Elever som kör fast letar fel hos datorn
När elever som arbetar med digitala läromedel kör fast söker de ofta efter orsakerna hos
datorn eller hos datorprogrammet, inte hos sig själva.
Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.
Annika Lantz-Andersson har i sin studie undersökt hur lärandeaktiviteten i relation till
digitala läromedel ser ut. Fokus för studien är situationer när eleverna kör fast när de använder
ett digitalt läromedel i matematik i sin skolvardag, där det digitala läromedlet fullt ut har
ersatt den vanliga läroboken i matematik.
När eleverna försökte lösa ett matematiskt problem och datorn svarade med att lösningen var
fel, fastnade eleverna många gånger i att leta efter orsakerna till felsvaret i funktioner hos det
digitala läromedlet.
- De trodde att svaret skulle skrivas på ett annat sätt, att datorns svar var fel på samma sätt
som det kan vara fel i facit till en mattebok och liknande förklaringar, säger Annika LantzAndersson.
Hennes studie visar att den återkommande tesen om att digitala läromedel är självinstruerande
inte stämmer.
Hennes resultat visar att behovet av en stödjande person inte är mindre i arbetet med digitala
läromedel än vad som gäller i traditionella undervisningssituationer.
- Det finns en slags stumhet i relationen mellan eleven och det digitala läromedlet. Datorn blir
inte trött, klarar oändliga mängder av chanssvar, gör inte skillnad på elever men kan inte
heller ge en individanpassad feedback, vilket är en av de viktigaste uppgifterna som lärare
har, säger hon.
Annika Lantz-Anderssons studie ger inte heller några belägg för att elever uppfattar den
digitala teknologin som en mer autentisk eller realistisk miljö att arbeta i, jämfört med ett
konventionellt läromedel.
Den explosiva ökning av digitala läromedel som förutspåddes runt millennieskiftet har inte
realiserats, även om de flesta läroböcker idag har en digital applikation, kopplad till de
konventionella läromedlen.
- Digitala läromedel har många fördelar, inte minst interaktiviteten och att de uppmuntrar till
samarbete mellan eleverna. Tron på ett förbättrat lärande med hjälp av digital teknologi är
stark trots att det inte är något man kunnat bevisa, säger Annika Lantz-Andersson.
- Istället för att fastna i en diskussion kring hur digitala verktyg skulle kunna lösa olika typer
av klassiska pedagogiska problem borde det vara mer relevant att fokusera på vilka nya typer
av interaktion och vilken ny typ av kunskap användandet av digitala verktyg innebär.
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