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1. 	Den teoretiska logiken bakom CBLM:
grundläggande komponenter
1.1 Introduktion: ‘Det framtida samhället är ett kunskapssamhälle’
Snabba förändringar i teknik och framväxten av nya kompetensområden leder företagsledare att delegera
till lägre nivåer inom strukturer företagsledningen. Denna process har framkommit först i medelstora
företag snarare än mindre företag. Denna delegering av befogenheter är avsedd att minska kostnaderna
och åtföljs endast för övrigt av utveckling av nya färdigheter och kunskaper för chefer (Andersen 2003).
Men det leder till nya pedagogiska och behövkompetens av de anställda.
Det globala sammanhanget av teknik och, framför allt, framväxten av informationssamhället, har
underlättat tillgång till information och kunskap och har samtidigt förändrat arbetsorganisation och
kompetenskrav. De nya möjligheterna för teknik lärande kräver mycket motivation och ansträngning
på den del av studenter, i synnerhet att samla kvalifikationer på grundval av ”byggstenar” av kunskaper
som förvärvats vid olika tidpunkter och i olika sammanhang.
Utbildning, oavsett om förvärvats i formella utbildningssystemet, på jobbet eller genom informellt
lärande, ses av politiska beslutsfattare som nyckel för anställbarhet och personlig utveckling. Att förbereda
eleverna för att hantera utvecklingen mot nya utmaningar och ett nytt samhälle baserat på tekniken
är en pedagogisk utmaning för utbildare. Blandad inlärning ses som en potentiellt viktig pedagogisk
metod för att leverera utbildning. Web 2.0 kan stödja blandat lärande och kombinera samarbete och
självstudier som förbättras av en rad olika Web 2.0 sociala verktyg.
Denna idé för att lära beskrivs i Collaborative Blended Learning Methodology (CBLM). För att bättre
förstå denna pedagogiska metod och hur den kan användas i utbildning och lärande är det lämpligt
att först utforska några av de begrepp som utgör den teoretiska grunden för denna metod.
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1.2 En introduktion till Web 2.0
Internet och särskilt Web 2.0 social teknik har förändrat dramatiskt hur människor kommunicerar och
skaffar information.
Web 2.0 omfattar en mängd olika betydelser som inkluderar en ökad betoning på:
•

användargenererat innehåll,

•

data och innehålls delning

•

kollaboration,

•

användning av olika typer av social mjukvara,

•

nya former för interaktion med web–baserade applikationer,

•

användning av webben som plattform för att generera, åter-ämna och konsumera innehåll

Det bästa sättet att definiera Web 2.0 är ”att göra en referens till en grupp av tekniker som har blivit djupt
förknippade med termen: blogg, wiki, podcast, RSS–feed mm som underlättar en mer socialt ansluten
web där alla kan lägga till och redigera informations utrymmen” (Anderson, 2007).
Web 2.0 är inte en teknik som sådan, men ett nytt sätt att tänka, ett nytt perspektiv på hela verksamheten
av programvara – från idé till leverans, från marknadsföring via stöd. Det handlar om interaktivitet och
nyttoprogram på Internet som ger möjlighet att producera, kommunicera, samarbeta, dela, lagra och lära.
Att publicera information på webben inte längre kräver programmering eller webbdesign färdigheter.
Webben i sig håller på att förvandlas från vad som kallades ”Läsbar Web” till ”Läs–och skrivbar web” i
enlighet med Tim Berners–Lees ursprungliga vision för utformningen av webben som en läsa–skriva
medium1.
Web 2.0–teknik har utrustat utbildare med potentiellt rika repertoar av tjänster och tillämpningar. Men
det är en utmaning inte bara för att utforska och utvärdera denna nya teknik, men också att genomföra
dem på det mest effektiva och kreativa sättet in och ut ur konferensrummet.
Följande nyckelord förklarar några av de begrepp som förknippas med Web 2.0:
Det är en attityd, inte en teknik: Det är ett nytt tänkesätt för hur web kan användas.

1 http://www.w3.org/People/Berners-Lee/).
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En nätverkseffekt: Den beskriver applikationer som blir mer effektiva som antalet användare ökar.
Denna effekt är känd i datornätverk, med Internet som ger ett exempel på hur nätverkstrafik kan bli
mer motståndskraftig som antalet enheter på Internet växer.
Den långa svansen: Med det växande antalet Internet–användare, kan detta ge nya affärsmöjligheter
för nischmarknader som tidigare inte kan ha varit kostnadseffektiva för att nå.
Små bitar, löst kopplade: Eftersom den tekniska infrastrukturen för webben stabiliseras, blir det möjligt
att integrera små applikationer. Detta möjliggör snabbare utveckling av tjänster och kan undvika
svårigheterna med att utveckla och upprätthålla mer komplexa och tunga system.
Öppenhet: Utvecklingen av nya licenser (till exempel Creative Commons för innehåll och Öppen Källkod
licenser för programvara) kan tillåta integration av data och återanvändning av programvara utan att
stöta på juridiska hinder.
Lita på dina användare: Hellre än att behöva utveckla komplexa bestämmelser om tillgång, kan en
mer liberal syn vidtas som kan använda sig av tjänsten lättare.
Nätverk som en plattform: Webben kan nu användas för att ge tillgång till webbapplikationer, och
inte bara information om resurser. Detta tillåter användare att använda sig av program utan att installera
programvaran på sina lokala datorer.
Alltid beta: Med webbapplikationer som hanteras på centrala servrar, snarare än på stationära datorer,
blir det möjligt för applikationer att förbättras på ett stegvis sätt, utan krav på användaren av uppgradera
deras system.

1.3 Kollaborativt lärande
Enligt 70:20:10 modellen (Morgan McCall, Robert W. Eichinger and Michael M. Lombardo, 2010), som
utvecklats vid The Career Architect Development Planner, publicerad av Lominger Limited, medan 70%
av vad vi lär oss i arbetet är erfarenhetsbaserad och 10% är formell, kommer en betydande 20% genom
att iaktta, att samarbeta och få feedback från kollegor. Samarbetet har definierats av Linda Harasim
(1995) som ”... all verksamhet där två eller flera personer samarbetar för att skapa mening, utforska ett

9

www.webquests.eu

ämne eller höja kompetensen”. Peter Jarvis (1987) uppgav att lärande alltid sker i sociala situationer
och att lärandet är både ett socialt och ett personligt fenomen. Delningen av flera perspektiv tenderar
att öka kunskapen och tillfredsställelse som härrör från processen. Det finns belägg från traditionella
klassrums miljöer, icke-traditionella ansikte mot ansikte miljöer, och från on-line miljöer som tyder på
att samarbetet kan förbättra lärandet. Vad menar vi med lärande genom samarbete och på vilket sätt
kan det påverka lärandet positivt?
I utbildningen kan kollaborativt lärande processer leda till:
a.	Hög prestation – social och personlig utveckling: Kollaborativt lärande främjar hög prestation
samt personliga och sociala utveckling. Li (2002) kom till denna slutsats efter att kartlägga mer än
1000 forsknings studier som undersöker den relativa effekten av samarbete, konkurrens och det
individualistiska ömsesidigt beroendet.
b.	Motivation: Kollaborativt lärande ökar förståelsen av innehåll och ger större motivation att stanna
på uppgiften.
c.	Oberoende elever – lagelever: Kollaborativt lärande hjälper praktikanter att aktivt konstruera innehåll,
ta ansvar för sitt arbete och lösa gruppens konflikter. Det är särskilt viktigt i samband med utvecklingen
av kunskaper för lagarbete.
d.	Kritiskt tänkande: Kollaborativt lärande stärker kritiskt tänkande eftersom det tillåter studenterna
att diskutera, förtydliga och utvärdera idéer. Kollaborativt lärande främjar utvecklingen av kritiskt
tänkande genom diskussion, klargörande av idéer, och utvärdering av andras idéer. Enligt Johnson
och Johnson (1988), finns det övertygande bevis för att kooperativa lag uppnår högre nivåer av
tänkande och behåller informationen längre än de som arbetar tyst som individer.
e.	Högre ordningstänkande: Kollaborativa grupper präglas av delat ledarskap, delat ansvar för varandra,
individuellt ansvar, positivt ömsesidigt beroende, observation och intervention från tränaren, direkt
undervisning i sociala färdigheter och gruppövervakning av sin egen effektivitet. Om syftet med
undervisningen är att öka kritiskt tänkande och förmåga till problemlösning, då är kollaborativt
lärande fördelaktigt.
f.	Sociala och kognitiva färdigheter: Kollaborativt lärande stärker både sociala och kognitiva färdigheter.

10

www.webquests.eu

Web 2.0–teknik erbjuder möjligheter till delaktigt lärande och utbildning, samt självstudier och
självständigt lärande. Blandad inlärning integrerar verktyg och metoder inom utbildning och lärande.
Blandat lärande är ett sätt att använda teknik som syftar till att integrera olika verktyg och
metoder och använda dem i ett program. Den ”viktigaste” utbildnings idén som stöds av blandat
lärande är ”val”. Att kunna välja de mest praktiska metoder som bygger på studerandes behov
är centralt för blandat lärande. Således kan blandat lärande reagera på olika utbildningsbehov.
Blandat lärande är inte bara en blandning av online och ansikte-mot-ansikte utbildning men det
är baserad på användning av en rad läromedel och metoder för att engagera, väcka och uppfylla
eleven (Barry Wilding-Webb, 2011). ”Det är behovet av att vädja till alla inlärningsstilar (Honey och
Mumford, 2000) och för att säkerställa att inlärnings domäner (Bloom, 1956)
behandlades under konstruktions-och leverans”.
Webbenkäter (webquests), som kommer att fördjupas senare i dokumenten, kan erbjuda flera
olika metoder att föra samman de mest effektiva instruktions-metoder, teorier och modeller i ett
integrerat verksamhet och med kritiskt tänkande, kooperativ inlärning, autentiska bedömningar,
integrering av teknik, ställnings modell, kognitiv och konstruktivistisk teori (Dodge, 1995).

1.4 Blandat lärande
Motivation
Motivationen hos elever är en av utmaningarna i blandat lärande. Syftet med Collaborative Blended
Learning Model (CBLM) är att utveckla och stödja driven och självreglerande lärande. Ett sådant
tillvägagångssätt kräver nya kunskaper från både lärare och elever, i synnerhet som mycket traditionell
utbildning i små och medelstora företag är ganska starkt tränare-riktad.
Eleverna kan ha liten erfarenhet av självstyrt lärande och kan sakna den kompetens och motivation att
planera och styra sitt eget lärande. Det övergripande syftet med Webquest för HRM-projektet är att
utveckla självstyrt och driven lärande som vi tror sådana processer är avgörande för utvecklingen av
livslångt lärande i små och medelstora företag. Utbildare har en nyckelroll att ge lämpligt stöd för elever
i varje skede i en Webquest 2.0.
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Webbenkäter (webquests), som kommer att fördjupas senare i dokumenten, kan erbjuda flera olika
metoder att föra samman de mest effektiva instruktions-metoder, teorier och modeller i ett integrerat
verksamhet och med kritiskt tänkande, kooperativ inlärning, autentiska bedömningar, integrering av
teknik, ställnings modell, kognitiv och konstruktivistisk teori (Dodge, 1995).
Motivationen hos elever är en av utmaningarna i blandat lärande. Zimmermann (2000) föreslår följande
modell för inlärning och motivation, som hjälper lärare och elever att förstå processen och att definiera
sina egna lärande strategi.
Uppgift
/ självkontroll

Egen
reflexion

Planering
/ Sätta upp mĺl

Figur 1. Modell för inlärning och motivation (Zimmermann B., 2000)
Planering / Sätta upp mål
a) Uppgiftsanalys – Vilka är mina mål för denna utbildning? Hur ska jag planera min lärotid?
b) Själv motivation – Vad är intressant för mig i denna utbildning? Vad vill jag uppnå?
Uppgift / Självkontroll
a) Självkontroll – Vad är min inlärnings process?
b) Observation av egen process – Hur jag känner att använda denna typ av inlärning?
Egen–reflexion:
a) Självvärdering – Vad har jag lärt?
b) Self–reflexion på inlärningsmetoden – Hur ska jag införa min läroprocess i framtiden?
Tanken med självreglering är kärnan i Zimmerman modellen. Den kräver från studenterna färdigheter i
planeringen av inlärningsprocessen, sätta mål, slutföra uppgifter och utvärdering. Å andra sidan vill vi
införa en annan modell från Malone och Lepper (1987), som förklarar sju faktorer som påverkar motivation,
som kan tillämpas för vuxna och små och medelstora företag:
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•

Utmaning

•

Nyfikenhet

•

Kontroll

•

Fantasi

•

Konkurrens

•

Samarbete

•

Erkännande.

Utmaning
Människor är motiverade när de arbetar mot meningsfulla mål.
Det viktigaste här är att målen ska vara meningsfulla. Människor måste utforska själva vad de vill eller
behöver lära sig. Detta leder oss till Zimmermann modellen, där elevernas egna mål var också betonade.
Nyfikenhet
Människor motiveras av skillnaden mellan deras nuvarande kunskaper och färdigheter och vad som
kan uppnås. Formativa tester kan hjälpa till här – bedömningar som de kan slutföra innan de börjar
identifiera sina egna styrkor och svagheter. Ett sådant test kan också vara en del av en webquest.
Kontroll
Människor är motiverade när de kan styra vad som händer med dem. Och det betyder mer än att bara
tillåta dem att klicka på knappen Nästa.
Fantasi
Människor är motiverade när de kan tänka sig om vad de lär sig relaterad till det verkliga livets inställningar.
Konkurrens
Människor är motiverade när de kan jämföra sina resultat positivt med andra.
Samarbete
Människor är motiverade när de kan känna tillfredsställelse av att hjälpa andra. Deltagande i verksamhet
som kräver genomtänkta svar ökar betydligt när människor vet att deras svar kommer att delas med
andra elever. Webbenkäter, som inkluderar grupparbeten, är ett bra svar på detta behov.
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Erkännande
Människor är motiverade när andra känner igen och uppskattar deras prestationer. Ingenting undergräver
motivationen mer än att känna sig ignorerad och isolerad. Möjligheten för människor att lyfta bidrag
från andra skapar möjlighet för kollegial godkännande och offentligt erkännande från en lärare och är
ett kraftfullt verktyg för att bibehålla entusiasm och engagemang.

1.5 CBLM ansluten till Webquest 2.0: en definition
Enligt definitionen som föreslås av M. Perifanou (2009), Collaborative Blended Learning Methodology
(CBLM) hänvisar till ”webquest2,0 samarbetsprojekt som äger rum mindre som ansikte–mot–ansikte
möten men mest på nätet, med stöd av (a)synkron Web 2.0 teknik som kombinerar samtidigt kollaborativt
lärande med själv tempo lärande”. I följande diagram (Figur 3) Collaborative Blended Learning Model
presenteras som en schematisk beskrivning av Collaborative Blended Learning Methodology (CBLM).
Collaborative Blended Learning Model
Collaborative
Learning

F
2
f
l
e
a
r
n
i
n
g
CBLM

Self paced Learning

Webquest 2.0 Projects
WQ 2.0 Methodology
ON LINE (A) SYNCRONOUS WEB 2.0
EnHANCED LEARNING

Figur 4. Uppfattning om Collaborative Blended Learning Model (Perifanou, 2009)
Diagrammet föreslår två lärande miljöer som kan kombineras: a) ansikte mot ansikte lärande och b)
online lärande med stöd av synkrona och asynkrona verktyg. Kombinationen av de båda lärmiljöer kan
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erbjuda ett blandat lärande miljö där eleverna kan arbeta tillsammans eller i en egen takt.
Tekniken utvecklas hela tiden snabbt och det innebär att lärarna kommer att behöva antingen att hitta
flexibla metoder som kan anpassas till tekniska förändringar eller att skapa nya metoder. Webquest 2.0
bäddar tillsammans användning av Web 2.0-teknik i utmanande interaktiva uppgifter. Dess allmänna syfte
är att placera eleverna i centrum av processen, och att ställa dem i varje steg för att utveckla inte bara
självständighet och ansvar, men också samarbete, sociala, kognitiva, metakognitiva och data färdigheter.
En annan pedagogisk utmaning i denna ram är att förbereda eleverna för självreglerande och livslångt.
Studenterna kan arbeta med Webquest 2.0 on-line och off-line, gemensamt ansikte mot ansikte eller
enskilt. Praktikanterna har möjlighet att arbeta i samverkan med sin grupp på Webquest 2.0 antingen
synkront (med hjälp av verktyg som Skype eller virtuella klassrum för kommunikation) eller på ett
asynkront sätt (med hjälp av till exempel en wiki för gemensam redigering och diskussion) eller i båda
riktningarna. Det finns en tidsplan för slutförandet av varje steg i en Webquest 2.0 projekt beroende
på val, kort eller lång Webquest 2.0.
Webquest 2.0 är en förfrågan-orienterad aktivitet som sker i ett Web 2.0-förstärkt, social och mycket
interaktiv öppen inlärningsmiljö, där eleven kan välja att skapa sina egna lärande vägar genom att välja
Web 2.0-verktyg och online resurser som krävs för att fullborda den slutliga Webquest 2.0 produkten.
Tränaren orienterar eleverna i deras inlärningsprocess och ger dem möjlighet att välja mellan mer
inriktade eller mer själv-orienterade aktiviteter och uppgifter.

1.6 Typiska web 2.0–verktyg som används i utbildning i näringslivet
Det finns många web 2.0–verktyg, som kan användas i utbildning i företag. Dessa blir tillgängliga som
”moln” program, som ger enkel tillgång för SMF. Det finns ingen anledning till att ha dessa applikationer
på företagens egna servrar och verktyg kan användas för begränsade tidsperioder, när de behövs.
Det bör noteras att inte alla Web 2.0–verktyg som nämns nedan är väl etablerada på varje marknad
eller land; till exempel mikrobloggar används sällan i Polen, även för affärskommunikation. Listan nedan
visar möjligheterna som kommer med web 2.0–verktygen.
1. BLOGGAR: En webbplats med uppgifter som föreskrivs i kronologisk ordning. Bloggar kan användas
för olika ändamål, allt från reflekterande lärande som delas med andra online genom spridnings kanaler
för organisationer. Bloggar används ofta av företag anställda för att sprida viss kunskap.
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De viktigaste egenskaper av bloggar är följande:
•

Det finns en eller flera författare som producerar poster

•

Besökare kan lägga till kommentarer

•

Nya poster och kommentarer ersätter inte de äldre

•

Det är möjligt att prenumerera för att få nyheter via e–post eller via RSS–läsare

•

Inlägg brukar innehålla källan till information, vilket validerar den.

•

Det finns föga behov av kunskaper i HTML eller annan kodning språk.

Två av de mest populära blogg tjänster är: Blogger2 och Wordpress3.
2. MIKROBLOGGAR: Detta är en annan typ av blogg med mycket korta inlägg på upp till 140 tecken.
De används ofta för att dela webblänkar eller andra typer av information.
Den mest populära mikrobloggen är Twitter4.
3. WIKI: En wiki hänvisar till en gemensam web-baserad utvecklingsmiljö. Termen wiki kommer från en
Hawaiian ord som betyder “snabb” och ursprunget till namnet återspeglar syftet med den ursprungliga
utformningen av wiki för att ge en mycket enkel utvecklingsmiljö som gör att webbinnehåll skapas
utan att behöva lära sig HTML-språk eller HTML verktyg. “En wiki är i grunden en webbplats konstruerad
på ett sådant sätt att användare kan ändra innehållet på webbplatsen” (Graeme, 2006). En wiki används
för att hänvisa till de skapade dokumenten, platsen där det ligger och programvaran för att skapa wikin.
De viktigaste inslagen i en wiki är:
•

hypertext struktur

•

social författande – kollaborativ produktion

•

loggning av ”historia”

•

begränsad användning av HTML

•

dynamiskt dokument - alltid under konstruktion

Två av de mest populära wiki tjänster är: Wikispaces5 and Pbwiki6.

2
3
4
5
6

www.blogger.com
www.wordpress.com
www.twitter.com
www.wikispaces.com
www.pbworks.com
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4. PODCAST: En podcast är en serie av digitala ljudfiler som frisätts episodiskt och ofta hämtas via webben
till bärbara MP3-spelare, exempelvis iPod. En av de mest populära podcast tjänster är Podomatic7
medan Audacity8 är en populär gratis ljudredigerare för att spela in, klippa ut och mixa ljud.
5. SOCIAL SOFTWARE TJÄNSTER: Program som ger delning av olika resurser, såsom bokmärken,
fotografier, etc. Exempel på populära sociala tjänster omfattar: Flickr9: för att dela foton, Slideshare10:
för att dela presentationer och Scribd11: för att dela presentationer och dokument.
6. SOCIALA NÄTWERK: Gemensamma utrymmen som kan användas för gruppdiskussioner och
gemensamt utnyttjande av resurser. Två av de mest populära sociala nätverks tjänster är Facebook12
och LinkedIn13 för professionella nätverk.
7. SOCIAL BOOKMARKING/MÄRKNING: En bottom-up-strategi för att ge taggar för resurser och att
låta dem hämtas. En av de mest populära social bookmarking tjänster är Diigo14.
8. SYNDIKERING TEKNIKER: RSS-och Atom-formaten har utvecklats så att innehåll automatiskt kan
inbäddas någon annanstans. Rich Site Summary eller Really Simple Syndication ursprungligen utvecklats
för att stödja återanvändning av blogginnehåll. RSS framgång ledde till det format som används på
andra områden (initialt för syndikering av nyhetsflöden och sedan för andra varnings ändamål och
allmänna syndikering av innehåll). Atom-formatet utvecklades som ett alternativ till RSS. En av de
mest populära RSS-läsare är Google Reader15.
9. MASHUP TJÄNSTER: En mashup är en tjänst som kombinerar data och tjänster från flera källor. Två
av de mest populära mashup-tjänster är Pageflakes16 och Netvibes17.
10. KOLLABORATIVA REDIGERINGSVERKTYG: Dessa verktyg tillåter användare på olika platser att
redigera samma dokument samtidigt. Två av de mest populära samverkande redigeringsverktyg
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

www.podomatic.com
www.audacity.sourceforge.net/
www.flickr.com
www.slideshare.net
www.scribd.com
www.facebook.com
www.linkedin.com
www.diigo.com
www.google.com/reader
www.pageflakes.com/
www.netvibes.com/
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är Googledocs18 som används för samtidiga textredigering och Voicethread19 för redigering av
presentationer av fotografier och/eller video tillsammans med textkommentarer.
11. UNDERSÖKNINGAR: Dessa verktyg låter användare skapa en omröstning widget i en blogg
eller webbplats och sedan spåra svaren på webbplatsen. Två populära verktyg är Polldady20 och
SurveyMonkey21.
12. VIRTUELLA KLASSRUM: Applikationer eller program som gör möjligt att samverka i ett virtuellt klassrum.
Dessa ger användare en mängd olika verktyg inklusive ljud, whiteboard, chatt och skärmdelning. De
mest populära applikationer inkluderar Adobe Connect22 ClickMeeting23 och Spreed24. Google Hangouts,
en del av Google+ sociala nätverk ger ett utrymme för live online-möten mellan lärare och elever.
Interaktion och kommenteringsverktyg låter lärare att dela whiteboard, presentationer, dokument
och multimedia filer och kommunicera i både muntliga och skriftliga medier.
Web 2.0 sociala tekniker kan erbjuda många möjligheter till delaktigt lärande och utbildning. Men hur
viktig är rollen av samarbete inom lärande och utbildnings processen?

18 www.docs.google.com/
19 www.voicethread.com
20 www.polldaddy.com
21 www.surveymonkey.com
22 www.adobe.com/products/adobeconnect.html
23 www.clickmeeting.com
24 www.spreed.com
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2. 	Collaborative Blended Learning Methodology
(CBLM) i praktiken

Idén bakom ”Collaborative Blended Learning Methodology” (CBLM) definierades den mest effektiva
blandningen av innovativa metoder som kan göra den bästa användningen av fördelarna med den
sociala web 2.0-verktyg.
Vad är viktigt i varje fall är valet av ”rätt” Web 2.0-miljö för projekt baserade på Collaborative Blended
Learning Methodology (CBLM). Den grundläggande kännetecken av denna online miljön är att
förbättra samarbetet mellan deltagare och lärare. Ett diskussionsområde, ett forum och/eller en synkron
kommunikationstjänst som snabbmeddelanden kan förbättra kommunikationen och utvärderingen
mellan deltagarna. Möjligheten till kollaborativ redigering, synkron eller inte, är en annan viktig egenskap
för en online inlärningsmiljö. Delning av olika typer av filer (Word, video, ljud, osv.) och att hålla register
över det utförda arbetet är också två viktiga tjänster i en online miljö. Vi beskriver i mer detalj flera Web
2.0-verktyg, som kan användas för utbildning i vår handbok.
För att förstå Webquest 2.0 projektet och hur vi bättre kan organisera aktiviteter och välja en lämplig
online inlärningsmiljö är det viktigt att utforska på djupet Webquest 2.0 metodiken.

2.1. Collaborative Blended Learning i SMF
Ansikte mot ansikte utbildning är fortfarande den mest populära utbildningsmetoden i företag. Men
enligt ”MMB Learning Delphi 2011”25 undersökning bland e-lärande experter i Tyskland, Österrike och
Schweiz kommer blandat lärande att vara den mest populära inlärningsmetoden i företag inom närmaste
3 åren enligt nästan 90% av de som svarande i forskningen.
I en annan undersökning, utförd av CEGOS26 under 2011 i Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien
och Italien bland 2542 anställda, sade 37% att de hade deltagit minst en gång i ett blandat lärande. 59%
av de anställda hade en möjlighet att använda samarbetsverktyg för utbildning. Det mest populära
25 Institut für Medien-und Kompetenz Forschung ”, MMB Learning Delphi 2011”, http://www.mmb-institut.de/monitore/trendmonitor/MMB-Trendmonitor_2011_II.pdf
26 Cegos europeiska undersökningen 2011, ”En analys av L & D praxis i Europa”
http://www.slideshare.net/clives/cegos-2011-learning-trends-survey-draft-final-may-11
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samarbetsverktyget var videokonferenser med 33% av de tillfrågade medarbetarna som använder detta
verktyg, 22% wiki, 21% blogg, 20% forum, 14% podcast (Figur 4).
Collaborative tools used by employees in the last three years
22%

• Videoconference

22%

• Wiki

Yes
59%

21%

20%

14%

• Blog

• Forum

• Podcast

Figur 4. Kollaborativa verktyg som används av anställda 2009-2011
(Cegos European Survey, 2011)
Även om resultaten av CEGOS forskning verkar optimistiska vad gäller användning av kollaborativt
lärande i företag, är ”klassiska” e–lärande (CBL och WBL) fortfarande det vanligaste on–line lärandet.
Det är viktigt att notera att web 2.0–verktyg för samarbete används olika i olika länder. Allt beror på
sammanhanget, tema, målgrupp, etc. En lösning kan vara mer populär i ett land, och i den andra är
den nästan okänd. Detta kräver hög känslighet på människors behov och noggrann observation av
företagsmarknaden.

2.2 Utbildnings behov och utmaningar i SMF
Att ändra företagsmiljöer och den globala marknadskrisen är utmanande för SMF i alla länder. För att
hålla jämna steg med dessa utmaningar skall SMF:
– vara nyskapande
– kunna hantera kunskap
– ha väl kvalificerade medarbetare
Följande utmaningar finns då till HR–avdelningar:
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Utmaning
1. Minska kostnader för utbildning genom
– reduktion av restid och kostnader för boende
– att ge utbildning till större antal anställda till en lägre kostnad för företaget
– lägre kapitalkostnader för e–lärande teknik
– att spendera mindre tid borta från jobbet
2. Övervakning av träningsresultat. Utbildningen måste vara mätbar, spårbar, inspelningsbar, och lätt att
samverka med andra lärande.
3. Leverans av kunskaper och färdigheter så snabbt som möjligt och i små “paket”
4. Enkel åtkomst till företagets kunskaper och färdigheter
5. Bättre anpassning av utbildningen till anställdas behov
6. Starkare engagemang från ledning i utbildningen
7. Utbyte av kunskaper och färdigheter mellan olika avdelningar i företaget

Tabell 1: HR Utmaningar
En av de lösningar som kan hjälpa HR–avdelning för att möta utmaningarna, är genomförandet av Web
2.0–verktyg och kollaborativt lärande i kombination med ansikte mot ansikte utbildning och ”klassiska”
e–lärande.

2.3 Fördelar med införandet av Collaborative Blended Learning till SMF
Colin Steed (2011) i “Live online learning for improved business performance” nämner följande fördelar
av live online-utbildning, som verkar vara realistiska också för kollaborativt blandat lärande i små och
medelstora företag:
•

Kortare och mer fokuserade kurser

•

Kurser som är mer interaktiva och kollaborativa

•

Större möjlighet att träna antingen i grupp eller individuellt

•

Möjlighet att dela med andra studerande

•

Förmåga att lära utan att behöva lämna arbetsplatsen

•

Förmågan att lära sig vid en lämplig tidpunkt

•

Mer sannolikhet att få ”precis i tid” lärande

•

Sannolikhet att vara utbildad oftare och i ett snabbare sätt
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Förutom, tillåter kollaborativt lärande för elever och företag att:
•

Lära steg för steg. Det finns möjlighet att prova kunskap och färdigheter och rapportera resultaten
till tränare och få feedback

•

Lär av kollegor spritts på ett geografiskt område utan att behöva resa

•

Bygga en kunskapsbas som är byggd på ett naturligt sätt under inlärningsprocessen

•

Introducera innovativa inlärningsmetoder för personalen, som uppmuntrar dem att vara innovativa
i deras dag-till-dag affärer och att bygga konkurrensfördelar för företaget

•

nföra en ny företagskultur med inriktning på livslångt lärande

2.4 Utmaningar med Collaborative Blended Learning i SMF
Nya medier ger nya möjligheter till små och medelstora företag men det är ändå viktigt att uppdatera
hur de utvecklar sin kompetens och anpassa dem till den föränderliga miljön. Det finns ett antal problem
som bör beaktas.
Å ena sidan kräver genomförandet ett nytt sätt att tänka om lärande processer:
•

Management – ”Vi stöder starkt inlärningsprocessen för våra anställda och ger dem möjlighet att
implementera ny kunskap”

•

Anställda – ”Jag är ansvarig för utbildningens resultat och nya kunskaper och färdigheter”

Å andra sidan, kräver självstudier och asynkrona metoder för inlärning hög motivation från elever. Elevernas
behov bör noggrant mätas och den konkreta dagordningen bör ges. Således kommer deltagarna vara
mer fokuserade på uppgiften och de kommer att ha en klar uppfattning om hur det kommer att
genomföras och när det kommer att sluta. Detta är särskilt viktigt när det gäller företagsklimatet för små
och medelstora företag där människor inte har tid att delta i långa kurser som delas upp i många delar.
Slutligen är det viktigt att erbjuda en e–lärande infrastruktur (antingen som en moln–lösning eller på
företagets servrar). Detta beror på bolagets möjligheter och motivation och kan bero på att genomföra
öppen källkod–lösningar.
Inte alla små och medelstora företag har sina egna tränare. Utbildningsföretag som arbetar för små
och medelstora företag måste vara medvetna om fördelarna med kollaborativt blandat lärande och
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kunna kombinera ansikte mot ansikte utbildning med online utbildning. Schiavone och MacVaugh
(2009) säger: ”införandet av en teknisk innovation och teknisk förändring i sig, är alltså beroende av en
individuell känsla-process som en potentiell adoptant åtar sig varje gång han/hon inser att en innovation
kan tillfredsställa sina behov och vara socialt accepterad och utfärdat av deras gemenskap.”
Företag som beslutar att genomföra Web 2.0-verktyg för att lära måste ta hänsyn till olika utmaningar
och utarbeta en plan för hur man hanterar dem.
A. Utmaningar för företag och HR avdelningar
•

Rätt val av Web 2.0-verktyg och genomförandet av dem i företaget (inklusive användning för
undervisning och lärande).

•

Främjande av nya inlärningsmetoder inom företaget (inklusive till ledningen eller andra beslutsfattare).

•

Dator och internet-anslutning krävs för varje deltagare.

•

Det är en fördel när företaget redan infört kunskapsmanagement och system för att stödja utbytet
av kunskap inom företaget.

•

Utvecklingen av en företagskultur som tillåter anställda att delta i online-utbildning under arbetstid.

•

Mätningen av effektiviteten av användningen av webb 2.0-verktyg.

B. Utmaningar för deltagarna
•

Motivation för egen-takt lärande.

•

Medvetenhet om egen-takt pedagogiska metoder och eget lärande stil.

•

Tid förvaltning inom inlärningsprocessen.

•

En ny strategi för utbildning krävs: ”lärande” i stället för ”som lärs ut”.

•

Multitasking när du använder en dator, t.ex. inkommande e-postmeddelanden som är störande för
praktikanter under träning.

C. Utmaningar för utbildningsföretag/utbildare
•

Mäta effektiviteten av användningen av webb 2.0-verktyg.

•

Uppföljning av kvaliteten på internet källor som använts för att lära

•

Utbildare måste vara skicklig i att övervaka inlärningsprocessen

•

Motivation av praktikanter.

•

Hantering av tekniska frågor för att kunna använda webb 2.0-verktyg i företagsintern utbildning (t.ex.
problem med brandväggar i kundens företag).
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•

Beredningen av on-line läromedel kan vara tidskrävande

•

Främjande av Internet som en pålitlig källa till kunskap till såväl förvaltning av kundens företag och
praktikanter.

•

Presentationen av fördelarna med e-lärande och användning av Web 2.0-verktyg jämfört med
traditionell ansikte mot ansikte utbildning.
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3. Introduktion till Webquest 2.0

3.1 Definitioner: Vad är en Webquest och en Webquest 2.0?
Namnet ”webquest” består av två delar: a) ”Web” - tyder på att World Wide Web används som den
främsta resursen för att tillämpa, analysera, sammanställa och värdera information, och b) ”Quest” - för
att indikera att en fråga presenteras inom webquest, som uppmuntrar eleverna att söka efter en ny
mening och djupare förståelse (Pelliccione L. och Craggs GJ, 2007).
Webquest var allmänt definieras som ”en förfrågan-orienterad verksamhet där några eller alla av de
uppgifter som eleverna interagerar med kommer från resurser på Internet” (Dodge, 1995). Webbenkäter
först utvecklades av Dodge (1995), en professor i pedagogik vid San Diego State University, som ett sätt
att stärka högre ordningens lärande för elever som maximerade användningen av nätet i en ställningseller stöds sätt (Watson K., 1999). Främjandet av höga kognitiva processer är det viktigaste inslaget som
skiljer en webquest från andra modeller av strukturerat lärande med hjälp av Internet som till exempel
Treasure Hunts och Scavenger Hunts. Dessa skiljer sig väsentligt från webbenkäter eftersom de kräver inte
mer än bara en sökande efter svar på frågor snarare än samarbete, kognitivt-rik förfrågan. Webbenkäter
är uppbyggda kring en engagerande och uppnåelig uppgift som inte är ett enkelt svar på en fråga
utan handlar om problemlösning, dom, analys eller syntes (Starr, 2000, 2000b: 2).
Enligt Dodge:s definition av webquest vi kan skilja på två typer av webquest: kort sikt webquest, som
kan användas för företag som vill utbilda sina anställda inom en dag. Vanligtvis tar en sådan webquest
1-2 timmar och dess struktur kondenseras med information. Det långsiktiga webquesten är vanligtvis
konstruerad för 5 timmar eller längre, med en session är uppdelad i två eller flera delar. Varje del avslutas
med moderatorns feedback och några riktlinjer för nästa steg i webquest.
Instruktionsmålet med de två olika webquest typerna skiljer sig åt. Kortare webbenkäter kan fokusera
på kunskapsinhämtning och integration medan längre webbenkäter syftar till att utvidga och förfina
kunskaperna, kommer att kräva fördjupad analys av en fråga och förvandling. Längre webbenkäter
kan delas in i ett antal olika sektioner eller sessioner, med feedback och utvärdering för varje sektion.
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En reviderad definition av Dodge utvidgar idén om en webquest: ”en förfrågan-orienterad verksamhet
där de flesta eller alla av information som används av elever hämtas från webben. Webbenkäter är
utformade för att använda elevernas tid väl, att fokusera på att använda information snarare än att
leta efter det, och att stödja elevernas tänkande med den grad av analys, syntes och utvärdering”
(Dodge 2001). Tom March (2004, 2007), som har samarbetat med Dodge om utvecklingen av webquest
modellen och har fortsatt hans ansträngningar att förfina den, har också erbjudit en reviderad definition
av webbenkäter, som beskrivs som: ”[...] en ställnings- lärande struktur som använder länkar till viktiga
resurser på World Wide Web och en autentisk uppgift att motivera elever till utredning av en central,
öppen fråga, utveckling av individuella kompetenser och deltagande i ett slutlig grupp process som
försöker omvandla nyförvärvade information till en mer sofistikerad förståelse. De bästa webbenkäter
inspirerar elever att se rikare tematiska relationer, för att bidra till den verkliga världen av lärande, och
att reflektera över sina egna metakognitiva processer ”.
Användningen av IKT har öppnat en ny kultur av utbildning och lärande. Interaktion och samverkan
spelar en allt större roll i livslångt lärande och lärande sker i mitten av inlärningsprocessen för att utveckla
deras självständighet, ansvar och social kompetens. Utvecklingen av en sådan strategisk kompetens
underlättas av ställningslärande, där eleverna får stöd som gradvis minskas, tills de kan tillämpa nya
kunskaper och strategier på egen hand. IKT och speciellt Web 2.0-teknik kan stödja denna process
eftersom de förökar de typer och former av interaktion, erbjuder nya former av medling och rådgivning
och ökar typerna av stöd (Villanueva 2006; Ruiz 2005).
Utmaningen för lärare och utbildare är att integrera dessa möjligheter till en mer självständig uppgift som
hjälper elever att uppfylla sitt eget lärande plan. Eleverna bör utbildas för att bli successivt självständiga
och så småningom kunna sätta sina egna mål, reflektera över sina lärande processer och bedöma sina
lärande framsteg för att möta de pedagogiska utmaningarna genom livslångt lärande. Livslångt lärande
är viktigt för eleverna för att klara av på dagens arbetsplatser och lärare/utbildare bör framgångsrikt
förbereda dem för det.
Både Bernie Dodge (2007) och Tom March (2007) har diskuterat idén om anpassning av webquest
metoden för utbildningsbehoven hos den digitala tidsåldern. De hävdade att web 2.0-verktygen erbjuder
stora möjligheter att förbättra webbenkäter och att den kollaborativa karaktären av Web 2.0-applikationer
kan erbjuda många möjligheter för uppgifter som skall tas till en ny nivå av webbenkäter. Dodge föreslår
att man använder tekniker som podcasts, Voicethread, Diigo och Twiddla som verktyg för att ingå i
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kreativa projekt som kan fånga inlärningsprocessen genom en webquest. De interaktiva verktygen kan
dela primära källor, inklusive video/ljud/text att bjuda in kommentarer och kommunikation och kan
främja samarbete, i realtid, mellan människor överallt i världen. Dessa interaktiva upplevelser som finns
på ”läsa/skriva” web bör kopplas med webquest metodiken. Dodge (2007) ser i framtiden ett införlivande
av Web 2.0-utvecklingen med webbenkäter.
Den stora svagheten i den ursprungliga webquest är att utformnings strukturen ger begränsad interaktion
med eleverna. I vilken utsträckning eleverna aktivt kan delta i processen och samarbeta med andra elever
är ganska lågt och det finns ett fokus på skriftliga innehåll istället för aktivt engagemang hos elever i
deras lärande. Vissa forskare (Kurt, 2009) har uttryckt behovet av anpassning av webquest metoden
för Web 2.0 eran medan Maria Perifanou (2009, 2011) har genomfört webquest verksamhet i blandat
lärande som stöds av Web 2.0-teknik (wiki, blogg) i ett sammanhang för Inlärning av Främmande Språk.
För att till fullo dra nytta av alla de möjligheter som dagens webb 2.0-teknik ger, en reviderad webquest
ram för lärare och utbildare föreslås tillsammans med en ny definition av en Webquest 2.0.
”En Webquest 2.0 är en förfrågan-orienterad aktivitet som sker i princip i ett Web 2.0-förstärkt, social
och interaktiv öppen inlärningsmiljö, där eleven kan välja att skapa sitt eget lärande genom att välja
web 2.0-verktyg och online resurser som behövs för att fullborda den slutliga Webquest 2.0 produkten
(Perifanou, 2011).”
Längden på en Webquest 2.0 beror på elevernas behov. När det gäller fördelning av tid till online och
ansikte-mot-ansikte uppgifter och aktiviteter, kan detta variera beroende på praktikanternas behov.
Tränaren kan föreslå möjlighet att delta endast i ett ansikte mot ansikte träningspass eller att fullfölja
hela Webquest 2.0 projektet helt på nätet. Det är viktigt att tränare och praktikanter kommer överens
om tidsplanen för utbildningsprogrammet.

3.2 Vilka är de väsentliga delarna av en webquest?
Webquest ramen är under utveckling och fortsätter att utvecklas och förfinas för att möta kraven från
en föränderlig värld inom utbildning. Det lockar också intresse från andra sektorer i lärande, inklusive
utbildning, vilket är i fokus för webquest projektet.
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Enligt Dodge (1995), det typiska webquest ramverket som används inom utbildningssektorn har flera
komponenter inklusive a) en inledning, b) en uppgift, c) en process, d) resurser och e) utvärdering f)
feedback (Tabell 1).

FÖRBEREDELSE

LÄRANDEPROCESS

SLUTSATS ATT LÄRA
PROCESS

1. Inledning

2. Uppgift
3. Process
4. Resurser

5. Utvärdering
6. Slutsats

Tabell 1. WQ Ramverk: Webquest Grundelement (Dodge, 1995)
1. I ”Inledning”, den ”förberedelse fasen”, har tränare som huvudmål att få praktikanternas uppmärksamhet,
ge bakgrundsinformation och införa verksamheten, ett verkligt-livs problem.
2. Den andra fasen, den ”lärandeprocessen” består av följande tre grundläggande delar, ”uppgiften”
eller en fallstudie som behandlas: Denna problemlösning uppgift är i hjärtat av en webquest och
den viktigaste delen av en webquest (Dodge B., 2002). En viktig del av uppgiften är att förklara
för deltagarna vad som förväntas skapas för utvärdering, och så lära sig om de olika roller som de
kommer att ta på och vad resultatet eller produkten faktiskt ska vara i slutet av sina webquest projekt.
Dodge har gett ytterligare stöd till lärare som försöker skapa webquest uppgifter genom sina online
utbildningsmaterial. Hans ’Taskonomy’27 hjälper lärare föreställa sig ett brett spektrum av möjliga
webquest uppgifter (Dodge B., 1999, 2002). Den föreslagna taxonomi av uppgifter (Dodge B., 2002)
beskriver tolv modeller som kan bidra till skapandet av en webquest. Dessa uppgifter är återberätta,
sammanställa, mystik, journalistisk, design, kreativ produkt, samförstånd, övertalning, självkännedom,
analytisk, dom och vetenskaplig.
3. Nästa fasen, ”processen”, är där steg-för-steg-instruktioner och vägledning kommer att ges till eleverna
för att uppgiften ska slutföras. Det är här som samverkande lag bildas och roller för varje medlem
av de identifierade teamen. Särskilda guidade aktiviteter ofta ingår i processen. Detta förfarande är
mycket viktigt och det är vad Dodge kallar ”byggnadsställningar”, det vill säga en serie aktiviteter
eller material för att stödja elever i slutförandet av uppgiften (Perez Torres, 2007).

27 Dodge taxonomi: http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

28

www.webquests.eu

Vad är värt att nämna är att i varje typ av en webquest aktivitet kan utbildare/tränare föreslå uppgifter
och roller som är anpassade till inlärningsstil för varje elev. Under traditionell utbildning, att välja
läraktiviteter baserat på praktikanternas lärstil är mycket svårt. Dodge (2002) presenterade en lista
med flera inlärnings scenarier och roller som ger vägledande information för varje enskilt fall.
4. ”Resurs” fasen är det område där eleverna kan hitta information resurser som behövs för att utforska
för att avsluta uppgiften. Dessa resurser är mest typiskt webbaserade, men allmänt tillgängliga
utskrift- eller video resurser kan identifieras för elevens bruk också.
5. Slutligen består den tredje fasen av ”Utvärdering” där tränaren informerar deltagarna om hur de
ska utvärderas. Utbildare kan skapa en rubrik genom att använda flera online rubric skapare (Jones,
2005).
6. I det sista avsnittet ”Slutsats”, uppmanas studenterna att fundera över vad de lärt sig och läraren/
tränaren vanligtvis uppmuntrar dem att forska vidare om ämnet och förlänga upplevelsen till andra
domäner. (Yngre & Wilson, 2002).

3.3 Webquests 2.0 framework: 7 ‘Lärande cirklar’
’7 Lärande cirklar’ är en reviderad webquest ram som web 2.0 förbättrat och har en mer ’deltagande’
struktur och ger en större del av interaktivitet än vad som var möjligt i de ursprungliga versionerna.
Denna ”Web 2.0” uppdaterad ram (tabell 2) består av följande sju komponenter:
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Sektioner

1. Värm upp
Värm upp förberedande verksamhet /
Introduktion till
Webquest 2,0
sammanhang.

Inlärningsfaser – “Cirklar”
Beskrivning
Detta är den förberedande Webquest 2.0 fasen. I detta avsnitt föreslår tränaren värma upp online aktiviteter
i syfte att införa allmänna ramen för Webquest 2.0 projektet.
De viktigaste pedagogiska målen för detta avsnitt är:
a) att undersöka elevernas tidigare erfarenhet/kunskap och ansluta den med ny information om Webquest
2.0 projektet;
b) att utforska ämnen av intresse;
c) att undersöka elevernas förutsättning färdigheter (krävs för slutförandet av webquest 2.0 uppgifter);
d) att identifiera och analysera elevernas utbildningsbehov och utifrån dessa utforma och föreslå konkreta
aktiviteter och uppgifter;
e) att bjuda in elever att föreslå idéer för en Webquest 2.0 scenario;
De kompletterande pedagogiska målen i detta avsnitt är:
f) att utnyttja elevernas motivation;
g) att stödja självständighet;
h) att främja samarbete och diskussion;
Tid som avsatts för F2F/Online sessioner:
Tränaren måste definiera tiden som behövs för varje „ansikte mot ansikte” och online sessioner efter
praktikanternas behov av lärande.
Online förslag:
1) Aktiviteter/diskussion skulle kunna ske i en grupp blogg, Facebook–grupp eller en annan web 2.0 plattform
som tränare kommer att föreslå.
2) En online „undersökande” enkät också kan användas för att bättre utforska elevernas erfarenhet, särskilda
färdigheter, inlärningsbehov och lärande förväntningar.

2. Inledning
Definition av Webquest 2.0 koncept/central idé

Beskrivning
I denna fas definierar tränaren den centrala idén om Webquest 2.0 scenarion/projektet.
De viktigaste pedagogiska målen för detta avsnitt är:
a) att ge en allmän beskrivning av Webquest 2.0 situation som alla grupper kommer att ställas inför;
b) att diskutera om det föreslagna scenariot;
De kompletterande pedagogiska målen för detta avsnitt är:
c) att utnyttja elevernas motivation;
d) att stödja självständighet;
e) att främja samarbete – diskussion;
Online förslag:
Webquest 2.0 scenariot kan publiceras på nätet och tränaren kan bjuda in elever att lämna sina kommentarer.
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3. Uppgift
Definition av
grupp–och individuella Webquest 2.0 arbetsuppgifter (online
mallar)

Beskrivning
I denna fas uppvisar tränaren alla detaljer i de föreslagna Webquest 2.0 uppgifter och deluppgifter (grupp
och individuella) i mallar.
Varje grupp kommer att slutföra en gemensam gruppuppgift (uppdelad i underaktiviteter) och varje medlem
i gruppen måste slutföra en individuell uppgift (delas i underaktiviteter). Det rekommenderas att tränaren
ger mer än en individuell uppgift till varje elev så att studenterna självständigt kan bestämma vilken uppgift
är mer lämpade för dem.
De viktigaste pedagogiska målen för detta avsnitt:
a) att presentera alla grupp– och individuella uppgifter;
b) att presentera på ett tydligt sätt varje steg av uppgiften i „guide” mallar;
c) att informera elever att de kan få välja om Web 2.0–verktyg, resurser, individuella uppgifter. Det är deras
ansvar för valet de gör;
De kompletterande pedagogiska målen för detta avsnitt är:
d) att öka kritiskt tänkande, högre ordningens tänkande, (Blooms reviderade digitala taxonomi28/ Marzano29
ramverk bör konsulteras);
e) att förbättra kompetens i organisationen;
f) att utnyttja elevernas motivation;
g) att stödja självständighet;
h) att främja samarbete – diskussion;
Gällande de föreslagna resurser, det är viktigt att tränaren utvärderar noga och ser till att de är
– relevanta
– ger elever passande ingång för att utveckla uppgiften
– lämpliga för de studerandes kompetens och behov
Även om tränarens hjälp är nödvändig, bör eleverna utforska listan med de föreslagna länkar och utvärdera
resurser själva och bestämma vilka som ska användas för att bättre fylla uppgifter.
Det är också nödvändigt att utvärdera webb 2.0–verktyg. Eleverna kommer att bestämma vilka som ska
användas.
EXEMPEL AV MALLAR
GRUPPUPPGIFT MALL – gruppens namn
Fält/sammanhang:
Beskriv fältet / sammanhanget som detta WQ2.0 kan tillämpas i
Domän ämne:
Ange ämnet för ditt WQ2.0 scenario med kortfattad beskrivning av innehållet i den särskilda gruppuppgiften.
Kompetens/förutsättning färdigheter:
Definiera graden av erfarenhet (låg–medel–hög) och färdigheterna som eleverna ska ha (till exempel IT–kunskaper).
Antal medlemmar i gruppen:
Informera om antalet deltagare i varje grupp.
Titel/beskrivning av gruppens uppgift:
Skriv titel och beskriva gruppens uppgift.
Inlärningsmål/resultat:
Definiera syftet med WQ2.0 gruppuppgiften (t.ex. främja online diskussion) och de färdiga produkterna (t.ex. skapa ett forum).
Bedömning verktyg/strategier: (Rekommenderas: Själv– och peer– utvärdering av processen/slutprodukten)
Beskriv utvärderingsverktygen som kommer att användas (t.ex. rubric) och när (t.ex. slut) och syftet (t.ex. själv/peer eller slutprodukten)
Dela slutgiltiga WQ 2,0 upplevelser:
Definiera de sociala verktyg som du kommer att använda för att dela WQ2.0 lärandet och det slutliga utfallet med „verkliga världen”.
Tid ansikte–mot–ansikte/online:
Definiera den tid som avsatts till online och ansikte–till–ansikte sessioner för att uppfylla WQ2.0 grupparbete.

INDIVIDUELL UPPGIFT Mall – Elevens namn
Kompetens:
Definiera graden av erfarenhet (låg–medel–hög) som eleverna bör ha för att klara uppdraget.
Titel/Beskrivning av enskilda uppgifter (fritt val):
Skriv titel och kort beskrivning för WQ2.0 individuell uppgift
Inlärningsmål:
Definiera syftet med den individuella uppgiften (t.ex. utveckla strategiskt tänkande).
Elevens mål:
Bjud in elever att beskriva kortfattat lärandes förväntningar.
Själv– och peer–utvärdering av processen/slutprodukten:
Beskriv den utvärdering som kommer att användas (t.ex. rubrcs) och när (t.ex. i slutet) och syftet (t.ex. själv/peer eller slutprodukten).
Tid ansikte–mot–ansikte/online:
Definiera tiden som avsatts för online och F2F sessioner för att uppfylla den WQ2.0 individuella uppgiften.

  Uppgiftsmallarna inspirerades av JISC mallar (Beetham & Sharpe, 2007).
28 http://edorigami.wikispaces.com/Bloom% 27s + Digital + Taxonomy
29 http://www.kurwongbss.eq.edu.au/thinking/Dimensions/dimensions.htm
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4.
Vägledning

Beskrivning
I detta avsnitt kan studerande hitta „process” instruktioner som fullt ut kan stödja dem att fylla
i alla uppgifter/deluppgifter (grupp och individuellt) som börjar med att dela elever i grupper och slutar med
en presentation av den sista uppgiften/produkten.

Process
användbara instruktioner för
att stödja lärningsprocessen
och slutförandet
av Webquest 2.0
uppgiften

De viktigaste pedagogiska målen för detta avsnitt:
a) att tillhandahålla en förteckning över „guide”–process instruktioner, vilket är nödvändig vägledning för att
hjälpa elever att klara uppgifterna);
b) att noggrant beskriva varje steg i inlärningsprocessen uppdelad i fyra sektioner (som beskrivs
i följande punkter);
De kompletterande pedagogiska mål är:
c) att öka kritiskt tänkande, högre ordningens tänkande;
d) att förbättra organisatoriska färdigheter,
e) att utnyttja elevernas motivation;
f) för att stödja självständighet;
g) att främja samarbete och diskussion;
h) att utveckla metakognitiva strategier (fastställa sina egna inlärningsmål, reflektera över vad de redan
känner till och den kunskap de kan använda för att nå målen, reflektera över vad de behöver/vill veta för
att slutföra uppgiften, välja resurser i enlighet med sina mål och med sina tilldelade roller, utvärdera både
inlärningsprocessen och resultatet av verksamheten);
i) att öka sin självkännedom;
j) att utveckla färdigheter för utvärdering av effektiviteten och kvaliteten i det egna arbetet.
INSTRUKTIONER
Beredning: Innan eleverna börjar med sitt arbete bör åtgärder göras i „Vägledning–Process” avsnittet:
a) grupper måste definieras av tränare,
b) Varje grupp har tillgång till „Uppgift” avsnittet för att hitta och ladda ner online „grupparbete mallar” och
därefter varje medlem i gruppen bör besöka och ladda ner online „individuell uppgift” mall. I båda mallar
kommer det att finnas ett utrymme som ägnas åt eleverna för att kontrollera deras preferenser och kontrollera
varje steg för att undvika att missa någon av dem,
c) Varje grupp bör besöka ‘’Stängt & Öppen utvärdering” avsnittet och hitta bedömningsverktyg som ska
användas för utvärdering av den individuella och grupparbetet. Det vore också lämpligt att ge eleverna en
checklista för utvärderingskriterierna i den slutliga produkten (till exempel skriva kriterier) för att stödja deras
själv eller peer–utvärdering.
Inspirerad av Dodges (2002) „Webquest tankeprocessen taxonomi” och Eisenberg och Berkowitz (1990)
„Information problemlösning ramar”, var inlärningsprocessen delad in i fyra faser:
Mottagning: Varje elev utforskar uppgifter/material/verktyg som presenteras i mallar och gör det slutliga
beslutet, följt av en kort diskussion med kollegor och tränare. Alla handlingarna som ges av tränaren stöder
eleverna under processen. Eleverna utforskar och hittar information med hjälp av de resurser som de har valt,
men eleverna kan uppmuntras också att hitta mer resurser och bedöma relevansen av de källor som anges
för deras individuella roll.
’Personligt’ Omvandling/Syntes–Produktion: Varje elev extraherar, utvecklar och organiserar information som
finns (genom att läsa, höra, se) och kan antingen begära tränarens eller sin grupps stöd. Varje elev producerar
utdata.
’Gruppens’ Omvandling/Syntes–Produktion: Alla grupper försöker utveckla alla de enskilda produkter och
fullfölja gruppens uppgift genom att utveckla gruppens slutliga produkt.
Utvärdering: Själv– och ipeer–utvärdering av den individuella uppgiftsprocessen och produkten.

32

www.webquests.eu

5. ’Sluten &
Öppen’
utvärdering
Definition av webquest 2.0 dömningsstrategi

Beskrivning
I detta avsnitt kan eleverna informeras om bedömningsverktygen och strategierna som ska användas för att
utvärdera deras lärande (processen, slutprodukten).
Bedömningsstrategin som föreslås i denna fas är en kombination av „sluten” och „öppen” utvärdering. Tränaren
kan välja alla eller några av de föreslagna bedömningsstadierna.
„Sluten” utvärdering (utvärdering innebär endast deltagarna–tränare)
1:a steget ’Peer/tränares respons’
Under den individuella uppgiftsprocessen kan eleverna ge feedback och svara på varandras frågor. Tränare
kan övervaka arbetet och ge feedback för att stödja eleverna i händelse av svårigheter.
(Om peer feedback föreslås som en del av verksamheten skulle det vara lämpligt att ge eleverna
bedömningskriterier eller normer som kan vägleda dem när de undersöker varandras arbete).
2:a steget ’Självutvärdering’
Efter genomförandet av den individuella uppgiften ska eleverna fylla Självutvärdering Form av individuella
uppgiften process och produkt. (Var titeln och beskrivningen av uppgiften tydliga? Vilka svårigheter har jag
mött? Varför, hur jag löste dem? osv.)
3:e steget ’Peer–grupp utvärdering’
Efter genomförandet av gruppens uppgift bör eleverna fylla i formuläret för utvärdering i grupper. Peer–
utvärderingen av gruppens process och produkt och den slutliga presentationen (Vilka svårigheter har vi
mött? Varför? Hur vi löste dem? Osv.).
4:e steget ’Tränarens utvärdering’
Tränaren kan bestämma utvärderingsverktyg (till exempel en rubric) för att utvärdera det slutliga produkten
och/eller för att övervaka deras framsteg och ge feedback i olika skeden av verksamheten.
5:e steget ’Öppen utvärdering’
Web 2.0 informations–och kommunikationsverktyg kan främja äkta feedback. Eleverna kan publicera den
slutliga produkten till en „äkta” publik och be om feedback.. Eftersom kommunikation är autentisk, är eleverna
motiverade att inleda meningsfull interaktivitet.
De pedagogiska målen i detta avsnitt är:
a) att utveckla elevernas förmåga att utvärdera effektiviteten och kvaliteten i sitt eget arbete,
b) att utveckla elevernas förmåga att utvärdera effektivitet och kvalitet i arbetet av sina kamrater,
c) att utveckla metakognitiva strategier (utvärdera både inlärningsprocessen och resultatet av verksamheten),
d) att utnyttja elevernas motivation (autentisk bedömning som stöds av en „äkta” publik).

6. Slutsatser
Dela och diskutera framtida
projekt i och utanför ldningssamhället..

7. Tränarens
guide
Användbara instruktioner att
dela med andra
utbildare

Beskrivning
I detta avsnitt uttrycks slutligt intryck om webquest 2.0 lärandet och nya idéer för framtiden. Studerande kan
utöka sin verksamhet och ytterligare utforska samma ämne eller föreslå något annat webquest 2.0 scenario.
Web 2.0 tekniken kan erbjuda dem möjligheter att inte bara stödja detta arbete, men också att öppna deras
diskussion till en vidare gemenskap som kunde dela samma intressen. Denna autentiska feedback av olika
perspektiv kan ge många nya idéer och öppna nya upplevelser.
Lärandeutbildningsmålen i detta avsnitt är:
a) att utveckla metakognitiva strategier (ytterligare diskutera om vad de har lärt)
b) att utnyttja elevernas inre motivation (själv förtroende för resultaten, öppen diskussion)

Beskrivning
I detta avsnitt delar utbildare med sina professionella samhällen användbara instruktioner som kunde vägleda
andra tränare för att framgångsrikt använda webquest 2.0 scenarier/projekt i sina utbildningar. En guide–mall
och utvärderinga anvisningar (bedömning av praktikant–prestanda från de färdiga produkterna eller av
webquest 2.0 scenariot kvalitet före/efter de använt den) rekommenderas. Att anta ett annat webquest 2.0
scenario till behoven hos olika grupper av elever är utmanande men tar mindre tid att jämföra med utvecklingen
av ett nytt. Att ge tydliga rekommendationer till lärare kan ge värdefullt stöd. Web 2.0 applikationer underlättar
överföring av kunskap och konstruktiv dialog inom en professionell gemenskap kan öppna nya perspektiv för
utvecklingen av webquest 2.0 scenarier/projekt och utbildares fortbildning.

Tabell 3. Beskrivning av Webquests 2.0 Ramverk: ‘7 Inlärning cirklar’ (Perifanou M., 2011).
”Webquest 2.0 lärandeprocessens karta” (Bild 5) syftar till att visa relationen och sammankopplingen
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av varje steg i webquest 2.0 strukturen. Varje cirkel har en annan siffra och färg och representerar
varje steg av ”webquest 2.0 ram: 7 inlärning cirklar”.
Den tredje inlärnings cirkel, ”Uppgift”, är den viktigaste komponenten i inlärningsprocessen. Eleven
börjar Webquest 2.0 projektet med de två första cirklar ”Varma-upp” och ”Inledning” och fortsätter med
prospektering och genomförande av ”Uppgift” och ”Vägledning”. Eleven är också informerad om den
föreslagna strategin för utvärdering.
LEARNERS
7
1

2

TRAINERS

6

3

4

5
Webquest 2.0
6+1 LEARNING CIRCLES
A LEARNING PROCESS MAP

Figur 6. Webquest 2.0 lärandeprocessens karta.
Inlärningsprocessen avslutas med de två sista cirklar ”Utvärdering” och ”Slutsatser”. ”Uppgiften” är
den viktigaste delen av Webquest 2.0 strukturen och den är sammankopplad med alla andra cirklar
eftersom det ger all den information som rör individens och gruppens uppgifter som de studerande
har att slutföra. Det finns också en extra cirkel som är tillägnad tränare och ger lämpligt stöd i tränarens
professionella gemenskap som vill lära sig att genomföra ett specifikt Webquest 2.0 scenario. Enligt
”Webquest 2.0 lärandeprocessens karta”, är eleverna oberoende och har ansvar för sina lärande processer
samtidigt som tränaren stödjer och orienterar dem när det behövs. Detta ramverk syftar till att stödja
praktikanter under utvecklingen av Webquest 2.0 projektet.
Ställningar, som en central komponent i en webquest, är ”tillfälliga förutsättningar för elevernas
prestationer bortom sin kapacitet” (Cho & Jonassen, 2002).
Sociala mjukvaruverktyg kan användas på ett sätt som behandlar lärande i centrum för själv lyckads
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inlärning och kontroll. En personlig, lärande–baserad design erbjuder ett dynamiskt perspektiv som
innehåller pedagogiska ställningar för att stödja nybörjare elever att lära sig och tillämpa tidigare okända
tänkande strategier, färdigheter och praxis (Aleven, et. Al, 2003).
Tanken bakom förslaget av den uppdaterade Webquest 2.0 metoden ersätter inte originalversionen det
och ger ett bättre pedagogiskt förhållningssätt med Web 2.0 och sociala programvaruverktyg..
Hinder för wequest 1.0 versionen:
•

Låg interaktivitet: den stora svagheten är att utformningsstrukturen i denna metod ger begränsad
interaktion mellan elever. I vilken utsträckning eleverna aktivt kan delta i processen och samarbeta
med andra elever är begränsat och det finns ett fokus på skriftligt innehåll istället för ett aktivt
engagemang hos eleverna i lärande processen;

•

Slutna lärmiljöer: det finns liten eller ingen samverkan med elever ur klassen;

•

Plats och tidsbegränsade lektioner (endast ansikte–mot–ansikte): lektionen sker endast i klassen
på en schemalagd viss tid;

•

Rigida strukturer: elever följer instruktioner (en begränsad lista över webbresurser) som föreslagits
av tränare och de har ingen alternativbedömning.

•

Ingen tidigare undersökning av utbildningsbehov;

•

Stängt bedömning, den bestäms av tränaren;

•

Bristen på stöd för utbildare: lärare kan inte få feedback eller stöd för sitt arbete från andra kollegor.

Viktiga funktioner i Webquest 2.0–versionen för att övervinna hindren
för webquest 1.0 versionen:
•

Ställningar för elever i varje steg av inlärningsprocessen;

•

Engagera elever i mer interaktiva uppgifter som stöds av Web 2.0–teknik;

•

Föreslå mer flexibla arbetsuppgifter som erbjuder mer än ett val/lärande väg (t.ex. att föreslå
alternativa vägar att följa eller låta eleverna välja mellan olika deluppgifter eller alternativa sätt att
utföra uppgiften).

•

Att skapa uppgifter grundar sig på elevernas utbildningsbehov och ger dem möjlighet att känna sig
mer självständiga under inlärningsprocessen genom att ta sitt eget lärande beslut och reflekterande
under och efteråt om sitt eget lärande;

•

Ger en förteckning av resurser till elever och uppmuntrar dem att hitta fler resurser och bedöma
relevansen av de källor som anges för deras individuella uppgifter/deluppgifter;
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•

Stödjer samverkan i och ut i klassen;

•

Införlivar verktyg för att stödja själv–, peer– och öppen bedömning som leder till reflektion över
inlärningsprocessen och resultat som ger en form av metakognitiva ställningar;

•

Odlar känslan av att vara ansluten med en äkta publik som inte bara kunde ge feedback, men också
utbyta kunskap och nya idéer;

•

Ger utbildare möjlighet att dela sina egna Webquest 2.0 planer och metoder i en bredare gemenskap;

•

För eleverna att effektivt använda nya Web 2.0–teknik;

•

Inkluderar informellt lärandesätt som erbjuder möjligheter till lärande utan tid– och utrymme–
begränsningar.

En mer teoretisk diskussion av denna reviderade Webquest 2.0 ram finns i slutet av detta dokument.
Följande avsnitt innehåller riktlinjer för att fylla ett Webquest 2.0 projekt, som antagits för små och
medelstora företag.
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3.4 Hur man fyller i en Webquest 2.0 för SMF
Webquest 2.0 för SMF
1. Värm upp
Dvs. live möte eller ansikte mot ansikte möte
eller wiki + testverktyg

2. Slutlig beredning
Tränaren förbereder uppgiften anpassad till elevens
behov och klistra in den pĺ Wiki eller blogg

4. Vägledning
Blog
eller wiki

3. Inledning
Dvs Live online möte eller ansikte
mot ansikte möte
Tränarens
bistĺnd

5. Uppgift
Beroende pĺ uppgiften – live online möte, ansikte mot ansikte möte eller mikroblogg och blogg kan användas.
Eleverna kan förbereda dvs screencasts, podcast eller presentationer och placera dem i wiki eller blogg förberedda
för utbildningen.

6. Sluten & Öppen utvärdering
Dvs live möte eller ansikte mot ansikte möte eller
asynkrona verktyg

To be done
by trainer

7. Slutsatser
Dvs Live online möte eller ansikte mot ansikte möte
eller asynkrona verktyg

To be done by
trainer + learners

9. Tränarens guide
Användbara instruktioner att dela med
utbildares gemenskap i blogg eller wiki

To be done
by learners

Figur 7. Webquest 2.0 för SMF – Lärandeprocessens karta.
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Om du känner vissa delar av följande ramar inte uppfyller dina behov, det är bra.
Likaså gärna ändra mallar för att passa behoven hos dina praktikanter. Vårt främsta mål är att utveckla
flexibla och kreativa utbildningsmöjligheter. Och för att det ska ske måste vi engagera utbildare som
kan göra flexibel och kreativ användning av de möjligheter som tekniken ger för lärande.
Till exempel:
Cirkel 5 - Öppet utvärdering - om öppen utvärdering inte är nödvändig eller inte är möjligt vid din
träning, kan du hoppa över detta steg.
Cirkel 6 - Slutsatser - du kan omforma det här steget och fråga deltagarna om sammanfattning
av inlärningsprocessen: vad de lärt sig och vad/vem de kommer att genomföra nya kunskaper och
färdigheter i sin verksamhet.
Steg 7 Trainers Guide - om delning av instruktioner inom den professionella gemenskap tränaren inte
är nödvändigt eller inte är möjligt vid din träning, kan du hoppa över detta steg eller bara förbereda
guide för dig själv och / eller kollegor från din organisation.
En gemensam Blandat Lärande program kan bestå av flera mindre träningspass som ska kombineras
på ett sätt som gör att du kan nå träningsmål.
Det sätt på vilket tränaren kommer att kombinera dessa träningspass är beroende av:
•

målet av utbildningen

•

den fysiska placeringen av utbildnings deltagare (en plats eller geografiskt spridda arbetskraft)

•

tillgången för utbildningsdeltagare (hur mycket tid de har för en utbildning)

•

tekniska frågor (vilken typ av plattform bolaget har eller vilka Web 2.0 är godkända för användning
för utbildning av IT-avdelningen, etc.).

Nedan hittar du några exempel på samarbetsprojekt Blandat Lärande program:
A.
1. CBL utbildning innan ett ansikte mot ansikte utbildning för kunskap leverans.
2. Ansikte mot ansikte utbildning, där den tidigare förvärvade kunskaper kommer att användas.
3. Följ upp med CBL.
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B.
1. Ansikte mot ansikte utbildning.
2. CBL utbildning som syftar till ytterligare kunskapleverans.
3. Följ upp med CBL.
C.
1. CBL utbildning innan ett ansikte mot ansikte utbildning för kunskap leverans.
2. 1-dags ansikte mot ansikte utbildning, där den tidigare förvärvade kunskaper kommer att användas.
3. CBL utbildning innan ett ansikte mot ansikte utbildning för kunskap leverans.
4. 1-dags ansikte mot ansikte utbildning, där den tidigare förvärvade kunskaper kommer att användas.
5. Följ upp med CBL.
Webquest 2.0 kräver användning av datorer för att slutföra uppgifter. Medan utveckling av din CBLM
program observera att organisationer inte kan ha använt datorerna intensivt som en del av ansikte mot
ansikte träningspass. Vidare användning av datorer under mjuk färdighetsträning kan upplevas som
olämpligt.
Vår erfarenhet visar att en blandning av ansikte mot ansikte och online lärandet ses av deltagarna som
framgångsrik. Online-lärande skulle kunna ge bättre integration med praxis på arbetsplatsen.
Många organisationer börjar inse potentialen i online-lärande för professionell utveckling och utbildning
i sina organisationer. Detta gäller särskilt små och medelstora företagen med en geografiskt spridd
arbetskraft.
Det är viktigt att komma ihåg att deltagarna är tacksamma för möjligheten att få tillgång till Webquests
2.0 och läromedel efter träningen.
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3.5 Tränarens och medlarens roll i inlärningsprocessen
Online utbildning innebär att många av färdigheter och kompetenser att en bra tränare kommer att få.
Oberoende av tränarens typiska kompetens, en lärare som vill använda e-lärande och webb 2.0-verktyg:
•

ha handledar-färdigheter - i synnerhet behöver utbildare tänka på hur de kan stödja sina praktikanter
på nätet. Det kan innebära användning av olika verktyg och ett annorlunda sätt att organisera
arbetet, samt kunskaper i att använda datorer och ett brett utbud av mjukvara

•

vara intresserad av e-lärande och kollaborativt lärande;

•

vara duktig inom IT för att använda Web 2.0-programvara och stöda deltagare i form av datakunskaper;

•

ha kunskap hur man kombinerar verktygen.

Vi rekommenderar att alla tränare för e-lärande och webbenkäter 2.0 online för första gången bör först
delta i en e-lärande-kurs eller sammanträde och reflektera över likheter och skillnader och hur de måste
anpassa sina rutiner för att hantera de möjligheter och svårigheter som online utbildning och lärande ger.
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4. Webquest 2.0 teoretiska grunder

Framgången med webquest projekt bygger på att de var avsedda att föra samman effektiva instruktionsmetoder, teorier och modeller i en lärande aktivitet som inkluderar en modell av motivation (March
T., 2007), kritiskt tänkande, kooperativ inlärning, autentiska bedömningar, integrering av teknik,
byggnadsställningar-modell, PBL, elevcentrerade, undersökande och konstruktivistiska synsätt (Dodge
B., 1995, Hopkins-Moore & Fowler, 2002; Matejka, 2004; Lamb & Teclehaimanot, 2005; March 1998, Coquard,
1998; Watson 1999; Hopkins-Moore & Fowler, 2002; Yoder 2003, Lamb & Teclehaimanot 2005; Egbert
2005; Richards 2005; Pelliccione L. och Craggs GJ, 2007).
Genom att utforska varje teoretisk kärna i en webquest, blir det mer klart varför webbenkäter inte bara
har blivit mycket populära sedan de infördes 1995, men också varför de har varit föremål för många
tidskrifter och tidningsartiklar och har fått stor spridning i K-16 utbildningen (Zheng et al., 2008). Med
andra ord kan en djupare analys av de teoretiska grunderna för webquest metoden förtydliga skälen
för dess framgång.

4.1 Motivation
EEn av fördelarna med webquest metoden är att det kan öka motivationen bland eleverna vilket
bekräftas av forskning (Tsai, 2006; Murray, 2006; Fernandez A. 2007). Vad som är mindre känt är att den
ursprungliga webquest utvecklingen baserades också på Kellers ARCS (Uppmärksamhet, Relevans,
Förtroende, Tillfredsställelse) modell av motivation (Keller, 1987). Detta tillvägagångssätt kan stödja
utveckling av kursplaner och genomförande och ökar motivationen (March T., 2007). Skaparen av
webquest metodiken styrdes av ARCS modell med fokus på:
a) en introduktion som ska få praktikanternas uppmärksamhet (Uppmärksamhet);
b) ett bra val av ämne och roller (Relevans);
c) en guidad inlärningsprocess som skulle kunna göra eleverna att känna sig mer säkra (Förtroende);
d) ett autentiskt ämne och en verklig publik som kan främja elevens engagemang (Nöjd);
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Resultatet av webquest ”designprocessen” är utvecklingen av en mycket motiverande metod som kan
stödja eleven under inlärningsprocessen. Praktikanterna ges reella resurser för sitt lärande. Deltagande i
grupparbete främjas av att deltagarna delar ansvar och bidrar med verklig expertis i att hitta ett grupps
svar, snarare än att bara uppfylla ett uppdrag. Slutligen, den autentiska bedömningen och det faktum
att den slutliga webquest produkten kan presenteras inte bara i konferensrummet utan för en äkta
publik för återkoppling och utvärderingen motiverar elever (March T., 1998).
Eleverna har mer kontroll över vad de gör eftersom de uttrycker sina behov (”värma upp” avsnitt), gör
egna val, har en rad uppdragsalternativ (”uppgift” avsnittet) och frågar efter peer och öppen återkoppling
när de behöver det (”vägledning”/”utvärdering” avsnittet). Positiv feedback på prestation tenderar att
öka en persons upplevda kompetens och detta väl stöds av det nya regelverket.

4.2 Högre ordnings tänkande/kritiskt tänkande
Högre ordnings tänkande är att skapa, utvärdera och analysera (Atherton, 2002) och pedagogik som
främjar dessa färdigheter varierar, men inkluderar att utmana eleven, främja ett aktivt deltagande,
argumentation, lösa problem, göra utredningar och ta itu med ämnet som är komplex (Tytler, 2004).
Kritiskt tänkande kan ses som en högre ordning färdighet som förknippas med förmågan att tänka logiskt
baserat på information som utvärderas enligt vissa kriterier. Högre ordningens tänkande är ”intellektuellt
disciplinerad processen att aktivt och skickligt konceptualisera, tillämpa, analysera, syntetisera och/eller
utvärdera information som samlats in från, eller generell genom observation, erfarenhet, reflektion,
resonemang eller kommunikation, som en guide till tro eller handling” (Scriven & Paul, som citeras
i Coster & Ledovski, 2005). Kritiskt tänkande kan också illustreras med hjälp av Blooms taxonomi. De
första tre nivåer av kunskap, förståelse och tillämpning är ofta kallade lägre kompetens för tänkande. De
resterande nivåer av analys, syntes och utvärdering är därför känd som högre kompetens för tänkande
eller kritiskt tänkande.
Benz (2001) rapporterar att webbenkäter är ett sätt att strukturera och styra högre ordningens lärande
med hjälp av datorer, medan Jonassen (2000:9) beskriver webquest som ett exempel på ”mindtolls”.
Mindtolls är ”datorbaserade verktyg och lärande miljöer som ... underlättar kritiskt tänkande och högre
ordningens lärande”. Som en mindtool, kräver en webquest kognitiva aktiviteten. Den är utformad för
att utveckla och stimulera kognitiva och kreativa samspel med sin omgivning som medierad via Internet
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(Kirschner & Whopereis 2003). Mer forskningsresultat (Popham & Wentworth, 2003; Kanuka, Rourke &
Laflamme 2007, Pelliccione och Craggs, 2007) bekräftar dessa rapporter. Enligt Dodge, kan lösningen på
en webquest inte kopieras och klistras in (Dodge, 1995) och den centrala idén som skiljer webbenkäter
från andra webbaserade erfarenheter är att ”en webquest är uppbyggd kring en engagerande och
genomförbart uppgift som framkallar högre tänkande av något slag. Det handlar om att göra något
med information. Tanken kan vara kreativ och kritisk, och innebär problemlösning, dom, analys eller
syntes” (Starr, 2000). Efter March idéer (1998), sanna webbenkäter driver praktikanter att ”omvandla
nyförvärvade information till en mer sofistikerad förståelse” (March T., 2003). I början av brainstorming
om webquest, drog professor Dodge en bild (”Att tänka visuellt med webbenkäter”) som visade ”lärande
ingångar” som kommer från vänster, in i något av en ”svart låda” och därefter framväxande ur och den
förvandlades till ”förståelse” (March, 2007) som den presenteras nedan.

Lärande ingång

?

Lärande utgång

Ny information/ mottagning

Konstruktivist
Omvandling

Produktion/
Förståelse

Tabell 3. WebQuest och omvandling av kunskap30 (March, 2007).
Utmaningen var att belysa en del av vad som kan hända i den ”svarta lådan”, för att reproducera
processer som kan göra denna omvandling. Vad Dodge gjorde var att relatera idén om omvandling av
information med rätta webquest uppgifter som kan främja processen för högre nivå tänkande, i enlighet
med ramen för Blooms taxonomi.
Utmaningen var att belysa en del av vad som kan hända i den ”svarta lådan”, för att reproducera processer
som kan göra denna omvandling. Vad Dodge gjorde var att relatera idén om omvandling av information
med rätta webquest uppgifter som kan främja processen för högre nivå tänkande, i enlighet med ramen
för Blooms taxonomi. March påpekade att webbenkäter som ”bara hänger runt de lägre nivåerna i Blooms
taxonomi” inte kunde hjälpa praktikanter konstruera ny innebörd (March, 2004). March (1998) påpekade också
att ett av de viktigaste inslagen i webquest är att eleverna tar upp frågor och du uppmanas att underlätta
mer avancerade, högre nivåer av tänkande. Ett svar på någon form av ”verkliga världen” fråga skulle vara
det perfekta uppdraget i form av ett ”bra” webquest (Lipscomb, 2003). Utöver detta föreslogs det att frågor
som kan skapa den kognitiva dissonans som leder till utredning och assimilering av en mer robust förståelse
(March 2004). Baserat på denna idé, March (2004) införde i den reviderade webquest ramen användning av
30 ‘Thinking Visually with webquests’ : http://edweb.sdsu.edu/Webquest/tv/
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en sådan fråga. Normalt var detta ”uppgift” inramat i en fråga, känd som ”viktigaste frågan” av webquest
och syftade till hela gruppen av elever. Den ”nya generationen” av webquest använder en övergripande och
öppen fråga, liksom en kombination av låg-och hög nivå tänkande frågor till stöd för byggnadsställning för
elevernas lärande och på detta sätt uppnås en högre nivå tänkande.
Bonk och Reynolds (1997) hävdade vidare att främjandet av högre ordningens tänkande genom onlinelärande kräver utmanande aktiviteter, som gör att de studerande kopplar ny information till gamla, konstruerar
meningsfull kunskap och använder metakognitiva förmågor. När eleverna är självreglerande har de större
möjligheter att genomföra lärande aktiviteter som leder till skapandet av ny kunskap, förståelse och högre
ordningens lärande (Stubbe och Theunissen, 2008) med hjälp av processer såsom övervakning, reflektion,
testning, ifrågasättande och självvärdering.
Enligt flera studier (New Media Consortium, 2006, 2007, 2008, 2009; Salaway, Caruso & Nelson, 2008; Owen,
Grant, Sayers & Facer, 2006; Bryant, 2007; Minocha, 2009; CLEX, 2009) integrering av social programvara i
lärandet design kan göra en kvalitativ skillnad som ger praktikanter en känsla av delaktighet och kontroll över
sitt eget lärande. Den reviderade Webquest 2,0 ramen föreslår utmanande Web 2.0 förbättrade aktiviteter
som främjar självreglerande och kollaborativt lärande och innehåller delar som driver eleverna att använda
kognitiva och metakognitiva strategier (Blooms reviderade taxonom” t.ex. analysera, syntetisera, jämföra och
klassificera Internet-resurser, att analysera olika perspektiv på en fråga, att kunna utläsa, generalisera och dra
slutsatser, att bygga en egen lösning och reflektera över processen). Denna kombination kan erbjuda idealiska
förutsättningar för lärande för främjande av högre ordningens tänkande.

4.3 Kollaborativt lärande/kooperativt lärande
Kollaborativt lärande definieras som en situation där två eller fler människor lär sig eller försöker
lära sig något tillsammans (Dillenbourg, 1999) medan i kooperativt lärande arbetar praktikanterna
med sina kamrater för att åstadkomma en delad eller gemensamt mål. Målet nås genom relationer
i en grupp av elever som kräver positivt ömsesidigt beroende, individuellt ansvar, social kompetens
(kommunikation, tillit, ledarskap, beslutsfattande och konfliktlösning), ansikte mot ansikte interaktion,
och grupp bearbetning (Johnson och Johnson, 2003). För att förbättra praktikantens färdigheter, måste
två egenskaper vara närvarande:
a) Eleverna arbetar mot en grupps mål eller erkännande
b) Framgång är beroende av varje individs lärande (Brown och Ciuffetelli Parker, 2009). Enligt Johnson

44

www.webquests.eu

et al. (1998) inte alla grupper är kooperativa grupper. Att sätta grupper tillsammans i ett rum betyder
inte nödvändigt att kooperativ inlärning sker (Johnson och Johnson, 2003).
För att få effektiv kooperativ inlärning, de följande fem väsentliga delar behövs:
•

positivt ömsesidigt beroende, så att eleverna uppfattar att framgång beror på var och en av dem;

•

individuellt ansvar, att varje individs prestation hålls ansvarig och bedöms individuellt;

•

fruktbart samspel, så att eleverna samarbetar, applåderar och hjälper varandra när de klarar den
förelagda uppgiften;

•

sociala färdigheter, vilket innebär att eleverna behöver lära sig hur man kan arbeta i samverkan och
detta bör vara en del av inlärningsprocessen;

•

gruppens bearbetning, vilket innebär en diskussion om hur kan man förbättra grupparbete.

Grupparbeten har blivit en avgörande del av webbenkäter. Webquest ramen främjar samarbetet genom
att fördela enskilda roller till elever genom vilket de är skyldiga för att få ett personligt perspektiv på ett
ämne, samtidigt som ansvariga inför sina grupper av kamrater. Genom denna process är eleverna skyldiga
att dela med sig av sin undersökning inom en liten grupp sammanhang, i syfte att utveckla en djupare
förståelse för ämnet och samtidigt bidra till gruppens slutmål. (Pelliccione & Craggs, 2007). Genom att
köra flera webquest grupper i samma företag, kommer eleverna att också se att olika lösningar har valts
av varje lag på grund av kvaliteten på gruppmedlemmarnas forskning och argumentation färdigheterna.
Som studerande kompletterar fler webbenkäter, kommer de att bli allt mer medvetna om att deras
individuella arbete har en direkt inverkan på kvaliteten för sina gruppens slutliga produkten och detta
främjar motivation i lärandet.
Med nya Web 2.0-teknik, har webben blivit en kollaborativt lärande plattform som gör det möjligt för
eleverna att välja sina egna verktyg för att skapa och dela kunskap och idéer i en distribuerad miljö.
Eleverna har blivit mer ansvariga för sitt eget lärande som de har möjlighet att skapa en inlärningsmiljö
för att bäst passa sina inlärningsmål och behov av nätverk, kunskaps konstruktion, social interaktion
och samarbete. Conole och Creanor (2007) rapporterar att elevernas har höga förväntningar på hur de
ska lära sig, välja teknik och lärmiljöer som bäst motsvarar deras behov med en nyanserad förståelse
för hur man kan manipulera dessa till sin fördel” (s. 11).
Den reviderade Webquest 2.0 ramen syftar till att stödja och förbereda deltagarna för att framgångsrikt
lära sig i samverkan med andra elever i och utanför klassrummet att nå sina individuella och gruppens
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inlärningsmål. En rad fri öppen källkod Web 2.0-applikationer som wikis, bloggar, sociala bokmärken,
mikrobloggar kan förbättra kollaborativt lärande genom att tillhandahålla miljöer där man kan
kommunicera och samarbeta, skapa, publicera och dela deras arbete. De har också bättre möjligheter
att reflektera över processen som följde för att slutföra grupp eller individ uppgifter (som att kontrollera
utkast av sitt arbete på en wikis historia) eller att reflektera över den feedback som ges av utbildare,
moderator eller andra praktikanter, in och utanför träningsrummet (kommentar-funktionen i bloggar,
wikis osv.) eller att reflektera över det slutliga arbetet av sina medarbetare.

4.4 Webquests: konstruktivism, frågebaserat lärande, projekt-baserat lärande
(PBL)
Konstruktivism är den viktigaste pedagogiska teorin bakom webquest modellen, som stöder
undersökande lärande och ställning-lärande. Centralt för konstruktivism är tanken att individer är aktiva
deltagare i inlärningsprocessen och inte bara passiva mottagare av information (Savery & Duffy, 1995;
Karagiorgi & Symeou, 2005).
Konstruktivism är baserad på antagandet att kunskap inte kan överföras utan måste konstrueras av
individen. Därför är lärande en aktiv process att integrera information med befintlig kunskap. Enligt
konstruktivistiskt förhållningssätt till lärande (Jonassen et al, 1993; Wilson, 1997; Williams & Burden, 1997;
Murphy, 2000; Grant, 2002) måste eleverna aktivera den mentala bearbetningen vilket resulterar i att
förstå och i skapandet av mening från sina egna erfarenheter. I konstruktivism, skiftar kontroll över
inlärningsprocessen från läraren till eleven, med den lärande spelar en aktiv roll i lärandeprocessen.
Lärande sker i ett sammanhang och genom samarbete och ger möjligheter att lösa realistiska och
meningsfulla problem. Däremot fokuserar utbildare främst på förberedande aktiviteter och kritiska
ställningar när assistans behövs. Följaktligen är tränare en initiativtagare och rådgivare i lärandeprocessen
(Ullrich et al, 2008). Det konstruktivistiska lärandet, tillsammans med det ökande inflytandet från tekniska
framsteg inom utbildning, kräver användning av meningsfulla autentiska aktiviteter, för att ge den lärande
situationen ett syfte och mening och därmed göra verksamheten ett exempel av belägen kognition
(Reeves et al., 2002; Matejka, 2004; Baccarini, 2004).
Webbenkäter med sina konstruktivistiska natur kan ge ett sammanhang för samarbete och social
interaktion där eleverna kommer att bygga sina kunskaper genom att vara engagerade i meningsfulla
aktiviteter (Simina och Hamel, 2005). Enligt March (2004), webbenkäter, som utredning-baserade aktiviteter
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(Dodge, 1995), underlättar förståelsen och skapandet av förbindelser mellan lärande områdena och
också ger möjligheter till reflektion och sammanslutning av lärandets idéer med den verkliga världen.
Webbenkäter kan användas i olika sammanhang. Den konstruktivistiska teknikens roll är allmänt erkänd
i utformningen av en realistisk inställning. (Jonassen et al, 1993; Reeves et al, 2002; Stoks, 2002; Matejka,
2004, Hanson-Smith, 2004; March, 2004). Det underlättar tillgången till information och därmed kunskap
konstruktion så länge som dessa teknikbaserade inlärningsmiljöer representerar flera verkliga verkligheten
i fall-baserade uppgifter som främjar kollaborativ kunskapskonstruktion. Idén om kunskapsutvecklingen
är väl beskriven i Bednar, Cunningham, Duffy och Perry (1992) som uppger att kunskap kan utvecklas
genom utbyte av flera perspektiv och elevernas tolkning av dessa perspektiv. Denna idé är en av de
grundläggande pedagogiska syften med webquest metodiken.
En pedagogik som är ansluten till webquest metoden är projektbaserat lärande (PBL). Konstruktivism,
utredning-baserad inlärning och kooperativt/kollaborativt lärande lägger de teoretiska grunderna
för PBL. Det är ett pedagogiskt, elevcentrerad tillvägagångssätt där praktikanter arbetar i lag för att
undersöka verkliga problem och skapa presentationer för att dela vad de lärt sig (Warschauer et al.,
2000). Webquest använder liknande koncept till PBL, därför blir undervisning och lärande mer intressanta
och engagerande för både lärare och praktikanter. PBL ger situerat lärande som bygger på ett projekt
samtidigt som webquest går ett steg längre, denna metod skapar en konstruktiv lärmiljö för eleverna
att enkelt förstå sammanhanget och konstruera den kunskap som syftar till att lära sig tänka och skaffa
förmågor (Jia Rong, et al., 2007).
Inom litteraturen, beskrivs konstruktiva miljöer som ”interaktiv1” och därmed underlättar byggandet
av kunskap genom att använda verktyg, samarbete med andra och placera eleven i centrum av
instruktions-processen (Shuell, 1990). I fallet med webquest metoden är utbildarens roll att ”orientera”
eleven genom att iscensätta lärande i att organisera mer effektivt deras grupp arbete och att främja ett
positivt ömsesidigt beroende (främja interaktion, individuellt och i grupp ansvar, social och liten grupp
färdigheter, grupp bearbetning). Att stödja elever under beskrivningen av webquest uppgiften är ett
avgörande steg. Genom att bryta uppgiften i mindre bitar och be eleverna att genomföra specifika
deluppgifter, är webbenkäter en lärande klätterställning som möjliggör olika grader av vägledning
genom sin konstruktion. Slutligen ges studerande också möjlighet att reflektera över vad de lärt sig
och diskutera eventuella förlängningar och tillämpningar av förvärvade kunskaper. Läraren stöder elever
i varje steg av deras lärande.
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4.5 Ställningbaserat lärande
Webquest är tilltalande eftersom de ger struktur och vägledning både för elever och för lärare (Dodge,
2001). Dessa tillfälliga förutsättningar för praktikanternas prestanda bortom deras kapacitet (Cho &
Jonassen, 2002) anses vara ett sätt att använda ställningar.
Ställningar är ett centralt begrepp för webbenkäter och inom litteraturen beskrivs det som ett sätt
att ge struktur åt praktikanter, hålla dem fokuserade på uppgiften, samtidigt undvika att vara över
normativa. Webbenkäter använder byggnadsställningar för att engagera elever i högre kognition
(March 1998) eftersom de främjar problemlösning uppgifter, tillhandahåller länkar till webbplatser
och leder utvecklingen av tänkande färdigheter genom utredning (Dodge, 1998, March, 2004; Lara &
Reparaz, 2007). Vad är viktigt i ställningar är att de stöder praktikanternas inlärning av både hur man gör
uppgiften samt varför uppgiften ska göras på det sättet (Hmelo-Silver, 2006). Enligt McKenzie (1999),
erbjuder ställningarna möjlighet till självutvärdering för praktikanter, klargör förväntningar och resultat
och håller praktikanter på uppgiften, och ger viktiga källmaterial.
Inom litteraturen kan ställningar ges på olika sätt i olika delar av webquest (Watson, 1999; Dodge B. och
March T, 2002, Fiedler, 2002; March T., 2004, Kundu & Bain, 2006; March, 2007). Varje steg i webquest
ramen ger en detaljerad beskrivning av vad eleven måste göra för att strukturera kunskap genom en
autentisk upplevelse. Varje elev som är en del av en koncern behöver jobba på och hitta lösningar på
ett verklig-livs problem att ta på en särskild roll. Länkar och andra resurser som ges av tränare leder
eleverna att hitta relevant information som kommer att stödja dem att nå sitt lärande mål och slutföra
verksamhet genom att skapa den slutliga lärande-produkten. En sådan ställning-aktivitet utmanar
elevernas tänkande, förbättrar samarbetet mellan deltagarna och även interaktion och March (2005)
påpekar ”en sådan ställning är kärnan av webquest modellen”.
Bernie Dodge (2000) föreslås tre typer av byggnadsställningar som kan användas i en webquest:
mottagning, omvandling och produktion. På detta sätt beskriver han på ett mer konkret sätt de tre
etapperna av ställningar. ”Mottagnings ställningar” hjälper studenter att förstå, samla, organisera och
lagra information från källorna. ”Omvandlings ställningar” hjälper studenter omvandla information till
någon ny form. Denna omvandling kan kräva flera tanke-åtgärder såsom brainstorming, välja, analysera,
sammanställa, granska osv. Slutligen, ”Produktions ställningar” hjälper studenter producerar data i en
viss presentation format som kan omfatta för-producerade mallar men även multimedia.
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Det finns ett rikt utbud av webquest mallar tillgängliga på Internet och ett stort antal webquest
tillgängliga via portaler. Användningen av dessa kan kraftigt minska tiden som tränaren måste investera
för att finna lämpligt material på Internet för att utveckla webbenkäter.

4.6 Digital kompetens och rika resurser
En av de grundläggande idéerna kring webquest metoden är att eleverna ställs inför verkliga situationer
som innefattar social interaktion, samarbete, kritiskt tänkande och naturligtvis en effektiv användning
av internet och teknik i allmänhet. En viktig aspekt av digital kompetens är förmågan att söka och
värdera rätt information för rätt ändamål. Webquest metoden kan ge stöd till eleverna för att utveckla
sina datakunskaper. Att arbeta i grupper med handledarens stöd kan hjälpa eleven att bättre förstå hur
man effektivt använder internet, hitta och dela information och använda web 2.0 och sociala program.
Utbildare kan skapa webquest aktiviteter utan en avancerad nivå av datakunskaper. Allt de behöver,
förutom grundläggande datakunskaper, är tillgång till Internet och naturligtvis en dator eller handdator.
Enligt March (2005) ”webbenkäter drar nytta av webbens möjligheter att presentera resurser som kan vara
interaktiva, media-rika, samtida, kontextualiserade, eller av olika perspektiv”. De många representationer
av ett ämne erbjuder eleverna en möjlighet att bättre utvärdera informationen och bygga en ny förståelse
för det. Coiro (2003) påpekar att dessa multimediala representationer kräver nya sätt att tänka kring hur
du kommer åt, manipulerar och svarar på information. Hon lägger fram webbenkäter som aktiviteter
för att träna eleverna i multi-kunnighet. Hon anser att ”När det gäller nya kunnigheter kräver dessa
webbaserade undersökning projekt ganska höga nivåer av tänkande och gemensam problemlösning
som kan överraska läsarna som är vana med mer traditionella läsuppgifter”. Hon hävdar också att
presentationen av information i olika lägen, inte bara förbereder eleverna för multimodal läskunnighet,
men även inrymmer individuella skillnader i lärstilar, hjälper förståelse och underlättar överföringen till
långtidsminnet. Skaparna av webquest har också betonat att detta är ett format avsett för att dra nytta
av webbens möjligheter och så utvecklas digital kompetens. Denna kompetens är nödvändigt för att
navigera i hyperlänkar på ett sätt som möjliggör byggandet av ändamålsenliga meningar. Att kunna
värdera information från internet (dvs. bedöma riktigheten och användbarheten av resurser, skilja fakta
från åsikter, bedöma syftet och ideologin bakom online-texter) är en annan viktig färdighet som kan
utvecklas genom webquest aktiviteter.
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I en tid präglad av ”läsa/skriva”, presenteras web information i flera rikare mediaformat som integrerar
olika delar: skriven text, animation, grafik, interaktiva verktyg, ljud och video. Den höga graden av
interaktivitet och socialisering som erbjuds kan stödja processen att förstå information och bygga upp
kunskap i ett samarbetsprojekt, men också på ett självstyrande sätt.
Shetzer och Warschauer (2000) har kategoriserat elektroniska kunnigheter i tre områden: forskning,
kommunikation och konstruktion. ”Forskning” omfattar en rad navigation, läsning och tolknings
färdigheter, inklusive hur man effektivt söker på internet, hur man ska värdera information som du
hittar och hur man kritiskt överväger multimedia information. Kommunikation innebär att behärska
pragmatik av olika former av synkron och asynkron kommunikation, både i en-till-en interaktion och
”många-till-många” elektroniska diskussionsforum. ”Konstruktion” innebär förmåga att arbeta individuellt
eller samarbeta för att skriva och publicera information på Internet, och inkluderar behärskning av
hypermedia författande.
Den reviderade Webquest 2.0 ramen stöder eleverna i att utveckla digitala kunnigheter så att de kan
dra nytta av lärande möjligheterna som web 2.0-teknik kan erbjuda som att använda avancerade
sökverktyg (öppna elektroniska databaser för att hitta information), eller kommunicera med experter
för en visst ämne via forum, mikrobloggtjänst eller andra verktyg för kommunikation, skapa autentiskt
material, inklusive ljud, video och text, delta i öppna samhällen etc.
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I följande tabell (tabell 4) presenteras parallellt de grundläggande teoretiska delarna av Webquest 1.0 och
Webquest 2.0 metodiken. Det visar de gemensamma delar och skillnaderna mellan de två webquest
versionerna.
Teoretiska kärnelement

Grundläggande pedagogiska
teorier / modeller

Webquest 1.0

Social konstruktivism (Vygotsky, 1978) /
Problembaserat lärande (Sweller, 1988) /
Förfråga–baserat lärande (Savery & Duffy,
1995) / Lärande i centrum (Dewey, Piaget,
Vygotskij).

Webquest 2.0

Social konstruktivism (Vygotsky, 1978) /
Problembaserat lärande (Sweller, 1988) /
Förfråga–baserat lärande (Savery & Duffy,
1995) / Lärande i centrum (Dewey, Piaget,
Vygotskij)

Konnektivism Lärande teori (Siemens,
2005)
Livslångt lärande / självstyrande lärande /
Blandat lärande

Teorin av Ställningar (Social
utveckling teori–ZPD)

Kvalitets resurs länkar, övertygande
problem och tillverkning av mallar /
Ramverk av 6 steg

Kvalitets resurs länkar, verktyg (fritt val
ingår), produktion av grupp och uppgifts
mallar /
Ramverk av 7 steg
(Inlärning cirklar)

Teorier / Modeller av Motivation

Kellers ARC modell av motivation (1984)

Inre motivation (Malone & Lepper, 1987)

Kritiskt tänkande/ Högre
ordningens tänkande

Kritiskt tänkande

Avancerad kritiskt tänkande:

Äldre Blooms taxonomi (1956):
Webbenkäter 1.0 utökar elevernas
tänkande till de högre nivåerna i Blooms
taxonomi: analys, syntes och utvärdering

Webbenkäter 2.0 förlänger elevernas
tänkande till de högre nivåerna av Blooms
reviderade digitala taxonomi (Churches
2009): tillämpning, utvärdera, skapa.

Samarbete/Kooperation mellan
medlemmarna i varje grupp

a) Samarbete mellan medlemmarna i varje
grupp

Kollaborativt / Kooperativt
Lärande

b) Kooperation mellan medlemmarna i
varje grupp
c) Öppen samverkan med människor
utanför inlärningsmiljön som stöds av web
2.0–verktyg

Elektroniska resurser /
kunnigheter

“Läs” Web 1.0:

“Läsa och skriva” Web:

Internet–resurser

Web 2.0 tjänster / applikationer

Tabell 5. Teoretiska kärnelement i WQ 1.0 and WQ 2.0
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5. Presentation av CBLM i SMF

Ett litet eller medelstort företag som avser att införa CBL metodiken har att uppmärksamma följande:
1. Ledningens engagemang och stöd
2. En projektledare ansvarar för genomförandet och välutbildad när det gäller användningen av
kollaborativt lärande
3. Genomförandet av ett pilotprojekt
4. Utbildning för interna utbildare och handledare måste föras.
5. En reklamkampanj inom personal (Motto: ”utforska, prova, utveckla dig själv, kombinera, välja
lösningen”)
6. Rätt val av utbildningsämnen:
a. Ämnen för praktisk användning;
b. Ämnen som möter eleverna behov;
c. Bara producera webbenkäter som uppfyller dagens behov av lärande;
7. Arbetarens motivation
a. Presentation av ersättningar till de anställda;
b. Publicering av lärandets framgångar i intranät eller andra kommunikationskanaler;
c. Ge elever med tid för lärande (uppmärksamma att varje medarbetare lär sig i egen takt).
8. Införa regler för användning av kollaborativt lärande
a. Avsätta tillräckligt med arbetstid för praktikanter att delta fullt ut i webbenkäter;
b. Regler för utvärderingsinstrument, deadlines, som har att slutföra vilken utbildning, vilken
information som samlas in inom ramen för utbildningen kommer att samlas in, belöningar eller
sanktioner i händelse av slutföra/inte slutföra kursen.
9. Teknisk infrastruktur finns tillgänglig (dator, internetuppkoppling, programvara)
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6.	Valet av rätt ämne för en utbildning
baserad på BLM

Rätt val av ett utbildningsämne, som kommer att användas som gemensam blandat lärande, är avgörande
för ett lyckat evenemang. Följande checklista kan hjälpa till vid beslut om lämplig inlärningsmetod:
Om det är brådskande, det ger impulser till deltagarna för att
slutföra utbildningen.

1.

 r utbildningen angeläget för företaget? När måste anställda
Ä
börja använda den nya kunskapen?

2.

 r ämnet tillräckligt viktigt för att alla anställda måste fylla i
Ä
utbildningen?

Ett obligatoriskt ämne kommer att ge stimulans för elever att
slutföra utbildningen.

3.

 r ansikte mot ansikte utbildning egentligen inte kritisk för
Ä
utbildning effektivitet?

I vissa fall kan ansikte mot ansikte utbildning vara det mest
kraftfulla verktyget. Ändå kollaborativt lärande kan vara en
effektiv lösning som användas innan ett ansikte mot ansikte
utbildning för att förbereda deltagarna för utbildning. Å andra
sidan kan det användas som ett uppföljningsverktyg.

4.

Är deltagarna spridda på ett geografiskt område?

Om ja, det ger en "naturlig” motivation att använda kollaborativt
lärande, eftersom besparingar på resekostnaderna och tiden
menar motivation för de anställda.

Om det inte är brådskande och de anställda kommer inte att
ha möjlighet att prova på förvärvade kunskaper, kan det finnas
problem med motivationen att slutföra utbildningen.  

5. F örändras kunskap som levereras i utbildningen ganska ofta
(det vill säga kunskap om produkter)?

Om ja, är fördelarna med kollaborativt lärande verktyg synliga för
anställda och det ger motivation.

6. Ä
 r källorna till kunskap/kompetens, som är avsedda att
levereras i utbildningen, spridda i företaget?

Om ja, det är en stor argument för användning av t.ex. wikis eller
bloggar för att samla in de kunskaper och färdigheter på ett ställe,
enkelt tillgängliga och redigeras av alla anställda.

7.

 r källorna till kunskap, som är avsedda att levereras i
Ä
utbildningen, spridda på Internet?

Om ja, kan Webquest 2.0 metoder användas.  

8. F inns där ett behov av att samla den kunskap som vunnits
under utbildningen i företagets kunskapsbas?

Om ja, det är ett bra argument som ger motivation.

9.

Om ja, bra. Om inte, andra lösningar (dvs. öppna seminarier som
erbjuds på marknaden) kan vara en lösning.

Finns det tillräckligt många anställda för att bygga ett lärarlag?
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7. 	Forskning granskning: Vilka är de pedagogiska
fördelarna och konsekvenserna av WebQuests?

Det finns många studier som analyserar webquest metoden och dess grundläggande beståndsdelar,
undersöker dess inverkan inom olika discipliner, föreslår användbara exempel på praxis sedan 1995
när det först infördes. Förutom Bernie Dodge forskningsarbete (se referencer) som skapade webquest
metodiken, hans elev Tom March (se referencer) har bidragit med sin forskning som försöker att ytterligare
förklara och utveckla den inledande webquest ramen och dess grundläggande teoretiska idéer. Många
andra forskare (Yoder, 1999; Watson, 1999; Barba, 2002, 2003; Area Moreira, 2004; Adell, 2004; Muñoz
de la Peña et al., 2004; Novelino, 2004; Jones, 2005; Peterson et al., 2003; Spanfelner, 2000; Kelly, 2000;
Papanikolaou, 2004; Chardaloupa, 2004; Grassato, 2004) har också gjort forskning om samma ämne.
Även om webbenkäter inte är aktiviteter som ursprungligen var avsedda för språkinlärning, har flera
forskare undersökt deras potential för detta ändamål (Coquard, 1998; Benz, 2000, osv.31). Andra forskare har
också undersökt effekten av webquest i ämnen som matematik (Viseu och Machado, 2003, Guimarães,
2005, osv.32), fysik och kemi (Bottentuit, Coutinho & Alexandre, 2006; Neves, 2006), historia (Cruz & Carvalho,
2005,osv.33) och många fler fält (Blanco Suarez, 2001, osv.34).
En intressant litteratur analys utfördes av Abbit och Ophus (2008) med syftet att bättre förstå vad
som har lärt sig om webquest förhållningssätt i tio år sedan konceptet först föreslogs. Specifikt, söker
analysen att identifiera det som har uppenbarats genom forskningen som finns i referee-tidskrifter
och facktidskrifter om pedagogisk teknik samt i konferenser om effekterna av webquest på flera
aspekter av undervisning och lärande process med elevernas prestation, kognitiva nivå och motivation.
Den första sökning producerade 114 publicerade källor, 108 av vilka identifierades som relaterade till
webbenkäter. Av dessa 108 referenser var 58 som presenterades vid konferenser och 44 har granskats
eller refereegranskade artiklar. Dessutom ingår två rapporter, två webbsidor och två avhandlingar.
Forskningsprocessen för studien inkluderade en preliminär litteratursökning för alla publicerade artiklar,
31 Benz, 2001, Koenraad 2002, Luzon M., 2002, Brabbs, 2002; Stoks, 2002, McDonell TB, 2003; Blasszauer, 2003; Dudeney, 2003; Koenraad och Westhoff, 2003; Perez Τorres,
2003, 2006; Dudeney, 2003 , Richards 2005, Simina V., och Hamel MJ, 2005; Mezzadri M. 2005, Perifanou M., 2006, Perifanou M., 2009, Costa och Carvalho, 2006; Tsai, SH,
2006; Brito C. och Baia M, 2007, Fernandez A., 2007, Barros A. och Carvalho, 2007
32 Cruz, 2006; Gouvea, 2006; Quadros, 2005; Sampaio, 2006; Silva, 2006, Xavier, 2007
33 Gaskill M., MacNulty A. och Brooks D., 2006, Martins, 2007; Cruz et al, 2007.
34 Castronova, 2002; Milson, 2002, Lara S. och Reparaz, 2005; Gorghiu G. et al, 2005;. Zheng et al, 2005
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uppsatser och avhandlingar och konferenser i samband med genomförandet av webquest strategin
på alla utbildningsnivåer.
Majoriteten av artiklarna som identifierats av litteratursökningen var av beskrivande karaktär och var
huvudsakligen artiklar som beskriver hur webquest användes i ett visst sammanhang. Även om vissa
av dessa artiklar föreslog rutiner och metoder som skulle stödja användandet av webbenkäter i olika
lärmiljöer, de uppfyller inte urvalskriterierna för att identifiera forsknings-stödda metoder eftersom de inte
innehåller en forskningsmetod. 41 av artiklarna (37,9%) beskrev någon typ av formell forskningsmetod
och uppfyllde kriterierna för vidare granskning. Majoriteten av dessa artiklar var antingen empiriska eller
utvärderingar, men fallstudier, aktionsforskning och kvalitativa metoder identifierades också.
Enligt forskningsresultat, identifierar flera studier attityder och uppfattningar som var i allmänhet
positiva till webquest (Carroll, Legg, och Taylor, 2003; Fox, 1999; Gaskill, et al, 2006;. Santavenere, 2003)
medan andra mer framstående forskningar identifierade påverkan på motivation (Murray, 2006; Tsai,
2006), klargörande av information (Gorrow, Bing och Royer , 2004; Beyerback och Burrel, 2004), liksom
fördelarna av samarbetet (Milson 2002, Kortecamp och Bartoshesky, 2003), utveckling av ett gemensamt
arbetskompetens (Leahy och Twomey, 2005) och uppfattning av tekniska färdigheter (Gorrow et al. ,
2004, Dell, 2006).
Under de följande åren har det också hittats att webquest metodiken främjar samarbete (Roberts, 2005),
motivation, engagemang (Lara och Reparaz, 2007), kritiskt tänkande och högre kognitiv närvaro (Kanuka,
Rourke, & Laflamme, 2007; Popham Lina och Wentworth , 2003), i strid med en tidigare studie (Molebash,
Dodge, Bell, och Mason, 2002) som utforskade ”WebQuest.org” databas och fann att det kan finnas
svårigheter med att stödja några av de högre kompetens nivå tänkande. Det finns en brist på forskning
om effekterna av webbenkäter på inlärning och prestation (Milson, 2001, 2002, Strickland, 2005). Ändå Tsai
(2006a) hänvisar till en högre nivå av prestation i språkinlärnings sammanhanget (ordförråd och sagoläsning)
medan annan forskning (Burke, Guffey, Colter och Riehl, 2003;. Gaskill et al, 2006) konstaterade att det förelåg
ingen signifikant skillnad när man jämför webquest metoden med mer traditionella metoder. Resultaten
av forskningen som beskrevs bekräftar att webquest metoden har en lovande framtid i utbildningen.
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