pekar Mattias på frågetexten. Mattias öppnar kapitel 1.2 
och dess bild i början på tur 5. När Daniel i samma tur säger där 
nånstans pekar han med en penna på kvart över och håller kvar 
pennan där ett tag. Efter hans paus i samma tur för han pennan från 
kvart över till halv närmsta vägen. Slutligen håller han pennan vid halv 
när han pratar om mitten på Stilla havet. Under tur 6 för 
Mattias muspekaren från mittpunkten till kvart över, från kvart över till 
halv, från halv till mittpunkten och upprepar sen detta. Han ringar in 
den fjärdedel han pratar om. Under tur 10 för Daniel upp pennan på 
bilden och pekar åter på kvart över. När Mattias i tur 12 säger sex 
noll noll pekar han på Greenwich. 
 
8.2.5.2 Analys - resurs 
Även i detta exempel används bilden som ett medium för tänkande och 
kommunikation. Daniel pekar ut den dag som inte är torsdag med sin 
penna och Mattias ringar in den med muspekaren. Inte heller här är det 
självklart att ange svaret i bråk. Daniel gör det först, som han säger i 
geografi i tur 7. Geografin, ”från USA till till 

nånstans mitten på Stilla havet”, kan vara en koppling 
till verkligheten – en kartbild Daniel sett, en kartbild han ser för sitt inre 
eller en jordglob. Kopplingen sträcker sig utanför bilden i programmet 
som är en ring med några städer och tidzoner. Denna verklighet läggs 
på bilden som används. Geografin används dessutom som en 
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gemensam referens som Daniel här använder för att beskriva det han 
ser. 
 
En resurs som används här är bilden i sig, en tolkning av bilden som 
innefattar USA och Stilla Havet. Dessa geografiska angivelser finns inte 
med i bilden utan hängs på under samtalet. Vidare hängs dagars 
utsträckning över världen fast på bilden. 
 
Daniel har i tur 5 skiljt ut fem zoner från de andra. Mattias menar i 
nästa tur att det är en fjärdedel (som har onsdag). Daniel är osäker i tur 
11 på om det är en fjärdedel eller en femtedel. Fem zoner av 24 innebär 
ju att det är ungefär en femtedel. Det ser ut som att Mattias 
förevändning för att det ska vara en fjärdedel är att klockan är sex i 
Greenwich, som han säger i tur 12. Jag tolkar det som att han tänker att 
sex är en fjärdedel av 24, antalet tidzoner på jorden. Det skulle i så fall 
betyda att Mattias, förutom att titta på hur stor del av cirkeln som har 
en viss dag, också räknar på det i siffror. Detta blir då ytterligare en 
resurs. 
 
Daniel och Mattias kompletterar varandra. Mattias kommer på att 
använda siffror för validering och Daniel är den som för lösandet 
framåt – de är resurser för varandra. 
 
8.2.5.3 Analys – relation och mål 
De båda verkar tänka olika kring uppgiften. Daniel driver på och får ett 
svar som är närapå rätt. Mattias ger sen det rätta svaret genom att 
använda tidpunkten i Greenwich. Bilden, tillsammans med det som sägs 
om den, åskådliggör och medierar tänkandet. Tidpunkten preciserar det 
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som är oklart. Det är viktigt för dem att nå ett svar som båda är överens 
om och som båda förstår. 
 
Även i detta exempel ser jag uppgiften som själva drivkraften. För att 
lösa den läggs förförståelse om världen och onsdagens utsträckning 
över bilden. Konkretiseringen är något som görs för att förstå 
sammanhanget och för att kunna lösa uppgiften. Inte för att rent 
allmänt skaffa sig en vidare förståelse. Sedan används siffror för att få 
ett säkrare svar. Trots att de båda bestämt vilken del av bilden som har 
en viss dag så har de olika syn på hur svaret ska tolkas (tur 10-11). Detta 
rätar Mattias ut när han förklarar att klockan är sex i påföljande tur.  
 
Liksom i förra frågan ger uppgiftstexten i sig upphov till ett 
ifrågasättande av det svar de tidigare gett, dock utan att de egentligen 
följer upp det. 
 

UKOKS=hêáëíáå~=çÅÜ=mÉê=Ó=íáÇëéêÉëë=çÅÜ=Ñ∏êîáää~åÇÉ=ÄáäÇ=

çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=

Jessica och Emma samt Mattias och Daniel sina svar på uppgift 10 
stämmer överens med deras svar på uppgift 9. Detta gäller även alla 
andra. De som svarar fel dag på uppgift 9 svarar således även fel på 
uppgift 10 eftersom uppgift 9 ger en del av svaret på 10:an. Det är bara 
två par som svarar fel, varav Kristina och Per är ett. För Kristina och 
Per är detta inte helt enkelt. De vill få fram ett svar och de vill att svaret 
ska vara korrekt. Samtidigt blir det jobbigt med information som 
kommer i konflikt med sådant de tidigare svarat och sagt. 
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När exemplet börjar 
har de redan svarat 
på uppgift 9 och där 
svarat fredag. Detta 
svar nådde de genom 
användning av bilden 
i kapitel 5.2.1, se till 
vänster. Den skiljer 
sig mot de flesta 
andra bilder då den 
inte visar klockan 
0.00 i Greenwich 
utan 14.00 i Green-
wich. 12.00 är längst 
upp på bilden och 
Greenwich befinner 

sig två tidzoner väster om denna tid. Dessutom visar den tider från 0 till 
23 istället för från –12 till +12 i förhållande till Greenwich. Liksom i 
frågan visar bilden två dagars utsträckning över jorden. Kristina och Per 
svarar analogt i förhållande till bilden i uppgift 9. På bilden har den nya 
dagen bara hunnit två och en halv timme. Men i frågan har den nya 
dagen tre fjärdedelar av världen. Den dag som sträcker sig över den 
mindre delen av jorden befinner sig alltså på olika sidor om datum-
gränsen på bilden och i uppgiften. Detta misstar sig Kristina och Per på 
och svarar att också är fredag förutom torsdag. De har också jobbat en 
del med uppgiften och stött på en del problem. Detta har lett till att 
Kristina läst en del av texten högt, något Per tyckt varit förvirrande. 
Efter detta pekar Kristina från 2 till 8 på bilden (figur 8) som fredag och 
resten som torsdag. 

Figur 8. Bilden i kapitel 5.2.1 
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8.2.6.1 Utdrag 13 
1 Kristina: ja då tycker vi det och det blir  

2 Per: fast 

3 Kristina: en två tre fyr fem sex [sju] 

4 Per: [(x)] 

5 Kristina: tjufjärdedelar 

6 Per: FNISSAR mm (men) (2) har vi tänkt 

rätt då (1) förmodligen inte 

7 Kristina: jo det tycker jag att vi har 

8 Per: börjar du bli otålig 

9 Kristina: ja BÅDA FNISSAR (1) massa krångel 

bara 

10 Per: jo: (2) eller utmaningar 

11 Kristina: äsch 

12 Per: sånt trams (3) men sex där midnatt 

där 

13 Kristina: och midnatt (kanske middag) där 

14 Per: ja precis(2) 

15 Kristina: så är det liksom morgon på torsdag 

här (2) 

16 Per: mm 

17 Kristina: och då är det kväll på 

18 Per: är det inte tvärtom 

19 Kristina: jo det känns jättekonstigt 

20 Per: ja (1) 

21 Kristina: ska vi säga att det är sju 

tjufjärdedelar onsdag inget fredag 

22 Per: nej men det kan ju inte stämma (x) 
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vare inte sju tjugofjärdedelar 

fredag och resten torsdag 

 
Under sitt räknande i tur 3 pekar Kristina från tiderna 2 till 8 på bilden 
(figur 8). I tur 12 pekar Per på bilden. Tyvärr syns det inte på videon 
var, eftersom han samtidigt lutar fram sitt huvud. Även Kristina pekar 
när hon talar i tur 13, något som också det döljs av Pers huvud. Under 
tur 15 pekar Kristina troligen från Greenwich och österut. Även här 
skymmer Pers huvud. I tur 17 pekar hon ungefär från tiden 2 till 8 på 
bilden , något även Per gör i tur 22 när han pratar om fredag. Därefter 
pekar han från 8 till 23 på bilden när han anger torsdagens storlek. 
Onsdagens område bortses alltså ifrån. Detta är inget som de pratar om, 
eller som det blir några konsekvenser av. 
 
Efter denna passage bestämmer de sig för att svara 7/24 fredag och 
resten torsdag, något de sedan avrundar när till 1/3 fredag och 2/3 
torsdag svarsalternativen kommer. Det svar de bestämmer sig för är 
alltså beroende av vad de svarade på uppgift 9. Trots att Per tvekar i 
turerna 2, 6 och 18 och Kristina tvekar i tur 19, samt föreslår onsdag i 
tur 21, bestämmer de sig för fredag som rådande dag förutom 
torsdagen. Detta utan att resonera sig fram till det. Kristina har också 
erkänt att hon börjar bli otålig samtidigt som Per före detta exempel 
tyckt att texten var förvirrande. Det ser ut som att de önskar sig ett slut 
och ett svar och drar till med svaret de först kommit på.  
 
8.2.6.2 Analys - resurs 
Bilden Kristina och Per använder är en resurs. En annan är det svar 
som de nått på fråga 9. De vill att svaret på fråga 10 ska korrelera med 
tidigare svar, vilket styr deras svarande. Svaret från uppgift 9 är en 



 
 

 
 
96 

resurs de tar till vid lösandet av frågan, även om det för Kristina och 
Per inte är en resurs som hjälper dem att nå rätt svar. Även Kristina och 
Per gör en tolkning av bilden och flyttar tiderna runt bilden för att de 
ska stämma med frågan. Liksom Daniel i utdrag 12 räknar de fel på 
bilden vad gäller antalet zoner och får det till en zon mer än vad det är. 
Det innebär vissa svårigheter med att räkna direkt på bilden. Dessutom 
verkar denna bild inte vara lika lämpad att räkna på som de bilder som 
tidigare nämnda par använder. Greenwich och datumgränsen inte ligger 
rakt upp och rakt ner och de är viktiga utgångspunkter vid räknandet. 
När de ligger en bit på sned som här är det troligtvis svårare att använda 
dem. För att vara säker på detta skulle det dock vara nyttigt att se fler 
par som använder denna bild vid lösandet av denna eller liknande 
uppgifter.  
 
Här tycker jag att Kristina med sin otålighet är med och strukturerar 
processen. Hon påverkar i högsta grad arbetet. Dock är hennes 
otålighet knappast en resurs för parets lärande eller för finnandet av en 
korrekt lösning.  
 
8.2.6.3 Analys – relation och mål 
Det är tydligt att Per är tveksam till att de nått ett riktigt svar i tur 5 och 
18. Kristina erkänner att hon är otålig i tur 9. Jag menar att Kristinas 
otålighet här är en viktig faktor för processen. Hon vill bli klar snabbt 
och är den som får sin vilja fram. Per går med på det. Han har att välja 
på att kanske nå ett svar vars korrekthet han tror mer på. Men det skulle 
ta längre tid, vilket Kristina inte vill och vilket knappast han själv heller 
vill. Ett annat motiv är att korrelera svaret med uppgift 9, vilket styr 
parets handlande. Även hos detta par är ett svar på frågan själva 
drivkraften, medan eventuellt lärande är en positiv bieffekt. Det blir 
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också viktigare för dem att nå ett snabbt svar som verkar relativt rimligt 
än att lägga ner mer tid och vara mer säker på svarets korrekthet. 
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V= aáëâìëëáçå=
I diskussionen tittar jag på det analyserade ur två synvinklar, dels med 
avseende på resursanvändande, dels med avseende på deltagarnas 
handlande och syn på situationen. Dessa båda delar inleds med 
sammanfattningar av analysen med avseende på de båda synvinklarna. 
Därefter förs i delen om resurser en diskussion kring de olika resurs-
ernas egenskaper. I den andra delen diskuteras samstämmigheten inom 
paren, vad som styr deltagarnas handlande samt appropriering. 
 
I delen ”Om undersökningen” diskuterar jag först metod och design, 
därefter följer en reflektion över hur det är lättare för mig som forskare 
att se deltagarnas mål och situation när det inte går så bra för dem än 
när det går bra. Sen följer en liten fundering kring vad jag mer har lagt 
märke till. I kapitlet ”Perspektiv på undersökningen” sätter jag in den 
gjorda undersökningen i ett större vetenskapligt perspektiv och visar var 
den hör hemma i forskningsvärlden. I slutsatsen diskuteras vad en 
undersökning med ett deltagarperspektiv på en experimentsituation kan 
tillföra för något samt förhållandet mellan resurser, handling, mål och 
tidigare erfarenheter – slutsatser och insikter som jag delvis dragit för 
mig själv tack vare denna undersökning. 

VKN=oÉëìêë~åî®åÇ~åÇÉ=

Deltagarna har under instuderingsfasen tillgång till flera olika resurser. 
De kan använda text, bilder, sina egna förkunskaper, papper och penna 
och varandra. Hälften av deltagarna har tillgång till simuleringar. 
Deltagarna kan dessutom utifrån de tillgängliga resurserna dels utveckla 
dessa och dels utveckla nya resurser. 
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VKNKN=iáíÉå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=

Henrik och Jens i utdrag 1 använder sig av texten i kapitel 3.1 i 
programmet och använder i uträkningen tolvslaget som ett stöd på 
vägen till uträknandet. Även Lisa och Göran i utdrag 2 använder sig av 
texten i kapitel 3.1 samt tolvslaget för uträknandet 
 
Emil och Ida i utdrag 3 använder både bild och text. Emils utsago, att 
det står samma i bild och text, tyder på att han bara använder de siffror 
som finns i bilden. Han använder fakta från bilden till att räkna på 
samma sätt som han använder fakta ur texten. Ida däremot vill se bilden 
för att räkna och förstå. Med hjälp av bilden förklarar Emil för Ida 
genom att peka på den, varför han blir en resurs för henne.  
 
Kristina och Per i utdrag 4 använder bilden dels till att få fakta för 
beräkning och dels till att räkna konkret, steg för steg på ett kulrams-
liknande sätt. Här verkar Kristina vara en resurs för Per. Han visar inga 
tecken på att vara det för henne. 
 
I utdrag 5 bestämmer sig Mattias och Daniel för en strategi för att 
uppgiften. Med denna överenskommelse har de en gemensam väg till en 
lösning. Förutom strategin använder de sig av fakta ur texten, tids-
skillnader mellan aktuella orter och Greenwich till att räkna med. De 
använder ett papper som minnesstöd vid räknandet, något som visar 
dem var de är i beräkningen. Genom sina olika roller är de resurser för 
varandra. Mattias finner en strategi och Daniel räknar rätt och snabbt. 
 
Jessica har i utdrag 6 nått ett svar genom huvudräkning. Emma, hennes 
partner, tycker att det verkar orimligt baserat på hennes uppfattning om 
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hur jorden ser ut. Genom att rita en skissartad karta får Emma själv lösa 
uppgiften. Jessica är med och strukturerar både kartan och uppgifts-
lösandet varför hon är en resurs för Emma. När Emma nått ett svar 
håller hon med Jessica. Kartan och kartritandet används till att få Emma 
att förstå och hålla med Jessica samt att lösa problemet som Jessica vill. 
Kartan ger Emma en konkret överblick över  problemet som hon inte 
hade innan. 
 
Även Sandra och Malin i uppgift 6 ritar en karta. Kartan sätter in 
uppgiften i en bekant situation, som de kan prata konkret om med hjälp 
av pekningar och hänvisningar på kartan. Kartan används både till att 
räkna på och som en artefakt om förenklar deras kommunikation 
eftersom de kan peka på den för att förklara vad de menar. Kartan ut-
vecklas också under processen. Kartritandet är en del av själva ut-
räknandet. På kartan skriver de ned resultat, till exempel tiden i Green-
wich, allteftersom de når fram till dem. Den tabell som finns i texten 
används till att få fakta ifrån, men även den pekar de på som en del av 
kommunikationen. Som räknare är Malin resurs här, samtidigt är Sandra 
en resurs – på gott och ont – då det är hon som strukturerar uppgiften. 
 
Både Sara och Anders i utdrag 8 och Annika och Bengt i utdrag 9 
använder simuleringen till att lösa problemet åt dem. De matar in fakta 
och läser av ett färdigt svar. För Sandra och Malin i utdrag 10 ger 
simuleringen inte bara ett färdigt svar utan de jämför också hur 
simuleringen överensstämmer med deras tidigare tänkande. De gör där-
igenom nya insikter om dagars utbredande över världen och reviderar 
också den bild de hade om detta. Sandra använder sina händer för att 
prata om insikten. Hon illustrerar då effektivt en insikt hon inte sätter 
ord på.  
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För Jessica och Emma är en bild en resurs som de förfinar till en ny 
resurs i utdrag 11. Genom samtal kommer de överens om hur bilden 
ska förstås. Det är med hjälp av denna nya bild de löser uppgiften. Då 
de redan i uppgift 9 räknat ut var klockan är 0.00 på bilden är detta 
något som de kan använda, och använder. Jessica är en resurs så tillvida 
att hon löser uppgiften. Om hon är en resurs för Emmas lärande är mer 
tveksamt. Daniel och Mattias i utdrag 12 anger också dagars utsträck-
ning över världen på bilden. De använder sig dessutom av geografiska 
angivelser som inte finns med på bilden. Dessa är både en konkretiser-
ing av den abstrakta bilden och ett sätt att diskutera det de ser och 
tänker. Mattias motiverar sig med klockslaget sex till varför det ska vara 
en fjärdedel onsdag. Jag menar att han här förutom att använda bilden 
också räknat med siffror i huvudet. På det viset har han fått en mer 
lättkontrollerad uppgift. Det är inte helt trivialt hur det är tänkt att 
zonerna ska räknas på bilden, något som märks både i Daniels räknande 
och det räknande som Kristina och Per utför i utdrag 13. Även de an-
vänder sig av en bild som stöd för beräkningen. Daniel räknar att det är 
fem tidszoner som inte har torsdag och Per och Kristina får det till sju 
tidszoner. Vilken tidszon som ska räknas med och inte är alltså 
problematiskt13. Dock har Per och Kristina valt en annan bild, där 
Greenwich och datumgränsen ligger inte ligger rakt upp och rakt ned. 
De är viktiga utgångspunkter för räknandet. Dessutom visar den bild de 
använder två tidszoner samtidigt, men den dag som sträcker sig över 
den mindre delen av jorden befinner sig på olika sidor om datum-

                                           
13 Säljö (2000) nämner ett liknande problem med barn som fått i uppgift att räkna ut hur många 

dagar det är mellan två datum i en almanacka. De har svårt att veta vilken dag som ska räkna med 

och inte. 



 
 

 
 
102 

gränsen i frågan och i bilden. Det förvillar Per och Kristina i uppgift 9 
och de får ett felaktigt svar. Detta svar och de arbete de gjort är en 
resurs i lösandet av uppgiften som de använder sig av, eller utgår från. 
De ser till att det svar de får fram korrelerar med svaret i fråga 9. Daniel 
och Mattias kompletterar varandra då Daniel för lösandet framåt och 
Mattias hittar en metod som kan validera deras resultat. Kristinas o-
tålighet strukturerar arbetet, men är knappast en resurs för hennes och 
Pers lärande och finnande av en korrekt lösning. 
 

VKNKO=oÉëìêëÉêå~ë=ÉÖÉåëâ~éÉê=

Hutchins (1995) skulle påstå att användandet av en bild som hjälpmedel 
vid räknande inte bara är ett förstärkt räknande, utan en kvalitativt 
förändrad process. De olika resurserna tillåter och begränsar deltagarnas 
lärande och handlande på samma sätt som olika medier formar kom-
munikationen i Clark och Brennans exempel (1991). 
 
Bilden används till att räkna på, ungefär som på en kulram, till att läsa 
av som en tabell och till att få fakta ur, och som kommunikations-
hjälpmedel. Bildens konkreta egenskaper gör att det går att peka på den 
under en förklaring. Bilden blir en del av förklaringen. Brown m. fl. 
(1995) menar att tänkande till stor del stöds av omgivningen. Här blir 
bilden en del av detta. Säljö kallar fickkalendern ”minnets och tänk-
andets protes” (2000). Bilden kan sägas vara ett tänkandets, lärandets 
och kommunikationens protes. Men det är inget som den är auto-
matiskt, utan något den blir genom deltagarnas handlande. Genom sam-
tal skapar en del deltagare en ny bild. Genom att dra konsekvenserna av 
hur världen ser ut i frågan omformar de bilden genom samtal. Bilden 
ser fortfarande likadan ut, men får en annan betydelse. Daniel i utdrag 
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12 lägger också in geografiska storheter på bilden som inte är utsatta på 
den. På det viset konkretiseras bilden och han kan tala om delar av 
bilden som inte har något namn. En bild i sig är alltså inte något som är 
färdigt för tolkning, utan en genom handling högst föränderlig artefakt. 
För den skull behöver den inte ändra utseende rent fysiskt. I utdrag 12 
och 13 visar det sig att det inte är helt trivialt att räkna antalet zoner på 
bilden. Problemet är att avgöra vilken zon som räkningen börjar med 
och vilken den slutar med. 
 
Texten används här för att ge fakta till huvudräkning och räkning på 
papper. Den används också till att peka på som en del av kommun-
ikationen, och troligen också som minneshjälp.  
 
Papper och penna används till att skriva ned data från text, bild och 
beräkningar, något som visar var i beräkningen deltagaren befinner sig. 
Papper används också till att rita kartor på. Förutom de möjligheter 
datorbilderna har, som även papperskartorna har, går det med papper 
och penna att utveckla det ritade efterhand som processen fortgår. En 
beräkning kan infogas på det som ritas, något som också görs. Att rita 
på papper tillåter därför mer än en statisk bild på skärmen14. Dock 
kräver det mer tid och arbete att skapa en bild än att använda en som är 
färdig. 
 
Simuleringarna ger deltagarna de rätta svaren. Bara för Sandra och 
Malin i utdrag 10 ger simuleringen en insikt som de inte hade tidigare då 
de jämför simuleringen med deras eget tänkande. Insikten är inget som 

                                           
14 Här tänker jag mig att ett mer användbart verktyg kunde vara ritbara bilder på datorn. 
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nås automatiskt för att simuleringen används utan beror på hur den 
används. 
 
Det arbete som tidigare gjorts och de kunskaper som deltagarna tidigare 
har kan användas som resurser, men inte nödvändigtvis. Sandra och 
Malin har räknat ut tidsskillnaden mellan Tokyo och Los Angeles men 
använder den inte senare när de har sin karta i utdrag 7. I utdrag 11 och 
12 ger det arbete som paren gjort på uppgiften innan en del av svaret. 
Det gäller även för paret i utdrag 13, trots att de nått ett felaktigt svar, 
vilket bidrar till ett felaktigt svar på den uppgift de är i färd med att lösa. 
Emmas världsbild gör att hon i utdrag 6 tycker att Jessicas förslag på 
svar verkar orimligt. Det får hon sedan omvärdera. 
 
Huvudräkning kanske kan ses som en resursfri sysselsättning. Dock är 
det en metod som vi lär oss i vår kultur som förstärker våra möjligheter 
till handlande varför jag anser det vara en resurs, om än en immateriell 
sådan. I utdrag 12 visar sig huvudräkningens förtjänst gentemot det 
konkreta räknandet på en bild. Mattias preciserar Daniels osäkra 
resonemang genom att med bråkräkning få fram en exakt siffra.  
 
Konkret räknande kan yttra sig på flera sätt, genom räkning på bild, 
fingrar, eller genom att kanske tyst räkna steg för steg. Den strategin har 
fördelen att den som räknar inte tappar bort sig så lätt. Om det bara är 
klart vad som ska räknas är det ett bra räknesätt eftersom det som är 
uträknat ska kontrolleras. Eftersom de siffror som är med i beräkningen 
inte är så stora tar inte arbetet så mycket tid. 
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VKO=aÉäí~Ö~êå~ë=Ü~åÇä~åÇÉ=çÅÜ=ëóå=é™=ëáíì~íáçåÉå=

Med alla tillgängliga resurser finns det ett otal sätt att ta sig an den 
situation som deltagarna är med i. De måste välja ett sätt att göra det på. 
Situationen delar de med en partner. Här diskuteras varför deltagarna 
gör som de gör och deltagarnas syn på det som händer inom paren. 
 

VKOKN=iáíÉå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=

I utdrag 1, 2, och 5 vill deltagarna först och främst nå en korrekt 
lösning. Dessutom vill de att båda i paret ska förstå uppgiften och vara 
med och bidra till uppgiftslösandet. Ett annat mål är samstämmighet. 
Dessa mål manifesteras i parens handlande. När Göran räknar fel rättar 
Lisa honom. Samma förhållande råder mellan Mattias och Daniel. När 
Henrik nått ett svar kontrollerar Jens det. Lisa och Göran når svaret 
genom gemensamma krafter. De upprepar det som sagts med variation 
för att bekräfta, befästa och kontrollera det sagda. Mattias och Daniel 
arbetar till synes ostrukturerat i början. När Mattias sedan föreslår hur 
de ska lösa problemet har de en gemensam strategi att jobba efter. 
Eftersom de inte verkar ha det innan är även detta ett mål. I utdrag 1 
och 2 har räknandet från början en riktning som fungerar, varför en 
sådan strategi inte behövs. 
 
I utdrag 3 har Emil som huvudmål att lösa uppgiften korrekt, vilket 
också kan vara Idas huvudmål. Ida vill också förstå hur lösandet går till 
varför hon vill se bild, frågar Emil hur han tänker och räknar på 
fingrarna. Emil å andra sidan har den större förförståelsen och står för 
det mesta av lösandet. Ida vill att en bild ska visas då hon tycker att det 
är lättare att förstå med den. Den används senare av Emil när han efter 
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Idas påtryckningar förklarar en lösning av uppgiften. Ida får kämpa för 
sin delaktighet, för att få förklaringar. Emil kan alltså till att börja med 
inte ha haft hennes delaktighet som ett självklart mål.  
 
I utdrag 4 är det Kristina som sköter det mesta av problemlösandet. 
Hon räknar med hjälp av en bild. Först genom huvudräkning vad 
klockan är i Greenwich och sen stegvis fram till Los Angeles. Detta är 
ett udda val av tillvägagångssätt, att halvvägs in i lösningen byta 
uträkningssätt. Dock visar bilden att det inte är så långt till Los Angeles 
varför det inte spelar någon roll om räkningen sker stegvis eller i ett 
hopp med huvudräkning. Per säger inte så mycket, men hans 
kroppsspråk visar att han är med på noterna. Han ser och förstår vad 
Kristina gör och håller med. Huvudmålet för båda är att nå en lösning 
på uppgiften, troligen helst korrekt. 
 
Emma och Jessica i utdrag 6 har en korrekt lösning och samstämmighet 
som mål. Ett annat mål är att respektera varandra. Emma är inte 
övertygad Jessicas svar, men är beredd att låta Jessica svara om hon är 
säker. Jessica föredrar ändå att Emma ska förstå. Emma får rita och 
Jessica strukturerar uppgiften. På det viset manifesterar Emma Jessicas 
tankar på papper, och Emma tycker att svaret är rimligt. Kravet på 
samstämmighet gör alltså att de lägger ned tid och kraft på att låta 
Emma rita och räkna. Samtidigt har de visat ömsesidig respekt för 
varandra, Emma genom att tro på Jessica om hon är säker och Jessica 
genom att förklara för Emma.  
 
Även för Sandra och Malin i utdrag 7 är uppgiftslösningen ett mål 
liksom att de båda ska förstå. Dock är de, anser jag, av olika uppfattning 
om hur det ska göras. Sandra vill att de ska rita och Malin invänder. 
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Sandra rusar iväg i lösandet och Malin får så lov att hänga på. Malin ger 
med sig och låter Sandra styra. Malin ser mer till att gruppen fungerar 
än Sandra. Eftersom hon ger med sig når de ändå ett svar utan att 
behöva diskutera formerna för hur lösandet ska gå till. De har alltså 
olika mål med uppgiftslösandet. Malins mål, att se till att gruppen fung-
erar, gör att hon fungerar ihop med Sandras mål, att lösa uppgifterna på 
Sandras sätt. De räknar ut tidsskillnaden mellan Tokyo och Los Angeles 
utan att sedan använda den, vilket ter sig förbryllande. Jag menar att 
kartritandet inbjuder till en annan strategi. När de ritat kartan vill Sandra 
veta Greenwich tid, för att därifrån räkna ut tiden i Los Angeles – vilket 
är naturligt. Hela tidsskillnaden behövs då inte längre. 
 
Både i utdrag 8 och 9 vill paren nå ett svar och använder simuleringen 
till att få svaret färdigserverat. Anders kommenterar till och med att han 
slipper tänka, något som ses som positivt. Minsta möjliga arbete verkar 
alltså också vara ett mål. Dock har han och Sara just ägnat sig åt att 
utforska programmet utan att för tillfället ägna sig åt den aktuella 
frågan. De har alltså inte bara uppgiftslösning som mål utan ägnar sig 
också åt andra aktiviteter, vilket visar sig lönande då de senare, som de 
uttrycker det, slipper tänka. 
 
För Sandra och Malin i utdrag 10 är drivkraften att svara korrekt på 
frågan. Det gör de helst med beprövade metoder. I exemplet har de 
kört fast och behöver således komma på något nytt för att kunna svara 
på frågan. De provar därför en simulering och gör nya insikter under 
tolkandet av bilden. De inser att konsekvenserna av deras tidigare 
tänkande är orimliga. Den förståelse de uppnår är en konsekvens av att 
de använder simuleringen. Dock lägger de ner en del tid på att diskutera 
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detta. Det är alltså inte oviktigt för dem att faktiskt försöka förstå det de 
gör. 
 
Även i utdrag 11 är drivkraften att svara korrekt på frågan. Diskuss-
ionen rör lösningen på frågan och hur frågan ska tolkas. Frågan im-
plicerar att det skulle kunna finnas tre dagar samtidigt på jorden, varför 
det är fullt förståeligt att de diskuterar vad den betyder. Att båda ska 
delta i lösandet är inte lika påtagligt som i utdrag 6. Å andra sidan säger 
Emma att hon håller med. Hon ser också hur Jessica löser uppgiften. 
Även här är det viktigt att de håller med varandra, att de är sam-
stämmiga. 
 
I utdrag 12 är det att svara korrekt på frågan som är viktigt. För att göra 
det måste de förstå frågan. Ett annat mål är samstämmighet. För att 
uppnå gemensam förståelse och samstämmighet måste de kommunicera 
sina tankar. Daniel löser detta genom att bland annat använda geo-
grafiska referenser som inte är med på bilden. Paret använder bilden till 
att diskutera dagarnas utsträckning. Avläsningen av bilden gör dem o-
säkra. Därför använder sig Mattias av huvudräkning för att säkra deras 
svar. 
 
För Kristina i utdrag 13 är det viktigare att nå ett svar och komma 
vidare än att svaret är korrekt och att båda två ska förstå. Hon är otålig. 
Per går med på det. Ett annat mål är att svaret ska korrelera med deras 
svar på uppgiften innan. Det gör svaret de bestämmer sig för, vars 
korrekthet de tvekar inför.  
 



 
 
 

109 

VKOKO=dê~ÇÉê=~î=ë~ãëí®ããáÖÜÉí=çÅÜ=ë~ã~êÄÉíÉ=

För flera par (utdrag 2, utdrag 5) är samstämmighet ett mål i sig. De 
kontrollerar de svar de har fått fram med varandra och samarbetar när 
de löser uppgiften. 
 
I andra par kan det skilja på förmåga och snabbhet mellan deltagarna. 
Eller handlar det kanske bara om vem som har initiativet. Till exempel 
håller Per bara med Kristina när hon löser uppgiften i utdrag 4. Likaså 
håller Emma med Jessica i utdrag 11. Här råder en slags samstämmighet 
om vad som görs, men det är den ene som gör det mesta av jobbet. 
 
I utdrag 7 så dominerar Sandra paret. Hon testar sina idéer och Malin 
får stå tillbaka. Dock är Malin med och sköter lika mycket av lösandet. 
Ungefär samma gäller i utdrag 13. Här vill Kristina ha en snabb lösning 
medan Per verkar mer intresserad av att få det korrekt. Han ger dock 
med sig och de löser uppgiften utan att visa sig säkra på svaret. 
 
I utdrag 3 så är Emil snabbare än Ida och har en bättre förförståelse. 
Dessutom tycker han att det går lätt att lösa utan att se bilderna. I detta 
utdrag är han heller inte särskilt inriktad på att tillmötesgå Ida. Ida å 
andra sidan vill förstå och vill vara med i lösandet. Hon vill också se 
bilderna och kräver att få göra det. Hon lyckas till slut få som hon vill. 
Emil visar henne bilden och löser, eller kanske bekräftar, det svar han 
fått. Då är Ida med och håller till slut med honom. 
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VKOKP=s~Ç=ëçã=ëíóê=Ü~åÇä~åÇÉ=

Jag tycker att det finns flera komponenter som styr vad deltagarna gör. 
Det är förstås deras mål och deras motivation. När de vill lösa en 
uppgift och nå ett korrekt svar så gör de förstås det. Målet att komma 
överens i paret är ett annat viktigt mål. När samstämmighet inte är ett 
mål i början kan det ändå bli det med tiden, eller så får den ena rätta sig 
efter den andre. Inget utdrag visar total brist på samstämmighet. Ibland 
finns det en vilja att förstå och ibland inte. Vad jag kan se är dock oftast 
förståelsen en biprodukt, en spin-off-effekt. I strävan att lösa uppgiften 
så underlättar det väsentligt om deltagaren först förstår. Förståelse är 
alltså ett medel för att lösa uppgiften. Förståelse är oftast inte ett mål i 
sig. Val av strategi och resurser är en annan komponent. De resurser 
deltagarna väljer är med och styr strategin, då olika resurser lämpar sig 
mer eller mindre bra för olika strategier och lösningssätt. Ibland väljer 
resurserna strategin. När en resurs och en strategi väl valts väljer de 
flesta att hålla fast vid den i den mån det går. Det är jobbigt att tänka 
om. När ett par väl kör fast kan det dock vara läge att byta strategi 
(utdrag 11) eller bara dra till med ett svar (utdrag 13). Ett undantag är 
Sara och Anders som har undersökt vad som finns i programmet i 
utdrag 8 utan att ha någon lösning direkt för ögonen. Det är dock 
mycket ovanligt och något som få av paren tid åt. 

VKOKQ=oÉëìêëÉê=çÅÜ=Ü~åÇä~åÇÉ=

Wertsch (1998) menar att de olika komponenterna i en handling inte 
existerar oberoende av handlingen. Så i undersökningen är det, till 
exempel, inte bilderna i sig som är intressanta utan hur de används, 
tolkas och den betydelse de tillskrivs. Därför ser bilden i utdrag 12 ann-
orlunda ut, med referenser till geografiska storheter som inte är utsatta, 
jämfört med bilden i utdrag 11 som inte har det. Lave (1996) menar att 
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betydelsen i kommunikationen inte är självklar. Bildernas betydelse är 
inte självklar och frågan som en grupp arbetar med blir intressant i den 
tolkning som deltagarna gör. I utdrag 11 diskuterar Emma och Jessica 
tolkningsmöjligheter innan de bestämmer sig för en tolkning. 
 
Ericksson (1986) säger att handling är något mer än det fysiska bete-
endet, nämligen den betydelse som de som utför en handling och deltar 
i interaktionen tillför den. Med det synsättet utför deltagarna i utdrag 12 
och 13 olika handlingar, trots ett ganska likartat beteende. För 
deltagarna i utdrag 13 prioriteras nämligen tid före korrekthet explicit. 
Det viktigaste är att få ett svar så att de kan gå vidare. I utdrag 12 är 
tidsaspekten inte särskilt påtaglig.  
 
Tillika menar Hutchins (1995) att användandet av kulturella strukturer 
är en kvalitativt förändrad process. Det syns till exempel i utdrag 10 när 
Sandra och Malin går över till att använda simuleringen. De övergår då 
från att räkna fram ett svar till att läsa av ett. Med simuleringen 
tillgänglig kan de också dra slutsatser om hur de tänkt tidigare. Den ger 
dem en ny infallsvinkel. En annan slående detalj är att de deltagare som 
använder huvudräkning under lösandet av uppgift 2 räknar via 12-
slaget. De som däremot använder sig av bilder och kartor räknar via 
Greenwich. I utdrag 6 räknar Jessica först i huvudet vad Los Angeles 
har för tid. Då går hon via 12-slaget. När hon sen förklarar för Emma 
med hjälp av en karta som Emma ritar använder sig Jessica av 
Greenwich. När Sandra och Malin, efter att ha räknat ut tidsskillnaden 
mellan Tokyo och Los Angeles, börjar rita en karta använder de sig inte 
av tidsskillnaden. Istället räknar de först ut tiden i Greenwich och sedan 
tiden i Los Angeles. Med kartan blir hela tidsskillnaden redundant för 
dem eftersom kartan inbjuder till ett annat räknesätt. Clark och Brennan 
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(1991) förklarar på liknande sätt hur vår kommunikation påverkas av 
det medium vi använder. På samma sätt kan de artefakter som används 
vara med och förklara deltagarnas handlingar. 
 
Heath och Hindmarsh (2000) påpekar att deltagarnas handlingar också 
ger miljön betydelse. När Ida i utdrag 3 undrar hur Emil räknar, om han 
använder text eller bild, säger han att de är samma. Ida, å andra sidan 
föredrar bilden. Emil använder sen bilden för att förklara. Bilden be-
döms då vara ett objekt som kan användas att förklara med. Objektet 
får sin betydelse av det som Emil och Ida gör. När Daniel i utdrag 12 
använder sig av geografiska referenser som inte är utsatta på bilden ger 
han en bilden en betydelse som den inte har i sig själv. I utdrag 8 och 9 
används simuleringen som något som kan ge deltagarna det rätta svaret. 
I utdrag 10 används den dessutom som något som kan ge förståelse. 
Handling skapar objektets eller resursens mening. I alla utdrag används 
resurser. Hur de används definierar resursernas betydelse. Dock, som vi 
sett ovan, inbjuder resursens egenskaper mer eller mindre till olika 
handlingar. 
 
Jag kan inte alltid svara på varför deltagarna har valt en viss resurs. 
Dock kan jag oftast redovisa varför arbetet fördelas som det gör 
emellan och deltagarnas motiv till detta. 
 

VKOKR=̂ ééêçéêáÉêáåÖ=

Rogoff (1999) menar att genom deltagande i en aktivitet påverkar en 
individ händelseförloppet och förbereds för att i framtiden delta i 
liknande händelser. Vidare menar hon att appropriering handlar om 
transformering. Säljö kallar appropriering för att göra något till sitt eget 
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(2000). När Sandra och Malin i utdrag 10 kommer till insikt om hur de 
har tänkt, och vad konsekvenserna av det blir, har de både lyckats göra 
åtminstone en del av det de ser i simuleringen till sitt eget. De värderar 
det mot sin tidigare syn på frågan och tycker att den gamla synen är o-
möjlig. Därmed transformeras de till att föredra en annan syn. Om de 
fick en liknande fråga skulle de knappast använda sig av sitt gamla syn-
sätt. Detta, menar jag, gäller åtminstone om de var i ett liknande 
sammanhang. 
 
Daniel och Mattias i utdrag 5 och Emma i utdrag 6 förändras troligtvis 
av under utdragens gång. De tillägnar sig strategier för att lösa upp-
giften, strategier som blir en del av dem och som de troligen tar till vid 
lösandet av en ny liknande uppgift. Jag menar även att de andra deltag-
arna förändras i någon mån under och av försöket. Frågan är bara på 
vilket sätt de förändras, något som inte är givet på förhand. Det har 
dock inte riktigt varit föremålet för denna uppsats fokus, varför jag 
lämnar det därhän. 
 

VKP=lã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=

I denna del diskuteras först metod och design, därefter en iakttagelse 
om att det är lättare att se deltagarnas mål och inställningar när det inte 
går så bra för dem. Sen följer ett avsnitt där undersökningen sätts i ett 
perspektiv och slutligen följer slutsatsen. 

VKPKN=jÉíçÇ=çÅÜ=ÇÉëáÖå=

Den här undersökningen är självklart inte fulländad. Med mer resurser 
hade jag kunnat använda fler kameror för att få med datorskärmen 
bättre och olika vinklar av deltagarna för att se var de pekar på skärmen, 
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vad de säger när de ritar en viss figur och deras ansiktsuttryck. Jag hade 
kunnat göra en mer noggrann transkription som i sin tur kunde ha 
analyserats och putsats på av andra, allt för att nå ett mer tillförlitligt 
resultat. Vidare kunde jag använt finare teknik vad gäller uppspelning 
och videoanalys. Jag skulle dessutom kunna undersöka vad deltagarna 
gör i fler frågor, eller till och med följa varje par över tid och se hur 
deras deltagande under undersökningen fortlöper. Nu fanns inte de 
resurserna och därför har undersökningen utfallit som den gjort.15 
 
Deltagarna blev filmade och, som tidigare påpekats, så tycker jag att 
kamerans närvaro inte har gått helt obemärkt förbi. Dock har denna 
påverkan troligtvis inte nämnvärt förändrat deltagarnas mål och 
handlande. Jag tror inte att uppgifterna hade lösts på ett annat sätt om 
kameran inte hade varit närvarande. Inte heller hade deltagarna strävat 
efter större eller mindre förståelse. Alternativet till att ha en synlig 
kamera är att ha en osynlig kamera och att den som är kameraman och 
observatör observerar genom, till exempel, dolda hål i vägen eller gen-
om en spegelvägg. Detta är dock etiskt tveksamt eftersom deltagarna 
inte skulle få reda på detta förrän efter undersökningen. Då är 
spionerandet på dem redan gjort, varför de inte kan godkänna det. Om 
bara kameran var osynlig och ingen observation gjordes skulle 
deltagarna kunna underkänna filmandet och banden förstördes. Då 
anser jag att försöket skulle vara etiskt tillfredställande. En hake med 
detta dolda kameraupplägg är att någon sådan lokal inte fanns och att 
det inte fanns resurser att skapa det.  
 

                                           
15 Dessutom är det viktigt att använda resurserna där de ger mest utdelning. Mer resurser kunde 

därför resultera i en annan undersökning i stället. 
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Som tidigare nämnts har jag inte följt Jordan och Hendersons (1995) 
rekommendationer om en fast kamera som inte zoomar och som inte 
panorerar. Jordan och Henderson vill hålla det som filmas konstant, så 
att inte datainsamlingen påverkas av den som filmar. Genom att zooma 
in och ut och flytta kameran har detaljer på skärmen fångats även då 
deltagarna har rört på sig. Även de rörelser som deltagarna har gjort för 
att kommunicera olika tankar har fångats. Om detta inte hade gjorts 
hade till exempel Sandras två cirklar som visar hur de tidigare tänkt om 
dagars utbredning över världen i utdrag 10 inte fångats, något som visat 
sig värdefullt i analysen. Jag tycker alltså att vinsten med att panorera 
och zooma varit större än förlusten.  
 

VKPKO=rí~å=Ñäóí==

Jag tycker att deltagarnas mål blir mest tydliga när det inte flyter på 
obehindrat för dem. I hindren manifesteras deras avsikter. I utdrag 5 
flyter det inte alls på till en början för Mattias och Daniel. När sedan 
Mattias anger hur de ska göra når de svaret snabbt. I de flesta andra fall 
flyter det på ganska väl. Samma problem är det i utdrag 10 som visar på 
två saker. Paret vill helst fortsätta med samma strategi och ger upp den 
först när de kört fast ordentligt. Efter ett tag så hittar de en ny. I de 
andra fallen diskuteras det inte hur lösningen ska nås, det kan bero på 
att det flyter på för dem. I utdrag 13 så flyter det däremot inte på. Här 
erkänner Kristina sin otålighet trots osäkerhet på om svaret är korrekt. I 
de andra utdragen syns inte detta snabbhetsmål på samma sätt, vilket 
kan bero på att de inte kör fast.  
 
I utdrag 3 och 6 flyter det på bra. Dock är en i varje par mindre lyhörd 
inför den andre. På det viset blottläggs att de har olika intressen. Om de 
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varit mer lyhörda hade de olika intressena kanske inte varit så tydliga. 
Dock är det både i utdrag 3 och 6 så att den ene löser problemet utan 
att den andre förstår, varför den första får förklara. Ida i utdrag 3 måste 
be om det medan Emma i utdrag 6 får det serverat trots att hon säger 
sig tro på Jessica om hon är säker. Här manifesteras Emma och Ida sina 
partners olika inställningar vad gäller samstämmighet. I utdrag 4 och 10 
är samstämmigheten mer osäker. Här håller den passiva partnern bara 
med och därmed blir det svårt att se om denne förstår eller inte. Det är 
därmed inte heller lätt att veta vad den aktive partnern har för 
inställning till samstämmighet och partnerns förståelse. 
 

VKPKP=mÉêëéÉâíáî=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=

Denna undersökning är gjord med en annan undersökning som förebild 
eller guide. Dock är den gjord med andra teoretiska förtecken och med 
en annan analys. Mitt mål har inte varit att ta reda på om den ena eller 
andra resursen ger bättre resultat på test. Istället har jag varit intresserad 
av hur resurserna används, varför deltagarna gör som de gör samt hur 
deltagarna i paren ser på uppgiften. Jag har sett att resurserna i sig bara 
är intressanta beroende på hur de används. De får mening i själva 
användandet. Till exempel är det inte självklart hur en bild ska 
användas.  
 
I en vidare undersökning kunde det vara intressant att jämföra resultat 
på för- och eftertest och resultat på Raven’s matriser med deltagarnas 
resursanvändning, mål och relationer och handlingar. Här har detta 
dock inte varit syftet.  
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Även om begreppet CSCL, som Pyysalo m. fl. (2001) påpekar, inte är 
särskilt tydligt tycker jag att min undersökning faller innanför det 
paradigmet, ett paradigm inom studerandet av instruktionsteknologi 
som Koschmann (1996) ritar upp och kallar för CSCL. Jag har i 
undersökningen tittat mer på processer än på resultat, tittat på hur 
teknologi har använts vid samarbete och beskrivit det jag studerat 
ordentligt. Mitt arbete är grundat i sociokulturella  teorier (som ju också 
är sociala). Det är de riktlinjer som Koschmann (1996) drar upp. I Pyy-
salo m. fl. (2001) sin kategorisering av CSCL-forskning hamnar min un-
dersökning inom den första, samarbete ansikte mot ansikte med uppgif-
ter på en dator. 
 

VKPKQ=päìíë~íë=

Jag har inte undersökt lärande i vanliga livet, utan i en experiment-
situation. Sociokulturella undersökningar brukar annars utmärka sig 
genom att just undersöka händelser i vardagen. Jag har här alltså under-
sökt en undersökning. Där, menar jag, gäller andra förutsättningar än i 
till exempel en vanlig skolsituation eller en vardagssituation då någon lär 
sig något för att kunna göra en viss sak. Ytterst sällan undrar vi hur stor 
del av jorden som har onsdag, har torsdag och har fredag. Dock kanske 
vi undrar vad klockan är i Los Angeles när det är OS där eller när 
mamma är där. Undersökningssituationen är därför extra intressant 
eftersom nya sidor av undersökningen blir belysta. Inom forskningen 
används experiment – av forskare riggade situationer – för att under-
söka olika saker. Det är då intressant att se vad som inte nämns i 
experimentet. På vilken grund vilar experimentet och hur ska det förstås 
ur ett vardagsperspektiv? Schnotz, med flera (1999) menar att simu-
leringar kan hindra lärande. Genom att här, med interaktionsanalys, 
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analysera vad deltagarna verkligen gör kommer nya perspektiv på 
undersökningen. Jag menar att huvudmålet för deltagarna som regel inte 
är lärande utan att lösa uppgifterna. Simuleringarna tillåter deltagarna att 
snabbt och enkelt nå sitt mål. Därför behöver de inte lära sig. Dock 
hindrar de inte lärande, åtminstone inte ur deltagarnas perspektiv. Om 
mitt syfte inte är lärande så kan jag knappast bli hindrad i mitt lärande. 
Däremot kan simuleringarna ur en forskningsledares eller lärares 
perspektiv sägas hindra lärande om dennes syfte med aktiviteten är 
lärande. För en förståelse av olika artefakters roll i en aktivitet menar jag att det 
gäller att förstå deltagarnas perspektiv, annars ligger det nära till hands att 
tillskriva artefakterna egenskaper som de inte har. Vi har också sett att Sandra 
och Malin lär sig med en simulering. Jag menar att om lärande vore 
huvudmålet för deltagarna så skulle simuleringarna kunna vara bra 
verktyg. Men, återigen, det beror på hur de används och hur de tolkas. 
 
Resurserna, deltagarnas mål och tidigare erfarenheter är med och styr 
deltagarnas handlande. De skapar deltagarnas handlingsutrymme. Som 
Clark och Brennan (1991) visade så är resursernas egenskaper med och 
formar handlandet, och som Hutchins (1995) påpekar så ger en process 
med andra kulturella strukturer – som olika resurser – en kvalitativt 
förändrad process. Vi ser till exempel att det är olika saker att lösa 
uppgift 2 utifrån enbart en användning av texten och huvudräkning 
jämfört med att räkna ut svaret med hjälp av bilden eller en ritad karta. 
Samtidigt är deltagarna med och ger resurserna dess betydelse i situ-
ationen (Heath & Hindmarsch, 2000). Alla har tillgång till text och 
bilder, samt papper och penna, men väljer att använda olika resurser. 
Deltagarnas mål är en viktig faktor när deltagare ger resurser deras be-
tydelse, samtidigt ligger deltagarnas mål till grund för deltagarnas 
handlingar. Dessa mål kan, som vi har ha sett, skilja sig från de mål som 
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en forskare med ett utifrånperspektiv antar. Genom att studera del-
tagarnas handlingar kan vi förstå deras mål bättre. Deltagarnas erfaren-
heter från tidigare situationer, både nya och gamla, ligger till grund för 
förståelse, tolkning och mål. Deras historia formar deras handlingar. I 
denna undersökning ser vi till exempel hur Daniels förförståelse av 
världen ger bilden en vidare betydelse i utdrag 12. Ett annat exempel är 
det som deltagarna svarat på fråga 9 i stor utsträckning styr hur de 
svarar på fråga 10. Säkert har deltagarnas tidigare erfarenheter från för-
sök och fråga-svar arbete varit med och format det huvudmål som är 
vanligast i utdragen, att svara snabbt och korrekt. Erfarenhet från skol-
arbete kan jag bara spekulera om. Men det ger en tankeställare om att 
arbete med instuderingsfrågor mer handlar om att bli klar än att lära sig. 
Vilka mål har vi med skolan egentligen? Är det mesta av lärandet bara 
en spin-off-effekt från målet att så snabbt och korrekt det går utföra 
olika uppgifter?  
 
De handlingar som en deltagare utför leder till nya erfarenheter och i-
bland till nya mål – som att svar i följdfrågor ska vara koherenta. Hand-
lingar kan skapa nya resurser, som sedan blir resurser i deras handlande. 
Handlingar kan också ge en ny förståelse av existerande resurser. Sam-
tidigt är deltagarnas handlingar med och skapar resurserna, blir en del av 
deras historia och erfarenheter samt kan leda till att målen förändras. 
Således förändras hela tiden handlingsutrymmet, det deltagarna kan 
göra, vill göra och tror att de kan göra. Dock, menar jag, är det inte 
självklart i en viss situation hur deltagarna kommer att handla även om 
man känner till alla faktorer som påverkar deltagarnas handlande. 
Nedan har jag en skissat en figur för att illustrera detta. Mål, resurser 
och historia påverkar en persons handlingsutrymme (elipsen i bilden), 
alltså personens möjligheter till handlingar. Inom handlingsutrymmet 
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(utförs vissa handlingar. I sin tur kan dessa handlingar ge fler, färre eller 
andra resurser. De kan också ge en annan förståelse av resurserna. Alla 
dessa möjliga konsekvenser påverkar handlingsutrymmet. Handlingarna 
ger också en person nya erfarenheter och utökar dess historia vilket kan 
förändra framtida handlingsutrymme och handlingar. Vidare kan målen 
förändras vilket alltså också kan förändra framtida handlingsutrymme 
och handlingar. Något som inte är med i skissen är den betydelse och 
mening som en person tillmäter olika mål, resurser, handlingar och 
erfarenheter. Till exempel en särskild resurs betydelse för en handling är 
beroende av vilken betydelse resursen tillmäts och vilken mening den 
får. En bild som inte används gör ingen skillnad. En bild som tolkas 
och används på ett visst sätt får en annan roll i handlandet än samma 
bild som används och tolkas på ett annat sätt. 

 
 

 

Handlingar 

Resurser 
Mål 

Historia Handlingsutrymme 

Figur 9. Hur resurser mål och historia ger handlingsutrymme samtidigt som handlingar 
formar historia, resurser och mål. 
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Det är viktigt att forskare, i den hallelujastämning som påfallande ofta 
råder kring nya teknikers möjligheter som läromedel, ifrågasätter 
teknikernas verkliga möjligheter och inte bara sjunger med i 
hyllningskören. Det är också viktigt att i en kritisk analys av dessa nya 
verktyg titta på hur de faktiskt används och utifrån det bedöma deras 
möjligheter. Att säga att interaktiva animerade bilder eller simuleringar 
ger sämre lärande eller hindrar lärande stämmer bara med ett ”von 
oben” perspektiv, där forskaren ska lära de ovilliga deltagarna. Däremot 
är det ett felaktigt påstående vid ett beaktande av att många av 
deltagarna själva inte har som syfte att lära sig, utan har som huvudmål 
att klara av instuderingsfrågorna. Bara med deltagare som faktiskt har 
som eget syfte att lära sig kan vi säga något om simuleringarnas 
förträfflighet gentemot andra typer av applikationer. 
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Körschema 

Introduktion till undersökningen 

Deltagarna välkomnas 

Undersökningens syfte och villkor 
På ett papper som deltagarna läser står det om undersökningens syfte och 
villkor. 
Se bilaga B: Instruktioner och information om undersökningen. 

Undersökningens uppläggning 
Papperet berättar också om undersökningens uppläggning. 
Se bilaga B: Instruktioner och information om undersökningen. 

Individuell förtestning 

Ravens matriser i pappersformat 
Raven´s advanced progressive matrices set I. 

Test av förkunskaper 
Vårt eget förtest med relativt enkla frågor. Dessutom frågor om erfarenhet av 
att vara utomlands och tidigare funderingar kring de innehållsliga frågorna. 

Introduktion till programmet 
I par, videofilmas 

Problemlösning och läroperiod med hjälp av 
programmet 
I par. Videofilmas, med god ljudupptagning. Observation med antecknande 
av sådant man ser som viktigt. 

Avslutningstestet 

Körs individuellt. Två datorer används så att man kan köra det samtidigt. 

Intervjuer 

Först göra samma typ av individuella intervju som Schnotz 
gjorde. 
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Individuell intervju fortsätter, men med egna tillägg 
Vidare intervju för att förstå hur deltagarna uppfattade läroperioden och 
testningen. För att förstå hur de tänkte när de löste problemen och såg på 
själva programmet och testningen. 
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Instruktioner och information om 
undersökningen 
Välkommen till denna undersökning. Den har som syfte att studera hur man 
arbetar med och lär sig om tidskillnader runt om på jorden med hjälp av ett 
datorprogram. Vi vill naturligtvis att alla gör sitt bästa för att lösa uppgiften 
och vi kommer att samla in en hel del information om vad man gör genom 
testuppgifter, intervjuer och videoinspelningar. Även om vi samlar in 
information om vad ni gör som individer kommer alla data som läggs upp att 
vara avidentifierade. Ni får ett individuellt id och en kod som ni använder. 
Den som vill, kan få uppgifter om sina resultat, men är i så fall tvungen att 
ange sitt namn. Lämpligen kan man göra det genom att lämna uppgiften till 
försöksledaren  
 
Undersökningen är upplagd på följande sätt: 
Först testas ni individuellt på olika förkunskaper och erfarenheter. Det första 
testet är ett test i pappersformat och det andra ett datorbaserat test. 
Därefter få lära er hur programmet fungerar. Detta sker i grupp. 
Sedan följer själva problemlösningspasset där ni arbetar två och två i grupp. 
I datorprogrammet får ni problemlösningsuppgifter och till er hjälp har ni 
text och bildmaterial. Ni har också tillgång till papper och penna, för att göra 
vissa uppgifter och att i övrigt användas närhelst ni vill.  
Efter att ni gått genom problemlösningsuppgifterna i grupp följer en 
individuell testning på det ni har lärt er. Här kommer ni att vara utan 
hjälpmedel. 
Avslutningsvis följer en individuell intervju om det ni gjort. 
 
Det ni gör kommer att videofilmas, och allt material ni producerar samlar vi 
in. 
 
Ingen del är tidsbegränsad. 
 
Ni kan hela tiden ställa frågor till försöksledaren. 
 
När ni läst detta börjar de två första testen. Meddela försöksledaren att ni är 
färdig att göra dem. 
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Intervjufrågor 

Schnotzreplikationen 
1  Var bilderna i programmet till hjälp vid instuderingen av materialet? 
 
2s Fråga S-gruppen: 
    Var det lättar att tänka på innehållet med hjälp av bilderna?  
 
2a Fråga A-gruppen: 
     Var simuleringen till hjälp vid inlärandet? Följde du med i huvudet vad 
som hände?. 
 
3   Var det något som var svårt med att samarbeta? 
 
4   Vad var bra med att samarbeta? 
 
5   Hur skulle du föredra att lära dig innehållet, genom att samarbeta med 
någon eller att lära 
     dig  individuellt? 
 
6   Presterar man bäst i test om man samarbetar vid lärandet eller om man 
jobbat individuellt?  
 

Här kommer några frågor om ett lärande 
7   Hur var det att lösa problemen under instuderingsfasen? 
 
8   Vad koncentrerade ni er på när ni löste dem under instuderingsfasen? 
 
9   Vilken information använde ni i bilderna, (både de animerade och de 
vanliga), och vilken information använde ni ur texterna? 
 
10  Vad var det som var svårt? Var det något som ni inte förstod?  
 
11  Hur tänkte ni? Föreställer man sig jorden för sitt inre? Hur ser den ut? 
 

Här kommer en fråga om testet 
12  Med den kunskap som du nu har om testet, skulle du ha gjort något 
annorlunda under instuderingsfasen? Vad? 
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Här kommer några frågor om programmet och särskilt 
inlärningsdelen 
13  Hur var det att använda själva programmet? 
 
14  Vad var svårt? Var det något som man inte kunde komma på hur man 
skulle göra? 
 
15  Var det något som var svårt, men som man löste? 
Hur skulle det vara för att vara bättre? 
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Instuderingsfrågor 
2. Hur mycket är klockan i Tokyo när den är 15.00 i Moskva? 
3. Hur mycket är klockan i Los Angeles och vilken dag är det där när 

det är onsdag 10.00 i Tokyo? 
4. Hur mycket är klockan i Los Angeles och vilken dag är det där när 

det är måndag 02.00 på Grönland? 
5. Hur mycket är klockan i Tokyo och vilken dag är det där när det är 

torsdag 05.00 i Los Angeles? 
6. Efter sin femåriga världsomsegling i västlig riktning trodde 

Magellans följeslagare att det var onsdag. Så var inte fallet. Vilken 
dag var det och varför trodde man fel? 

7. Med dagens teknik skulle det vara principiellt möjligt att åka flera 
varv runt jorden och då korsa datumgränsen motsvarande antal 
gånger. Kan man som följd av de många höjningarna eller 
sänkningarna av datumet flyga framåt eller bakåt i tiden? 

8. En rymdfärja startar i närheten av Moskva fredag 16.00. Den åker 
två varv runt jorden i östlig riktning på två timmar och landar sedan 
där den startade. Besättning ställer in  

9. datumet efter den del av jorden som man flyger över. Hur många 
gånger måste man ställa om datumet? 

10. Hur många dagar kan det vara på jorden samtidigt? 
11. Klockan är 06.00 i Greenwich och det är torsdag. Finns det 

samtidigt någon annan dag i världen? Om ja, vilken? 
12. Klockan är 06.00 i Greenwich och det är torsdag. Hur stor 

ungefärlig del av världen har onsdag, har torsdag, har fredag? 

 

 



 
 
 

133 

_áä~Ö~=bW=qê~åëâêáéíáçåëÑ∏êâä~êáåÖ=
De tecken jag använder är hämtade från Norrby (1996). Dock använder 
jag inte alla de tecken som hon använder. Här förklaras de tecken som 
jag använder. 
 
(2)  paus mätt i sekunder (Norrby mäter med tion-
dels sekunder) 
ju:  förlängning av föregående ljud 
[ ]  överlappande tal 
=  latching, det vill säga yttranden sammanbundna 
utan paus 
MUMLAR  metakommentarer i versaler 
(hh) (.hh)  utandning respektive inandning 
(då blire ju)  osäker transkription 
(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) 

motsvarar två ord, (xxx) motsvarar tre ord 
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det viktigt att förstå deltagarnas perspektiv. Annars är lätt att tillskriva artefakterna egenskaper de 
inte har. I slutet av studien redovisas en skiss för hur de resurser som deltagare har tillgång till, 
deltagarens mål och deltagarens erfarenheter är med och skapar det handlingsutrymme som 
deltagaren har till sitt förfogande och i vilken handlingarna utförs. Dessutom visas att deltagarens 
handlingar i sin tur är med och formar hans mål och resurser. Handlingarna blir en del av 
deltagarens erfarenhet.  
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