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En dator per elev i inkluderande lärmiljöer 

Tord Söderqvist 

Sammanfattning 

Satsningar på en-till-en, det vill säga en dator eller pekplatta per elev, blir allt vanligare i svensk skola, 

men det finns begränsad forskning om hur detta påverkar elever med funktionsnedsättning och/eller i 

behov av stöd. I en inkluderande skola behöver tekniken vara tillgänglig för alla och användas i ett 

meningsfullt sammanhang. 

Studiens syfte var att undersöka hur en-till-en-satsningar kan påverka elevers möjligheter i skolan, alla 

elever oavsett funktionsförmåga inräknade. I detta ingick att identifiera såväl positiva som negativa 

aspekter av att ha ständig tillgång till en dator per elev i undervisningssituationen och hur detta 

förhåller sig till den inkluderande skolan. 

Metoder som användes i insamlingen var fallstudien som metod, deltagande semistrukturerade 

observationer på två skolor samt semistrukturerade elevintervjuer på en av dessa skolor. Som stöd för 

analysen av materialet användes en modell för undervisning och lärandeprocesser som bygger på ett 

didaktiskt designperspektiv. 

Resultatet visar att en-till-en, om tekniken används inom ramen för en medveten pedagogisk tanke hos 

läraren, ger många möjligheter i form av anpassningar utifrån varje elevs behov. Eleverna är ofta 

positiva till datorn och kan komma runt sina svårigheter utan att sticka ut i klassrummet. Dessutom 

ökar möjligheten för läraren att kommunicera enskilt och i grupp med eleverna, vilket ger rikliga 

tillfällen till formativ bedömning och ytterligare individanpassning.  

Samtidigt identifieras stora svårigheter med IKT i klassrummet, bland annat att vissa elever får väldigt 

lite skolarbete gjort på grund av att de inte kan motstå sociala medier, spel och annat som en 

Internetuppkopplad dator ständigt erbjuder. Med andra ord finns en risk för att lärmiljön blir 

otillgänglig och exkluderande, särskilt för elever med koncentrationssvårigheter. Allt detta behöver 

pedagoger vara medvetna om för att genom kollegialt lärande kunna utveckla fungerande strategier 

som gynnar alla elevers lärande.  
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Inledning 

Skollagens krav på IKT-användning i undervisningen och den snabba teknikutvecklingen inom 

området har skapat stora möjligheter, men också utmaningar. I en tidigare studie om IKT och 

alternativa verktyg för elever i behov av stöd såg jag att lärarens pedagogiska kompetens kring IKT-

användning i klassrummet var viktig för att utrustningen skulle komma till nytta i elevens lärande 

(Söderqvist, 2012). Bland de medverkande lärarna fanns också uppfattningen att bristen på datorer 

kunde försvåra arbetet och medföra att IKT valdes bort i den ordinarie undervisningen. Flera lärare 

ansåg sig tvungna att välja segregerande arbetssätt, där endast de elever som ansågs ha störst behov av 

stöd fick tillgång till det fåtal datorer som skolan hade. Skolinspektionens (2011) granskningar har 

också visat att stödet till elever i läs- och skrivsvårigheter ofta brister när det gäller tillgång till 

alternativa IKT-verktyg i undervisningen.  

På senare år har allt fler skolor genomfört så kallade en-till-en-satsningar, vilket innebär att varje elev 

får tillgång till en personlig dator eller pekplatta i undervisningen. Hatakka et al. (2013), Tallvid 

(2010, 2015) samt Tallvid och Hallerström (2009) har visat att sådana satsningar kan medföra fördelar 

för många elever, inte minst för elever i behov av stöd som i samband med satsningen kan få ständig 

tillgång till alternativa verktyg eller hjälpmedel. Studier pekar också på att det är elever i läs- och 

skrivsvårigheter som tycks ha störst nytta av detta (Grönlund et al., 2011; Harris & Smith, 2004; 

Valiente, 2010). Dock finns få studier som på djupet undersöker hur elever använder tekniken (Islam 

& Grönlund, 2016) samt hur det blir för elever i behov av stöd eller elever med funktionsnedsättning 

när alla elever har personliga datorer eller pekplattor. Därför finns ett behov av att belysa detta område 

ytterligare. 

Området en-till-en är relevant att studera utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, bland annat med 

anledning av att många elever med funktionsnedsättning är i behov av en tillgänglig IKT-miljö för att 

lyckas i skolan. Emellanåt framförs i den offentliga debatten kritik mot IKT-användning, dels av 

kostnadsskäl och dels för att ett tydligt stöd för dess effekter saknas i forskningen. Stora IKT-

satsningar blir samtidigt allt vanligare och det behövs forskning som belyser hur detta kan påverka 

tillgänglighet och delaktighet för alla elever. I detta sammanhang är det relevant att se vad som sker i 

klassrummet, det vill säga hur lärare och elever faktiskt använder sig av tekniken i inkluderande 

lärmiljöer, för att därigenom kunna identifiera fungerande strategier och eventuella fallgropar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur en-till-en-satsningar kan påverka elevers 

möjligheter i skolan, alla elever oavsett funktionsförmåga inräknade. I detta ingick att identifiera såväl 

positiva som negativa aspekter av att ha ständig tillgång till en dator per elev i 

undervisningssituationen samt om, och i så fall hur, detta kan bidra till en inkluderande lärmiljö. 

 Hur används IKT i undervisningssituationen och vilka företeelser eller aktiviteter skulle kunna 

vara inkluderande respektive exkluderande? Med andra ord, vad gör att alla elever oavsett 

funktionsförmåga kan delta på samma villkor, och vad gör undervisningen otillgänglig för vissa? 

 Vilka möjligheter och svårigheter för eleverna kan identifieras?  

 Vilka krav ställs på läraren vid en en-till-en-satsning? 
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Bakgrund 

Implementering av IKT i skolan har visat sig vara en komplex process som behöver kopplas till 

skolutvecklingen i stort (Tallvid, 2015). När skolor gör så kallade en-till-en-satsningar och elever får 

tillgång till var sin dator, öppnas möjligheter för lärarna att använda nya arbetssätt. I en tidigare studie 

kunde jag konstatera att medverkande lärare upplevde en låg datortäthet som ett avgörande hinder för 

att de skulle kunna uppfylla styrdokumentens krav på IKT-användning (Söderqvist, 2012). Förutom en 

hög datortäthet kan det krävas särskilda program, alternativa verktyg eller hjälpmedel, för att 

exempelvis elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna använda sina datorer fullt ut. Det behövs också 

en pedagogisk tanke kring hur tekniken ska tas till vara för att berika och utveckla såväl undervisning 

som elevers lärprocess (Fleischer, 2013; Genlott & Grönlund, 2016; Penuel, 2006; Tallvid och 

Hallerström, 2009). Denna studie kommer med andra ord att röra sig i skärningspunkten mellan 

allmän IKT, alternativa verktyg, tillgänglighet, delaktighet, inkludering och skolutveckling. 

Definition av begrepp 

Inledningsvis vill jag definiera några begrepp som används i denna uppsats. Mina definitioner gör inte 

anspråk på att vara fullständiga, utan är endast avsedda att förklara hur begreppen har använts i denna 

studie och vilka referenser som har beaktats. Det kan förekomma andra definitioner än de som 

redovisas här. 

IKT och alternativa verktyg i lärandet 

Förkortningen IKT står för informations- och kommunikationsteknik liksom dess engelskspråkiga 

motsvarighet ICT. IKT i ett skolsammanhang kan vara alla möjliga typer av elektronisk utrustning 

som används i undervisningen eller på raster, exempelvis datorer, pekplattor (surfplattor), smarta 

mobiltelefoner och mp3-spelare. En förkortning som ofta används är också IT eller it som står för 

informationsteknik. Detta begrepp används ofta av svenska (skol-)myndigheter och är i detta 

sammanhang synonymt med IKT, som enligt min egen upplevelse används allt mer frekvent ute i 

skolverksamheten. Det är underförstått att begreppet IT inte endast betecknar en kanal för enkelriktad 

information utan att det också erbjuder en ständig interaktivitet, men begreppet IKT uttrycker detta 

mer explicit. Därför väljer jag att använda IKT i denna studie.  

Alternativa verktyg i lärandet, även kallade alternativa eller digitala lärverktyg, är sådan digital 

utrustning som kan underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och elever med andra 

funktionsnedsättningar och som därför finns för alla elever i skolmiljön. Utrustningen används 

förebyggande, för att undervisningen ska bli tillgänglig. Samma verktyg kan benämnas hjälpmedel om 

de i stället används åtgärdande, när en elev med funktionsnedsättning redan har stött på problem i 

skolan och behöver kompensera sina konstaterade svårigheter. Hjälpmedel utprövas och bekostas 

traditionellt av Landstinget, även om skolan numera ska tillhandahålla de verktyg som behövs i 

undervisningen. För en fördjupad diskussion kring begreppet alternativa verktyg, se Söderqvist (2012). 

Det kan konstateras att allt fler alternativa funktioner finns inlagda för alla användare på pekplattor 

och datorer, exempelvis talsyntesuppläsning eller rättstavning, inte sällan webbaserade, och att antalet 

hjälpmedel i form av separata program och apparater numera är betydligt färre än tidigare.  
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En-till-en 

Begreppet en-till-en (1-1) kan ha olika innebörd i olika sammanhang. I föreliggande uppsats avses en 

satsning på IKT i sådan omfattning att varje elev har tillgång en personlig dator eller pekplatta ”som är 

ansluten till Internet, åtminstone i skolan men helst också hemma” (Fleischer, 2013, s. 31). Nedan, i 

avsnittet Tidigare forskning, ges en utförligare beskrivning av vad en-till-en kan innebära i ett 

skolsammanhang. 

Delaktighet och tillgänglighet 

Dessa två begrepp kan ha många olika innebörder. Inledningsvis vill jag betona att jag med 

tillgänglighet inte endast avser fysisk tillgänglighet exempelvis till lokaler, utan också tillgänglighet 

när det gäller undervisningens innehåll. Det handlar här om att erbjuda ett tillgängligt 

meningssammanhang och tillgängligt socio-kommunikativt samspel (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2015). Om undervisningen är tillgänglig finns förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och få ut 

maximalt av tiden i skolan. För att föregå med gott exempel har jag i möjligaste mån undvikit att 

använda förkortningar i denna uppsats, för att därmed göra texten mer tillgänglig för den som behöver 

läsa den med stöd av talsyntesprogram; ett undantag är dock det vedertagna begreppet IKT. Med 

delaktighet avser jag i denna studie främst alla elevers känsla av att höra till klassen och att på ett 

likvärdigt sätt kunna interagera med kamrater och lärare i skolan, oavsett funktionsförmåga. En 

definition av begreppet delaktighet som jag kan ansluta mig till lyder enligt följande: 

En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet innefattar 

följande sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang 

och autonomi. Aspekterna belyser både det som individen själv upplever och det som kan 

observeras av andra (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015, s. 9).  

I denna studie ligger huvudfokus på tillgänglighet, men även andra aspekter av delaktighet kan 

förekomma. 

Pekplattor 

I vardagligt tal används ofta begrepp som ”padda”, surfplatta, lärplatta eller läsplatta. Det finns olika 

fabrikat och olika funktioner. Läsplattor är till exempel endast till för läsning med ögonen i traditionell 

mening, medan andra plattor har flera funktioner som kan vara till stor nytta i skolan, exempelvis 

uppläsning och inspelning. Enligt Svenska datatermgruppen (2016) är den officiella beteckningen på 

dessa pekplattor eller datorplattor. I föreliggande studie används därför begreppet pekplatta. 

Tidigare forskning 

I min tidigare studie, på magisternivå, framkom att datorn kan vara till nytta för elever i behov av stöd 

om den används på ett medvetet sätt, men att en brist på datorer gör att elever inte fullt ut får tillgång 

till detta stöd (Söderqvist, 2012). Många verktyg har tagits fram just för att kompensera för olika 

svårigheter som elever kan hamna i, exempelvis när det gäller att hantera skriftspråket. Studier har 

visat att sådana verktyg kan vara till nytta, men att de inte med automatik kompenserar för svårigheter 

med läsning och skrivande eller andra skolsvårigheter. Det handlar mer om hur verktygen används i 

undervisningen än tekniken i sig (Fleischer, 2013; Genlott & Grönlund, 2016; Penuel, 2006; Tallvid & 

Hallerström, 2009).  

Huruvida verktygen gynnar elevernas kunskapsutveckling eller ej tycks alltså vara avhängigt av hur 

läraren kopplar dem till sin pedagogiska avsikt med undervisningen, på ett liknande sätt som gäller för 
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alla andra typer av läromedel och undervisningsmaterial. Digital utrustning finns numera såväl i 

klassrummet som i elevernas hem, till och med i deras fickor i form av smarta mobiltelefoner. 

Tekniken finns överallt och det är därför inte längre relevant att studera huruvida datorer i sig är bra 

eller inte för skolarbetet (Tamim et al., 2011). Det finns inte längre en IKT-fri skolmiljö och det 

handlar istället om att ta reda på när och hur tekniken ska nyttjas för att stödja elevernas lärande. 

Tankar på att införa en dator per elev inom skolan har funnits sedan 1980-talet. En-till-en realiserades 

dock först på 1990-talet och då inom det amerikanska näringslivet (Fleischer, 2013). Försök har gjorts 

även på skolområdet, men i mindre skala; kunskapen har här varit begränsad och tekniken har inte 

varit tillräckligt användarvänlig förrän på senare år. Datortillgången har ökat kraftigt de senaste åren, 

liksom möjligheten att koppla upp sig mot Internet via trådlösa nätverk. Många skolor erbjuder en 

dator eller pekplatta per elev. Enligt Datorn i utbildningen (2015) fanns sådana satsningar för något år 

sedan i 250 av Sveriges 290 kommuner, dock i olika omfattning; i vissa fall handlar det om att alla 

elever på skolan har tillgång till egen dator och i andra fall omfattas endast vissa årskurser eller 

klasser. I och med att en-till-en är en relativt ny företeelse är det också ett nytt forskningsområde. I 

detta avsnitt följer en genomgång av studier om en-till-en som enligt min bedömning har relevans för 

det specialpedagogiska området.  

En-till-en i Sverige 

Fleischer (2013) har i sitt avhandlingsarbete gått igenom ett stort antal svenska och internationella 

studier och styrdokument som är relevanta för en-till-en-satsningar. Han beskriver hur skolans IKT-

användning och synen på densamma har växt fram och förändrats genom åren. Det framkommer att 

det finns risker med de olika icke-pedagogiska avsikter som ligger bakom införandet av IKT i skolan, 

exempelvis marknadens behov och ett alltför tekniskt fokus. Dessutom har det uttryckts en oro för att 

stora IKT-satsningar blir kostsamma för skolan och kräver att annat prioriteras bort.  

Svenska en-till-en-satsningar är enligt Fleischer (2013) inte helt lätt att jämföra och beforska. En 

enhetlig definition av begreppet saknas och olika skolhuvudmän gör olika satsningar när det gäller val 

av till exempel prioriterad elevgrupp, utrustning och omfattning. Den forskning som finns bygger till 

stor del på elevernas och skolpersonalens uppfattningar. Upplevelsen av hög datortillgång är till stor 

del positiv, men resultaten tycks inte bli bättre i den utsträckning som skulle kunna förväntas baserat 

på uppfattningar och satsade medel. Dock har vissa studier några år på nacken och det är först under 

de senaste åren som en-till-en-satsningarna har blivit vanliga i svensk skola. Tallvid och Hallerström 

(2009) lyfter dock att det redan för några år sedan fanns amerikanska studier som pekade på ökade 

betygsresultat, men betonar samtidigt att det handlar om hur datorerna används:  

Datorn ger möjligheter men man ska vara medveten om att det inte kommer att lösa alla 

problem, datorerna inte kan ersätta läraren. Som vi redan tidigare påpekat så är det inte 

datorn per se som påverkar lärandet utan det är vad lärare och elever gör med datorn som 

får betydelse (Tallvid och Hallerström, 2009, s. 18). 

Att det krävs en medvetenhet kring varför man satsar stort på IKT understryks också av Fleischer 

(2013): ”Låt inte en-till-en bli svaret på en fråga vars formulering fallit i glömska” (s. 103). Tänkbara 

medvetna motiv för att satsa på en-till-en skulle kunna vara att höja och utjämna elevernas digitala 

kompetens eller att med teknikens hjälp fördjupa elevers lärande genom nya undervisningsmetoder. 

Det skulle också kunna vara att ge alla elever oavsett funktionsförmåga likvärdiga förutsättningar, 

genom att tekniken kan kompensera för vissa svårigheter. 

En stor satsning på en dator per elev inleddes i Falkenbergs kommun år 2007 och projektet har 

utvärderats kontinuerligt genom intervjuer, enkäter och klassrumsobservationer på två grundskolor 
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(Tallvid, 2010; Tallvid & Hallerström, 2009). Studierna visar att såväl personal som elever har uppnått 

en hög digital kompetens. Rektorerna har varit drivande och har betraktat IKT-satsningen som en 

skolutvecklingsfråga. En majoritet av eleverna upplevde att skolan hade blivit roligare, att det hade 

blivit lugnare i klassrummet och att det fanns få nackdelar med en-till-en-satsningen. Lärarna var till 

en början oroade över de möjligheter till surfande och spel som datorerna kunde erbjuda (Tallvid, 

2010). De lade märke till att elever kunde distraheras av datorns alla möjligheter, men såg med tiden 

att det var en ny form av allmänna ordningsproblem av den typ som lärare i alla tider har haft att 

hantera i sina klassrum. För att en en-till-en-satsning ska bli lyckad ”måste [den] vara intimt 

förknippad med en pedagogisk utvecklingstanke annars riskerar projektet att rinna ut i sanden” 

(Tallvid & Hallerström, 2009, s. 67). I Falkenberg används datorerna frekvent i många olika ämnen, 

men allra mest i svenska och samhällsorienterande ämnen.  

Redan på ett tidigt stadium framträdde fördelar för elever i behov av stöd och elever med 

funktionsnedsättning, då dessa elever mer än andra hade nytta av exempelvis att kunna få texten 

uppläst av talsyntesprogram, ha tillgång till bra rättstavningsprogram och att ha alla dokument samlade 

på en plats (Tallvid & Hallerström, 2009). Lärarna ansåg att de elever som annars hade presterat minst 

hade höjt sin förmåga mest. Elever i behov av särskilt stöd hade också fått adekvata anpassningar av 

sina datorer, det vill säga sådana anpassningar som möjliggjorde användning av nödvändiga 

alternativa verktyg (Hallerström & Tallvid, 2008). De flesta elever var positiva till den egna datorn 

och menade att det underlättade att ha allt skolmaterial samlat där. De hittade lätt information och 

slapp hålla ordning på olika pappersdokument. Presentationer och redovisningar upplevdes som mer 

varierade och roliga, liksom skolsituationen som helhet. Dock var det några procent av eleverna som 

inte upplevde förändringen som positiv. Det fanns elever som uttryckte att mycket tid gick till spel och 

sociala medier och elever kunde känna sig oroliga över att datorerna skulle bli stulna eller gå sönder 

(Hallerström & Tallvid, 2008). I sin doktorsavhandling kunde dock Tallvid (2015) senare konstatera 

att ”den osanktionerade användningen är konstant för en stor elevgrupp även efter en längre tids 

användning” (s. 110). Han noterar vidare att elever med tiden använder allt mindre lektionstid till 

otillåtna aktiviteter vartefter de lär sig använda datorn på ett sätt som gynnar lärandet. Dock finns en 

grupp på 10-15 procent av eleverna som ägnar sig åt otillåten användning i sådan omfattning att det 

bedöms påverka studierna negativt; dessa är främst pojkar (Tallvid, 2015). Dessa resultat bygger till 

stor del på elevers egna uppfattningar. Avhandlingen som helhet bygger på en longitudinell studie av 

två utvärderingsprojekt gällande en-till-en-införande; studien innefattade observationer, intervjuer och 

enkäter med elever och lärare på två grundskolor i Falkenbergs kommun och en gymnasieskola i 

Jönköpings kommun.  

En delstudie visar också att lärare kunde välja att inte använda datorer i sin undervisning. Det första 

skälet var att de ansåg sig ha för lite teknisk kompetens, dels då det gällde att använda datorn som en 

pedagogisk resurs och dels då tekniska problem uppstod eller när den bekanta tekniken hade 

förändrats. Ett andra argument var att den pedagogiska vinsten inte motsvarade det extra arbete som 

skulle krävas; i detta inkluderades farhågan att eleverna skulle använda datorn till annat än skolarbete. 

Det tredje argumentet var att traditionella läromedel ansågs vara bättre i undervisningen än det nya 

som dator och Internet kunde erbjuda. För det fjärde uppgav lärarna en rädsla för minskad kontroll 

över vad eleverna skulle kunna göra på lektionerna och hur elevernas kunskaper utvecklades. Tidsbrist 

var ett femte argument. Det var omkring 4 procent av lärarna som valde att inte använda datorn på 

lektionstid (Tallvid, 2015). 

Unos uno är ett projekt som pågick vid Örebro universitet mellan åren 2011 och 2013 (Grönlund, 

2014; Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014; Grönlund et al., 2011; 2013). Skolor med en-till-en-
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satsningar i tio svenska kommuner undersöktes med fokus på pedagogernas förändrade arbetssätt, 

skolledningens aktivitet samt samverkan mellan hem och skola. Betygsundersökningar, enkäter och 

intervjuer med elever, lärare och ledare, lärarforskning samt klassrumsobservationer låg till grund för 

de årliga rapporterna (Grönlund, 2014). Dessa studier har ”visat att 1:1 inte är ett it-projekt utan ett 

förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och innebär en ganska genomgripande förändring av 

skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och arbetsvillkor” (Grönlund et al., 2014, s. 38). Den stora 

utmaningen som projektet har identifierat är skillnaderna mellan olika skolor och kommuner när det 

gäller IKT-användning. Det handlar med andra ord inte bara om att se på antalet datorer, utan snarare 

hur den utrustning som finns faktiskt används i den pedagogiska verksamheten. Skolans ledarskap på 

alla nivåer inom kommunen har visat sig vara avgörande för om ett en-till-en-projekt ska bli lyckat 

(Grönlund et al., 2014)). Tekniken är kostsam och stora investeringar inom IKT påverkar även andra 

delar av verksamheten. Studierna visar heller inte på att en-till-en har påverkat skolans betygsresultat i 

förväntad utsträckning. Dock upplevde man tidigt fördelar för elever i behov av stöd: 

Lärarna beskriver att elever med skrivsvårigheter får stor hjälp av datorn som verktyg när 

det gäller rättstavningskontroll och liknande. En lärare menar också att det blir mycket 

lättare för henne själv att rätta och hantera elevens uppgifter för nu går det att läsa vad 

eleven skrivit. Hon tycker sig också märka en motivationshöjning hos eleven som nu 

märker att han/hon kan göra lika fina presentationer som alla andra (Grönlund et al., 2011).  

Under projektets gång har man sett ”tydliga resultatförbättringar” där datorerna har använts i läs- och 

skrivinlärningen i en kommun, med det datorbaserade arbetssättet ”skriva sig till läsning” (Grönlund et 

al., 2013, s. 7). Året efter nämns ”I vissa fall uppmätta förbättringar i elevers prestationer” på vissa 

skolor, ”T. ex. skriva sig till läsning; bättre läsförmåga och (mycket) ökad skrivförmåga” (Grönlund et 

al., 2014, s. 4). Nedan beskrivs några relevanta delstudier mer ingående. 

Grönlund et al. (2014) har i sina studier kunnat se att andelen enskilt arbete har ökat i samband med 

en-till-en-satsningar. De lägger ingen värdering i detta. Ensamarbete kan vara lärarlett med stora 

möjligheter att möta varje elev. Det kan också vara ”ofokuserat ensamarbete där eleven lämnas ensam 

långa tider med oklara eller stora arbetsuppgifter som denne inte klarar av att ta sig igenom” 

(Grönlund et al., 2014, s. 10). Vid sådana tillfällen används mycket tid till sociala medier, något som 

upplevs som ett problem av hälften av lärarna och en tredjedel av eleverna.  

När teknologin används fullt ut i undervisningen ges nya möjligheter, men samtidigt ställs nya krav på 

eleverna. Vissa elever upplever att de har otillräckliga IKT-kunskaper för att kunna följa 

undervisningen (Grönlund et al., 2014). Även ämnesinnehållet förändras. ”Elever och studenter lever 

idag inte antingen i en skriftspråklig kultur eller i en digital, multimodal. De lever i båda och de flyter 

ihop” (Wiklund, 2014, s. 140-141). 

I en delstudie fokuseras läs- och skrivinlärningsmetoden Integrated Write to Read, iWTR (Genlott & 

Grönlund, 2013). Studien utgjordes av ett kvasi-experiment under ett läsår med 87 förstaklassare på en 

skola i Sollentuna kommun, varav 41 elever ingick i experimentgruppen och 46 i kontrollgruppen. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes, då utrustningen redan hade köpts in och skulle användas av lärare på 

skolan som hade vidareutvecklat metoden utifrån läroplanens mål. Kontrollgruppen, som bestod av 

övriga förstaklassare på skolan, ansågs vara jämförbar med experimentgruppen. Experimentgruppen 

arbetade med att skriva i par, minst en timme varje skoldag, på dator i ordbehandlingsprogrammet 

Word med stöd av talsyntesprogram. Ingen tid ägnades åt att forma bokstäver för hand under årskurs 

ett. Kontrollgruppen arbetade utan intervention med traditionell läs- och skrivinlärning. I slutet av 

årskurs ett kunde noteras att 87,8 procent av experimentgruppen klarade Skolverkets nivå för godkänt 

på avkodning (35 ord eller mer per minut på H4-testet) jämfört med kontrollgruppen som uppnådde 
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84,7 procent. Skillnaden var dock större när det gällde andelen elever som läste mer än 55 ord per 

minut; 56 procent av experimentgruppen jämfört med 36 procent av kontrollgruppen uppnådde denna 

nivå. Även skrivförmågan bedömdes utifrån nationella prov för årskurs 3 och det kunde konstateras att 

”the texts produced in the test group were (much) longer, they had a clearer story with a more logical 

flow of events described than the control group students” (Genlott & Grönlund, 2013, s. 103). Lärarna 

bedömde detta som att eleverna hade nått en årskurs 3-nivå i skrivandet. Kontrollgruppen skrev så 

korta texter att det var svårt att göra jämförelser av ordförråd, grammatik och liknande. När det gäller 

elever i läs- och skrivsvårigheter noteras följande: 

Importantly, also students with lesser literacy skill performed well in the test. For example, 

a student with suspected (but at the time not formally diagnosed) dyslexia managed to 

produce a 359-word perfectly readable text. A normal performer would produce a text at 

around 700 words, while an excellent performer produced a 2319-word story (Genlott & 

Grönlund, 2013, s. 103). 

Genlott och Grönlund (2013) menar att de goda resultaten troligen hade att göra med kombinationen 

av teknologi och det sociala sammanhang som den användes i. Elever som annars hade kunnat 

misslyckas på grund av motoriska svårigheter eller dyslexi kunde producera lika läsbara texter som 

sina kamrater och behövde inte sudda och ändra på papper. De deltagande lärarna bedömde också att 

alla elever, oavsett förmågor och svårigheter, hade fortsatt gott självförtroende vad gäller den egna läs- 

och skrivutvecklingen. Allas delaktighet tack vare IKT sågs som en framgångsfaktor:  

Also the students who yet not were able to read could participate completely in all kind of 

communication between the classmates by using the speech technology to read the 

different texts and be able to write feedback to their classmates (Genlott & Grönlund, 

2013, s. 103).  

En mer omfattande kvantitativ studie genomfördes något år senare av Genlott och Grönlund (2016) i 

samma kommun, då de undersökte metoden Skriva sig till lärande (WTL) och dess påverkan av 

resultaten på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3. Skriva sig till lärande innebär en 

medveten användning av IKT i arbetet med att knäcka läskoden, att förstå och skapa meningsfulla 

texter, att använda texter funktionellt och att kritiskt analysera och transformera texter med fokus på 

diskussion och samarbete i klassrummet. I studien deltog 502 elever, uppdelade på experimentgruppen 

med WTL (n=247) och två likvärdiga kontrollgrupper; en med traditionell undervisning (n=128) och 

en med samma digitala utrustning som experimentgruppen men utan medveten IKT-baserad metod 

(n=127). Resultaten visade att WTL-gruppen presterade bättre än de båda kontrollgrupperna; 92 

procent av eleverna klarade alla delar i ämnet svenska och 81 procent i matematik. Den traditionella 

gruppen utan IKT uppnådde 79 procent i svenska och 67 procent i matematik. Sämst klarade sig 

gruppen som hade tillgång till IKT utan en genomtänkt användning; 77 procent i svenska och 56 

procent i matematik. Detta tyder på att det krävs en pedagogisk tanke med IKT-användning om den 

ska bli till nytta för elevernas läsförmåga och matematiska förmåga; tekniken kan snarare försämra 

resultaten om den används oreflekterat. Analysen visar att arbetet med Skriva sig till lärande dessutom 

utjämnade könsskillnader; pojkarnas förmåga förbättrades tydligast när det gäller läskunnighet. Ett 

arbetssätt som baseras på samarbete och diskussioner tycks också vara mer framgångsrikt för den 

matematiska utvecklingen än traditionell matematikundervisning. Elever i olika typer av 

skolsvårigheter har förbättrat sina resultat genom att de med detta arbetssätt har kunnat vara delaktiga 

på samma villkor som sina klasskamrater i den sociala interaktionen kring skriven text, och inte enbart 

för att tekniken har hjälpt dem komma runt sina svårigheter: 

The fact that the lowest performers – which include students with difficulties in reading 

and writing due to e.g. dyslexia, some kind of language disorder or problems with fine 

motor skills, or just slower development – scored so much better in the WTL group is 
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important. While technology can compensate for e.g. lack of fine motor skills the study 

shows that such factors alone do not explain the results (Genlott & Grönlund, 2016, s. 78). 

Ytterligare forskning inom området läsinlärning med stöd av IKT behövs och forskningen är inte 

entydig, enligt en stor internationell metastudie av Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2016a), som 

redovisas nedan under rubriken Internationell forskning. 

Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) genomförde en fallstudie inom projektet Unos uno. Dels 

innehåller den 17 semistrukturerade gruppintervjuer med 82 elever från grundskolan upp till 

gymnasiet. Dels skickades en länk till en elektronisk enkät ut till eleverna inom Unos uno-projektet 

från årskurs 4 upp till gymnasiet. Eleverna uttryckte i studien uppskattning för de många 

valmöjligheter som datorerna kunde erbjuda, samtidigt som just detta också av vissa elever upplevdes 

som en svårighet. Datorerna gjorde lärmiljön roligare, dels för att de erbjöd alternativa, mer effektiva 

sätt att arbeta, hitta information och presentera kunskap, dels för att de innehöll sådant som var mer 

lockande än själva skolarbetet. Spel och sociala media fanns med i bakgrunden och tog för vissa elever 

mycket tid från lärandet. Elever uppfattade samtidigt att undervisningen gick snabbare framåt sedan 

datorerna hade kommit och att det ibland kunde vara svårt att hinna med. Den lärarledda tiden ansågs 

ha minskat vilket ställde högre krav på ansvarstagande hos eleverna. Införandet av datorer medförde 

att skolan slutade köpa in böcker, något som kunde begränsa lärandet för de elever som föredrog att 

använda läroböcker i vissa ämnen. De val eleverna gjorde blev ofta kortsiktiga, vilket kunde 

missgynna lärprocessen. Dock framkom även i denna fallstudie att vissa elever med 

funktionsnedsättning kunde dra nytta av den egna datorn: ”I have dyslexia so I can have audio books 

on my computer […] and it’s nice and you can have spell checking program it’s a lot easier. It works 

great (student, upper secondary level)” (Hatakka et al., 2013, s. 102).  

Internationell forskning 

När jag nu lämnar den svenska kontexten, finner jag att det även internationellt har varit svårt att uttala 

sig säkert inom detta område trots att forskningen har pågått under längre tid och i större omfattning. I 

en metastudie samlade Penuel (2006) den forskning av hög kvalitet som dittills hade gjorts kring 

implementering och effekter av en-till-en-satsningar i årskurserna K-12 (motsvarande förskoleklass till 

och med gymnasiet årskurs 3). Studien byggde på de 46 publicerade artiklar, av 245 tillgängliga 

sådana, som bedömdes bygga på systematiska forskningsmetoder. Tidigare försök hade gjorts, men 

det var först vid denna tidpunkt som det började finnas tillräcklig tillgång på forskningsbaserad 

evidens inom området. Flera amerikanska delstater hade då börjat satsa på en-till-en. Då hade också 

definitionen av en-till-en snävats in. Tidigare hade det räckt med att distribuera en dator till varje elev 

oavsett innehåll och användning. I mitten av 2000-talet räknades endast studier där eleverna hade fått 

bärbara datorer utrustade med användbara program, Internet via trådlöst nätverk samt där datorerna 

var tänkta att användas medvetet i skolämnena (Penuel, 2006).  

Penuel (2006) kunde konstatera att lärare enligt många studier tycktes föredra informell hjälp från 

kollegor framför experthjälp utifrån när det gällde implementering av en-till-en. Det framgick också 

att teknisk support sågs som en framgångsfaktor, då en fungerande utrustning var nödvändig. I flera 

studier spelade eleverna en viktig roll när det gällde support i klassrummet, då de kunde ha mer 

datorvana än vissa lärare. Detta kunde ske formellt via så kallade iTeams bestående av datorkunniga 

elever, eller mer informellt då lärare spontant vände sig till eleverna när problem uppstod.  

Flera studier visade att en-till-en påverkade undervisningen mer än begränsade satsningar med färre 

datorer. Datorerna användes oftare och mer varierat i en-till-en-klassrummet. Evidens fanns för att 

eleverna uppnådde en högre ”technology literacy” (Penuel, 2006, s. 340), vilket innefattade kunskap 
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om hård- och mjukvara, olika produktionsverktyg, Internet samt säkerhet vad gäller datoranvändning. 

Många studier pekade också på att eleverna tycktes förbättra sitt skrivande. Dock saknades i många av 

dessa studier mätningar före och efter, vilket ansågs begränsa studiernas evidens. Vid den tiden var det 

fortfarande oklart vilka effekter en-till-en kunde ha på elevers resultat i skolämnena. En slutsats var, 

enligt många studier, att en-till-en-satsningar behöver vara inriktade på att förbättra undervisningen 

och tillhandahålla ämnesanknutna resurser för att kunna leda till ökat lärande för elevernas i skolans 

ämnen. En majoritet av studierna redovisade inte skolornas mål med de aktuella en-till-en-satsningarna 

och visade inte heller sambandet mellan användande, frekvens och resultat. Detta är enligt Penuel 

(2006) problematiskt eftersom beslutsfattare skulle behöva sådan information för att kunna utforma 

effektiva satsningar framöver.  

Lei och Zhao (2008) byggde vidare på den tidigare forskningen och undersökte med hjälp av enkäter 

och intervjuer hur elevdatorer användes under det första året med en-till-en, samt hur en sådan 

satsning kunde påverka elever och skolan som helhet. Studien omfattade 231 elever i årskurs 7 och 8 

på en relativt liten amerikansk skola i ett medel- och överklassområde. Den genomfördes i flera steg 

och påbörjades redan innan datorerna delades ut. Dock räknades elever som deltog i 

specialundervisning inte in i enkätundersökningen. Studien visade att datorerna användes i stor 

utsträckning; en majoritet av eleverna spenderade minst två timmar om dagen vid sina datorer. Den 

vanligaste aktiviteten var att anteckna under lektionerna. Funktioner som stavningskontroll och 

grammatisk kontroll användes. Över 80 procent av eleverna upplevde sig som mer organiserade. 

Elever uttryckte också i intervjuerna att de mer oorganiserade kamraterna hade tjänat på att använda 

sina datorer och klarade skolan bättre tack vare dessa. ”The computers´ intrinsic capabilities enabled 

students to keep neater notes with fewer grammatical and spelling errors because of the ease of editing 

and the spell check features that most programs provide” (Lei & Zhao, 2008, s. 107). Även andra 

fördelar rapporterades, nämligen att på Internet kunna söka aktuell information, att kunna använda 

webbaserade resurser för lärande samt att diskutera undervisningsinnehållet med andra. Den enskilda 

kontakten mellan lärare och elev ökade samtidigt, eftersom möjligheten till kontakt via Internet fanns. 

Möjligheten att uttrycka sig i skrift ökade i och med att flera presentationssätt fanns tillgängliga 

jämfört med tidigare. Dessutom lärde sig eleverna av varandra och blev mer kunniga datoranvändare. 

Dock återfanns endast en marginell signifikant ökning av elevernas resultat i skolämnena. Detta 

förklaras med att det finns så många faktorer i skolmiljön som påverkar resultaten att det är svårt att 

urskilja exakt vilken påverkan just datorerna har haft på resultaten (Lei & Zhao, 2008). Såväl elever 

som föräldrar och lärare uttryckte sig positivt om en-till-en-projektet; mest positiva var lärarna. Dock 

förekom, främst bland föräldrar och lärare, en rädsla för att elever skulle tappa sådana förmågor som 

att skriva snyggt för hand och att de skulle lära sig mindre då de inte fick använda traditionella 

skolböcker.  

Valiente (2010) systematiserade den, vid den tiden, relativt begränsade internationella forskning som 

fanns kring en-till-en-satsningar i en rapport för OECD. Han såg att en-till-en ofta uppfattades som en 

lösning på problemet att datorer i gemensamma datasalar sällan användes effektivt. Att införa en-till-

en kunde vara ett sätt att rusta eleverna med den digitala kompetens som skulle komma att krävas av 

dem i samhället, samt att överbrygga klyftor i samhället mellan mer respektive mindre resursstarka 

elever. Samtidigt fanns förväntningar på att satsade medel skulle resultera i en undervisning där 

formellt och informellt lärande närmade sig varandra. De flesta utvärderingar som då hade gjorts 

berörde själva implementeringen av den tekniska utrustningen och hade inte fokus på den pedagogiska 

användningen. Det konstaterades att införandet av en-till-en i sig inte nödvändigtvis förändrade 

rådande undervisnings- och lärandestrategier. Det fanns inte heller evidens, i de få studier som hade 
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gjorts, för en positiv effekt av en-till-en när det gäller elevernas resultat, med undantag för två 

områden; IKT-kompetens och skrivande hade utvecklats i positiv riktning. En av slutsatserna var att 

det behövdes mer forskning kring hur IKT används i undervisningen och hur detta påverkar lärandet.  

Valiente (2010) refererar bland annat till Gulek och Demirtas (2005) när det gäller 

datoranvändningens inverkan på elevers skrivförmåga. De kunde via mätning av skrivförmågan 

genom lokala skrivtest (California Standards Test) notera att färre elever fick låga resultat jämfört med 

kontrollgruppen och med genomsnittet för hela skoldistriktet i årskurs 6 och 8. Andelen elever med 

riktigt höga resultat var dock likvärdig med kontrollgruppen och genomsnittsvärdet. Testerna ”focused 

on responding to the assigned topic, having discernible organization, demonstrating adequate word 

choice and including supporting material. Specific expectations included but were not limited to 

grammar, mechanics, sentence structure, fluency, sentence development, organization, and neatness” 

(Gulek & Demirtas, 2005, ss. 14-15). Totalt 259 elever i årskurs 6-8 deltog i testgruppen. Dessa gavs 

en grundlig introduktion och använde sedan datorerna dagligen i skolarbetet. I studien redovisas inte 

de olika delarna av skrivandet separat. Elever som gick i specialundervisning inkluderades inte i 

redovisningen av resultatet, men författarna påpekar att datorn ger dessa elever nya möjligheter i 

skolan och att detta skulle behöva beforskas ytterligare.  

När det gäller IKT i läs- och skrivinlärningen och dess effekter är forskningen inte enig. Wollscheid et 

al. (2016a) har i en metastudie gått igenom den forskning som har publicerats under de senaste tio åren 

och kan konstatera att olika vetenskapliga traditioner har kommit fram till olika slutsatser. Inom 

kognitiv psykologi och neurovetenskap har man sett vinster med traditionell handskrivning, medan 

man inom den sociokulturella traditionen har sett att fördelarna med digitalt skrivande är stora. Det 

finns en tendens till att nyare forskning ser fler positiva effekter av IKT än äldre forskning, samt att 

kvalitativa studier oftare kommer fram till positiva resultat vad gäller IKT-stödet än vad kvantitativa 

studier gör. Många studier är dock enligt Wollscheid et al. (2016a) små och ingen studie har tagit 

hänsyn till ”nesting effects”, det vill säga att likheterna som oftast finns inom en viss klass eller skola 

kan göra att skillnaderna mellan skolor framstår som större än de egentligen skulle vara.  

För att komma åt vad som skiljer handskrivning från skrivande på pekplatta när det gäller effekter på 

tidig skrivförmåga, skrivhastighet och stavning, genomförde Wollscheid et al. (2016b) en kvasi-

experimentell pilotstudie, detta med syfte att ta fram en lämplig studiedesign för framtida, mer 

omfattande studier. Pilotstudien genomfördes på två norska skolor med två experimentgrupper (35 

elever i årskurs 3) på en skola som hade använt pekplattor i tre månader samt en kontrollgrupp (15 

elever i årskurs 3) på en annan skola som använde papper och penna i läs- och skrivinlärningen. 

Designen möjliggjorde olika jämförelser i resultat; dels fick elever vid testning använda det skrivsätt 

som de hade tränats i, dels blev elever som skrivit på pekplatta testade med papper och penna. Det som 

mättes var skrivhastighet och andel fel i den skrivna texten. Resultatet visar inte på några statistiskt 

säkerställda skillnader mellan grupperna när de testas med penna och papper, trots att 

experimentgruppen hade använt pekplatta i undervisningen och kontrollgruppen hade använt papper 

och penna. När hälften av de digitalt skrivande eleverna testas med papper och penna och hälften med 

pekplatta, skriver de som får använda pekplatta i testsituationen 41 procent fler ord. Handskrivande 

elever från kontrollgruppen som testades med papper och penna gjorde dock färre fel än de digitalt 

skrivande eleverna från experimentgruppen som testades med pekplatta. Forskningsgruppen nämner 

också att en tredje, allt vanligare, undervisningsmetod som inte fanns med i deras studie men som bör 

undersökas vidare, nämligen användning av ”’hybrid writing tools’ that combine the advantages of 

traditional writing tools with those of new technologies” (Wollscheid et al., 2016b). 
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Elever i läs- och skrivsvårigheter är den grupp som tydligast tycks tjäna på en-till-en-satsningar 

(Harris & Smith, 2004; Valiente, 2010). Harris och Smith (2004) har genomfört en enkätstudie med 

speciallärare i den amerikanska delstaten Maine om hur dessa uppfattade att en-till-en-satsningen för 

alla sjundeklassare hade påverkat elever med funktionsnedsättning. Resultaten visar att många av 

dessa elever tycktes tjäna på att ha tillgång till egen dator; förutom ovan nämnda effekter vad gäller 

motivation, organisation och delaktighet framkom positiva effekter på självförtroende och skrivande. 

”Kids who have always been left out are now feeling like all the other kids. They are also so proud of 

the projects and presentations they can produce with the help of the laptop” (Harris & Smith, 2004, s. 

6).  

Samtidigt fanns det elever med funktionsnedsättning som inte tjänade på satsningen; dels elever med 

koncentrationssvårigheter och dels de som hade grava funktionsnedsättningar. Den förstnämnda 

gruppen överstimulerades av datorns alla möjligheter, vilket inverkade negativt på mängden skolarbete 

som blev utfört. Den andra gruppen innefattade exempelvis blinda elever, elever med hög stressnivå 

som inte klarade att det trådlösa nätverket krånglade och liknande situationer samt elever som inte 

kunde läsa eller hade svårigheter att hantera datorn (Harris & Smith, 2004). Slutsatsen var dock inte att 

elever med en viss funktionsnedsättning inte har nytta av IKT. Det tycks vara individuellt, olika för 

olika personer. I fallet med blindhet handlade det om att den aktuella datorn inte hade utrustats för att 

kunna erbjuda en tillgänglig och likvärdig utbildning. Hur datorn (inte) hade anpassats och använts 

påverkade sannolikt utfallet.  

Islam och Grönlund (2016) har i en omfattande metastudie gått igenom all tidigare internationell 

forskning gällande en-till-en, främst från de senaste tio åren, sammanlagt 159 publikationer varav 59 

publicerade vetenskapliga artiklar. De konstaterar att de flesta studier inom området kommer från 

USA och fokuserar på de aktiviteter som sker under anpassningsfasen. Det framgår att de vanligaste 

IKT-baserade aktiviteterna i klassrummet är skrivande, att söka på Internet, att göra presentationer, att 

använda kalender samt att arbeta med foton, film och olika frågesporter. Få artiklar behandlar 

elevernas användarbeteende i relation till tekniken. Islam och Grönlund (2016) finner belägg för att 

elevers engagemang och motivation ökar, att deras självständighet och självförtroende i lärandet ökar 

samt att kvaliteten höjs på deras skolarbete. Främst blir eleverna bättre på att söka efter fakta, 

analysera och dra slutsatser, liksom på att skriva. Andra följder av en-till-en som det finns belägg för i 

forskningen är att elevers IKT-kunskaper ökar, samt att deras skolnärvaro blir högre. Det noteras 

också att elever använder mer tid till läxläsning. Dessutom har man sett fördelar för elever i behov av 

stöd när det gäller att kompensera för de svårigheter de annars skulle ha fått exempelvis med 

kommunikation och skrivande. De drog nytta av förstärkt bildstöd, stöd i skrivandet samt lagring av 

material och kunde vara mer aktiva i sin lärprocess. Även elever med sämre ekonomiska 

förutsättningar hade nytta av dessa satsningar, då de också fick tillgång till sådan utrustning som de 

annars inte haft råd att köpa. Dock finns belägg även för negativa effekter av en-till-en, nämligen att 

elever blir distraherade av sådant som finns i datorn och på Internet, att IKT-användningen i sig inte 

leder till bättre skolresultat, att allt detta orsakar fysiska och psykiska påfrestningar samt att överdrivet 

fokus på IKT kan försämra elevers ”art of thinking”, hjärnans utveckling och problemlösningsförmåga 

(Islam & Grönlund, 2016, s. 198). Slutsatsen blir att ”Using technology in the classroom can go either 

way; student results can improve or deteriorate. Only good pedagogy garantees improvements” (Islam 

& Grönlund, 2016, s. 216). En sida av datoranvändning som också behöver belysas ytterligare är den 

ergonomiska; tidiga studier har visat att elever som använder dator oftare får ont i huvud, nacke, rygg, 

armar, ögon och händer.  
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När det gäller lärarens arbete kunde Islam och Grönlund (2016) se att en-till-en-satsningar hade lett till 

ett ökat samarbete mellan lärare. Dessutom ökade lärarnas IKT-kunskaper, liksom kvaliteten och 

flexibiliteten i deras undervisning. Förmågan att individualisera utifrån varje elevs behov förbättrades. 

Tillgången till Internet försåg lärare med ett större utbud av lärresurser, vilket kunde leda till nya och 

ämnesövergripande arbetssätt. Kommunikationen mellan lärare och elev tycktes öka, liksom 

kommunikationen mellan elever. Dock nämns att det på vissa skolor har funnits ett motstånd från 

lärares sida, att tekniken har krånglat och att kostnaderna har blivit orimligt höga. Vissa projekt har 

därför avbrutits (Islam & Grönlund, 2016). 

Islam och Grönlund (2016) menar att det krävs mer forskning inom området en-till-en och att fokus 

framöver behöver ligga på skolans kärnuppdrag och elevernas lärande. Teknikanvändningen i sig kan 

inte utveckla skolan utan en koppling till skolans uppdrag. Organisations- och ledarskapsfrågor 

behöver därför belysas i relation till IKT-satsningar. Mängden resurser samt en flytande gräns mellan 

skola och fritid påverkar vilket ledarskap och vilka organisatoriska former som behövs.  

Sammanfattning av forskningsläget 

Tidigare forskning pekar sammanfattningsvis på att en-till-en behöver kopplas till skolutvecklingen, 

ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet i stort och att det är något som berör alla elever 

oavsett funktionsförmåga (Grönlund et al., 2014; Islam & Grönlund, 2016; Tallvid, 2010; Tallvid & 

Hallerström, 2009). Tekniken i sig utgör ingen garanti för utveckling, utan den pedagogiska idén 

bakom användningen tycks vara avgörande för om tekniken ska bli till nytta för elevernas lärande 

(Fleischer, 2013; Genlott & Grönlund, 2016; Penuel, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009). Det krävs 

också anpassningar utifrån elevernas olika förutsättningar, så att datorn och därmed undervisningen 

blir tillgänglig. Många studier bygger på uppfattningar, främst lärares och elevers (Fleischer, 2013). 

Skolan utgör en komplex miljö med många variabler som påverkar resultaten. En-till-en-satsningar 

upplevs positivt av de flesta inblandade, men samtidigt finns också de som inte är positivt inställda 

(Hallerström & Tallvid, 2008; Islam & Grönlund, 2016; Lei & Zhao, 2008). Denna grupp analyseras 

sällan vidare, utan man nöjer sig med att i de publicerade artiklarna redovisa att en stor majoritet 

uppskattar datoranvändningen. I de flesta studier av en-till-en har jag kunnat konstatera att det bortses 

från elever i behov av särskilt stöd och/eller med funktionsnedsättning.  

Ensamarbetet tycks ha ökat i omfattning vid införande av en-till-en (Grönlund et al., 2014). Fördelen 

med detta kan vara att läraren får mer tid att följa varje elevs kunskapsutveckling. En nackdel skulle 

kunna vara att elever får uppgifter som ställer högre krav än vad de klarar av. Elever kan fastna i spel 

och sociala medier i stället för att göra skolarbete (Grönlund et al., 2014; Hatakka et al., 2013; Tallvid, 

2015). Tiden för hemarbete kan öka (Islam & Grönlund, 2016). 

Införandet av en-till-en i skolan har, enligt forskningen, både positiva och negativa effekter. Det tycks 

bero på vilket perspektiv forskaren anlägger, det vill säga vilka frågor som mer specifikt fokuseras, om 

fördelarna eller nackdelarna överväger. Inom flera områden tycks nyare forskning vara mer positiv än 

tidigare forskning (Wollscheid et al., 2016a). Det har också utvecklats arbetssätt som innehåller både 

traditionella moment och IKT-baserade moment, exempelvis inom läsinlärning (Wollscheid et al., 

2016b). Om man på så sätt lyckas tillvarata fördelarna med båda arbetssätten kommer framtida 

forskning sannolikt att försöka ge svar på.  

Flera av de ovan nämnda studierna pekar på att elever med funktionsnedsättning kan gynnas av en-till-

en-satsningar (Genlott & Grönlund, 2013; 2016; Grönlund et al., 2011; Gulek & Demirtas, 2005; 

Hallerström & Tallvid, 2008; Harris & Smith, 2004; Hatakka et al., 2013; Islam & Grönlund, 2016; 
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Tallvid & Hallerström, 2009). Tillgången till bärbara datorer eller pekplattor kan öka elevernas 

engagemang, motivation och självständighet samt kan förbättra delaktigheten i skolan i och med att 

elevernas interaktion med andra ökar. Elever i läs- och skrivsvårigheter tycks gynnas mest av en 

medveten användning av IKT för alla i skolan (Harris & Smith, 2004; Valiente, 2010). Det blir dock 

inte automatiskt bättre för alla elever i behov av stöd eller med funktionsnedsättning. Det krävs ofta 

olika typer av anpassningar såväl av undervisning som av tekniken för att det ska fungera fullt ut 

(Harris & Smith, 2004). Detta ställer krav på lärare, skolledare och andra ansvariga. Forskning visar 

samtidigt att det finns lärare som väljer bort IKT-användning i sin undervisning (Islam & Grönlund, 

2016; Tallvid, 2015) och att det inte är säkert att undervisningen förändras i samband med införande 

av en-till-en (Valiente, 2010). Området en-till-en behöver beforskas ytterligare, ur olika perspektiv.  
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Metod 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med inspiration från fallstudien som metod för insamling 

av empiriskt material. En modell för undervisning och lärandeprocesser utifrån ett didaktiskt 

designperspektiv utgjorde sedan ett stöd i analysarbetet. I detta kapitel redogörs inledningsvis för valet 

av metod och urvalsprocessen. Därefter följer en beskrivning av genomförandet. Slutligen diskuteras 

etiska aspekter av metodval och av studien som helhet. 

Fallstudien som metod 

Jag hade för avsikt att själv få uppleva undervisningssituationer där alla elever såväl som läraren 

använde personliga datorer. Det jag ville undersöka närmare var hur det kan fungera för alla elever i 

en datortät skolmiljö; elever i någon typ av skolsvårigheter är naturligtvis inräknade. I detta 

sammanhang var syftet inte att finna direkta orsakssamband, utan att identifiera mer subtila nyanser av 

ett relativt nytt fenomen. Utifrån detta valde jag att hämta inspiration från fallstudien som metod för 

insamling av empiriskt material: ”Case studies mean that we study a phenomenon in its natural setting 

and that we can use multiple data to validate our findings” (Takalla et al., 2013, s. 99). 

En fallstudie utgör enligt Yin (2007) ”en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i 

dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (s. 31). 

Detta menar jag är fallet med datoranvändning i klassrummet, som inte på ett enkelt sätt låter sig 

avgränsas från omgivande faktorer som undervisning, organisation, kamratrelationer, motivation, 

ämnesinnehåll och arbetsmiljö. Yin (2007) menar vidare att en fallstudie kan utgöra en lämplig metod 

”då frågor om ”hur” eller ”varför” ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och 

då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret och socialt sammanhang” (s. 17). Jag bedömer detta 

som relevant för föreliggande studie.  

Enligt Yin (2005) har fallstudien som metod tre grundläggande utgångspunkter, nämligen att definiera 

det fall som ska undersökas, att avgöra om studien ska innehålla ett fall eller flera samt avgöra om det 

är aktuellt att ta stöd av tidigare teorier. Den forskare som inte har stor vana av att genomföra 

fallstudier rekommenderas att ta stöd av teorier. För att inte styras inför insamlingen av empiriskt 

material valde jag att först samla in material och utifrån materialet välja en lämplig teori för analys. 

Dessutom menar Yin (2005) att valet av mer än ett fall möjliggör jämförelser och att detta i sin tur till 

viss del kan öka studiens generaliserbarhet. Föreliggande studie genomfördes på två skolor.  

Fallstudien som metod har kritiserats bland annat för brist på stringens eftersom det saknas tydliga 

manualer att följa. Kritiker har också upplevt det svårt att generalisera utifrån resultaten samt att 

metoden tar lång tid och resulterar i alltför omfattande rapporter. Yin (2007) menar att metoden med 

tiden har utvecklats, ibland på grund av missförstånd dömts ut onödigt hårt; viss kritik som riktas mot 

denna metod skulle lika väl kunna riktas mot många andra forskningsmetoder. I viss mån kan dock 

resultaten av en fallstudie vara generaliserbara. Det som kan identifieras i ett eller två klassrum kan 

vara relevant även i andra sammanhang och ligga till grund för vidare studier inom samma område. 

Flyvbjerg (2011) utvecklar detta resonemang och hävdar att kritiken av fallstudien som metod till stor 

del bygger på fem vanliga missförstånd. Det första missförståndet är att generell, teoretisk kunskap 
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skulle vara mer värdefull än konkreta fallstudier. Då bortses från det faktum att det kan behövas olika 

typer av metoder, beroende på vad forskaren vill undersöka. Detaljerade fallstudier utgör ofta en grund 

för att teorier ska kunna skapas och för att en forskare ska kunna bli expert inom sitt ämne på djupet. 

Dessutom är det nära nog omöjligt att i skolmiljön göra undersökningar som är kontextoberoende. 

Elever och personal befinner sig ständigt i en rik och varierande kontext. Fallstudien kan lyfta fram 

denna detaljrika kontext och kan därmed bli mer användbar i sammanhanget än en färdig teori som 

alltför tidigt skulle kunna begränsa synfältet. 

Det andra missförståndet är att det inte är möjligt att generalisera utifrån ett individuellt fall och att 

fallstudien därför inte kan bidra till utveckling av vetenskapen. Samtidigt är det, enligt Flyvbjerg 

(2011), så att även vissa naturvetenskapliga teorier har sitt ursprung ur fall och att ett genomtänkt 

urval av fallstudier visst kan bidra till generaliserbarheten. Ett enda fall kan dessutom stjälpa en teori, 

så fallstudien kan också vara lämplig vid bedömningar av om en teori är hållbar.  

Det tredje missförståndet består i att fallstudien endast skulle vara lämpad till att ta fram hypoteser, 

medan andra metoder skulle vara mer lämpade för att testa hypoteser och att bygga teorier. Flyvbjerg 

(2011) har visat, utifrån exemplen ovan, att inte heller detta missförstånd är giltigt och att fallstudien 

mycket väl kan användas även i teoribildning och när hypoteser testas.  

Även ett fjärde missförstånd förekommer, nämligen att fallstudien som metod endast skulle bekräfta 

forskarens förutfattade meningar. Men ”the question of subjectivism and bias toward verification 

applies to all methods, not just to the case study and other qualitative methods” (Flyvbjerg, 2011, s. 

310). Denna risk finns alltså i all forskning, oavsett metod, men ”the case study contains a greater bias 

toward falsification of preconceived notions than toward verification” (Flyvberg, 2011, s. 311). En 

enda fallstudie skulle, som tidigare nämnts, kunna visa att en teori är ogiltig. 

Det femte och sista missförståndet som lyfts av Flyvbjerg (2011) är att det skulle vara svårt att 

summera fynd från fallstudiens berättande texter för att ur dessa skapa teorier. Detta är inte heller 

huvudfokus i de fall forskare väljer att använda fallstudien som metod. ”To the case study researcher, 

however, a particularly ”thick” and hard-to-summarize narrative is not a problem. Rather it is often a 

sign that the study has uncovered a particularly rich problematic.” (Flyvbjerg, 2011, s. 311). En 

fallstudie måste inte leda till en snäv summering eller slutsats, utan får vara öppen och visa på den 

komplexitet som råder.  

Jag gjorde tidigt bedömningen att deltagande, semi-strukturerad observation skulle kunna vara ett 

lämpligt sätt att belysa frågeställningarna i denna fallstudie: ”A semi-structured observation will have 

an agenda of issues but will gather data to illuminate these issues in a far less predetermined or 

systematic manner” jämfört med en mer strukturerad, ’highly structured’, observationsmetod (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007, s. 397). Yin (2007) menar att ”styrkan i en fallstudies datainsamling ligger 

i möjligheten att använda många informationskällor” (s. 125) och därför rekommenderas någon typ av 

triangulering; det kan röra sig om olika datakällor, flera forskare, olika teorier eller metoder. I detta 

fall valde jag att komplettera observationerna med ett antal elevintervjuer på en av skolorna samt att ta 

stöd av ett didaktiskt designperspektiv i analysen av det insamlade materialet. 

Deltagande observation och elevintervjuer 

I min tidigare studie lyfte jag fram lärares berättelser om IKT i klassrummet för elever i behov av stöd 

(Söderqvist, 2012). I föreliggande studie ville jag också delta i klassrummen för att om möjligt kunna 

uppleva något av elevernas situation. Jag hade för avsikt att vara till nytta för den verksamhet jag 
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observerade, genom att finnas till hands som en extra resurs i klassrummet. Detta visade sig vara 

svårare än jag hade förutsett; eftersom jag inte hade funnits med i hela processen var jag inte insatt i de 

arbetsuppgifter eleverna hade och var dessutom ny för eleverna. Av etiska skäl var öppen observation 

det enda möjliga tillvägagångssättet, det vill säga att läraren och eleverna (samt deras föräldrar) var 

informerade om att jag skulle finnas med i klassrummet och kände till ungefär vad som skulle 

observeras (se bilaga 1 och 4). Det främsta motivet för valet av deltagande observation var en önskan 

om att få syn på sådant som inte naturligt framkommer i en intervjusituation. Att vara deltagande 

observatör i ett klassrum gav också tillfällen till korta samtal med både elever och lärare. Även sådana 

samtal finns med i observationsmaterialet. Jag redovisar dock tydligt i de fall jag använder sådant 

material att det är något en elev eller lärare har sagt, så att det inte sammanblandas med sådant som jag 

själv har upplevt.  

Observation som metod kan anses ha vissa nackdelar. Cohen et al. (2007) lyfter det faktum att det 

observatören ser kan variera beroende på person, tidpunkt, hur och hur länge man observerar. De 

menar att det därför inte är klart vad som kan godkännas som evidens. Bland annat av denna anledning 

behövde jag verifiera mina tolkningar genom att samtala med elever kring vad jag hade upplevt i 

klassrummet. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide (se 

bilaga 3). Dessutom behövde jag beskriva mina observationer noggrant för att göra det möjligt för 

läsaren att bedöma rimligheten i mina tolkningar. I och med att jag ville gå in utan fasta 

frågeställningar var en mindre strukturerad metod lämpligast för ändamålet; jag ville se hur IKT 

användes i klassrummen och hade inget behov av att göra mätbara jämförelser. Visserligen kräver en 

sådan metod mindre förberedelser, men analysen av materialet blir troligen mer komplicerad (Cohen 

et al., 2007). 

Elevintervjuerna var alltså kvalitativa och hade, i enlighet med en definition av Yin (2011), inget strikt 

manus, utan hade delvis karaktären av ett samtal och frågorna var i allmänhet öppna. Jag väljer att 

benämna dessa intervjuer som semi-strukturerade, då jag hade förberett en intervjuguide (se bilaga 3) 

med ”förhållandevis specifika teman som ska beröras” (Bryman, 2002, s. 301). Intervjuguiden 

användes flexibelt i förhållande till den enskilda elevens egen berättelse. Delar av intervjuerna 

redovisas i denna studie för att förtydliga mina tolkningar av det jag har upplevt under 

observationerna. Elevernas egna ord svarar på en del frågor som uppstod i observationer, som jag 

annars inte hade kunnat tolka, till exempel varför de hade mörka skärmar och liten text när de arbetade 

med datorerna. Däremot genomfördes ingen separat analys av hela intervjumaterialet inom ramen för 

denna studie.  

Genomförande 

Valet av deltagare i studien styrdes av att jag ville hitta skolor som hade pågående så kallade en-till-

en-satsningar, vilket innebär att varje elev har tillgång till en personlig dator eller pekplatta. Det visade 

sig att sådana satsningar fanns på de två skolor som ingick i projektet Delaktighet, socialt klimat och 

lärande vid Stockholms universitet (Allodi, 2013) och jag erbjöds tillträde till båda skolorna. Kontakt 

togs inledningsvis med ansvariga rektorer, som båda ställde sig positiva till medverkan i min studie. 

På grund av rektorsbyte på en av skolorna, krävdes ny kontakt innan studien kunde påbörjas där. Jag 

tilldelades en lärare per skola som kontaktpersoner; dessa bokade in lämpliga dagar för skolbesök samt 

organiserade det praktiska kring mina besök. Detta innebar bland annat att sprida information till 

elever och vårdnadshavare samt att boka in lämpliga lektioner att observera. På den ena skolan var 

kontaktpersonen dessutom behjälplig i det praktiska arbetet kring elevintervjuer. 
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Jag började med att boka in observationsdagar på den första skolan, nedan kallad Tallbackaskolan, för 

att delta i klassernas lektioner och uppleva hur IKT användes i undervisningen. Eleverna och deras 

föräldrar informerades skriftligt om att jag önskade delta i klassrummet och observera 

undervisningssituationen och de hade möjlighet att kontakta mig för ytterligare information (se bilaga 

1). Efter tre dagars observation upplevde jag en viss mättnad i vad jag kunde notera när det gällde 

IKT-användning. Vid genomgång och tolkning av fältanteckningar uppstod en del frågetecken som jag 

upplevde behövde rätas ut innan jag påbörjade nästa observationsomgång på den andra skolan, nedan 

kallad Björkhagaskolan. För att få möjlighet att spegla de preliminära tolkningar jag hade gjort fram 

till dess, bad jag om att få genomföra ett antal elevintervjuer med niondeklassare på Tallbackaskolan. 

Föräldrar och elever, liksom kontaktläraren på Tallbackaskolan ställde sig positiva till detta. Sju 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomfördes, med skriftligt tillstånd (se bilaga 2). Jag fick då 

möjlighet att diskutera det jag hade sett, vilket gav en fördjupad förståelse för vad jag hade observerat 

och vad jag kunde behöva tänka på i nästa observation. Slutligen genomfördes observationer på 

Björkhagaskolan under två dagar. Där upplevde jag dock inte behovet av elevintervjuer.  

Deltagande skolor och elever 

De två medverkande skolorna är belägna i Mälardalen. För att inte röja någons identitet väljer jag att 

redovisa vissa uppgifter mindre detaljrikt. Till stöd för mina beskrivningar av deltagande skolor har 

jag använt offentliga uppgifter från Skolverket (2013) samt Skolinspektionens aktuella 

inspektionsrapporter gällande de två skolorna. För en fördjupad bild av skolorna hänvisas till Allodi 

(2013), som har genomfört ett större forskningsprojekt där kring skolutveckling och socialt klimat. I 

föreliggande studie kallas skolorna Tallbackaskolan och Björkhagaskolan i enlighet med Allodi 

(2013). 

Tallbackaskolan 

Tallbackaskolan är en grundskola i en storstadsförort och som läsåret 2012/13, när undersökningen 

genomfördes, hade knappt 350 elever, varav omkring 60 elever i årskurs 9. Knappt 20 procent av 

eleverna hade utländsk bakgrund och drygt 50 procent av föräldrarna hade eftergymnasial utbildning. 

Lärartätheten var en per 16 elever och knappt 70 procent av lärarna hade pedagogisk högskoleexamen. 

Året innan hade nästan 90 procent av eleverna i årskurs 9 uppnått målen i alla ämnen och det 

genomsnittliga meritvärdet var drygt 230 (att jämföra med genomsnittet 211,4 för riket). Den största 

delen av observationerna genomfördes i årskurs 9 hos den lärare som ansvarade för undervisningen i 

svenska och samhällsorienterande ämnen. Intervjuer med elever genomfördes även på denna skola. 

Skolinspektionen kritiserade i sin granskning av Tallbackaskolan att elevdatorerna inte i tillräcklig 

utsträckning användes till skolarbete, samt att skolan inte gav tillräckliga utmaningar till de elever som 

lätt nådde kunskapskraven.  

Tallbackaskolan ligger i ett grönt, idylliskt villaområde i närheten av en pendeltågsstation och ett litet 

förortscentrum. Många elever går eller cyklar till skolan. Inne på skolan råder ett öppet klimat och en 

god stämning. När jag som besökare kommer in i entrén erbjuder sig ett par elever att visa vägen till 

personalrummet. I korridorerna sitter elever med sina datorer. Några är försjunkna i sociala medier, 

medan andra spelar spel. Eleverna samtalar kring vad de gör på sina datorer och lär av varandra. Det är 

lugnt, även om det emellanåt hörs högljutt prat som bekräftar att jag befinner mig på ett högstadium 

bland tonåringar. Skolmiljön är sliten och jag får en känsla av att skolan inte har rustats på många år. 

Elevernas bord och stolar är nötta och i vissa fall trasiga. Upplevelsen är ändå att eleverna trivs i 

skolan. Skolan tycks möta elevernas behov på olika sätt, dels genom att ha datorer till alla elever och 
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dels genom att ta tillvara deras intressen. På matsalsdörren informeras eleverna om en mobilapp där 

skolans matsedel finns tillgänglig. På ett annat anslag inbjuds de till att tycka till om skolmaten i en 

webbenkät.  

Dörren till personalrummet är låst, liksom klassrumsdörrarna. I personalrummet råder en positiv 

stämning. Vid ett bord sitter några lärare och samtalar. De skrattar mycket tillsammans, men delar 

också svårigheter kring elever som är svåra att hantera på lektionerna och föräldrar som inte är lätta att 

samarbeta med. En av lärarna tar fram sin gitarr och spelar en melodi för sina kollegor i soffan. Flera 

lärare är intresserade av att höra vad jag gör där; de delar gärna med sig av egna erfarenheter och tipsar 

om hur jag kan komma i kontakt med personer inom kommunen som arbetar med IKT och 

specialpedagogik. Rektorsexpeditionen är belägen en trappa upp från entréplan i en lugn korridor. 

Även där blir jag som besökare mycket vänligt bemött av expeditionspersonal och skolledning. 

I samtal med skolans rektor och annan personal framkommer att en stor del av eleverna på 

Tallbackaskolan har föräldrar som är höginkomsttagare, samt att det finns få elever utländsk bakgrund. 

De nämner också att skolan har mycket höga meritvärden. Personalen upplever att man lyckas väl med 

sina elever och att skolan har ett positivt rykte. Samtidigt krävs en stor ansträngning för att ”ligga på 

topp”, som en lärare uttrycker det. Det finns en stor spridning bland personalen när det gäller ålder, 

kön och hur länge man har arbetat på skolan.  

På Tallbackaskolan erbjuds särskilt stöd i en studio, dit elever kan komma. Dessutom finns en 

kommungemensam grupp för elever som ”behöver ett mindre sammanhang”, men som ändå deltar i 

ordinarie klass vissa lektioner. Elevdatorerna gör, enligt rektor, att elever i behov av stöd inte behöver 

känna sig annorlunda. Det finns ett skoldatatek i kommunen som har handlett lärare kring alternativa 

verktyg. Dock framgår det i samtal med lärarna att skoldatateket och skolan har olika typer av datorer 

och att det därför finns vissa svårigheter när det gäller stödet. Skolans personal har dock fördjupat sig 

både i bedömning av elever med funktionsnedsättning och inom området alternativa verktyg i lärandet 

och är vana att klara sig själva inom kollegiet. 

Björkhagaskolan 

Björkhagaskolan är en grundskola i ett ytterområde av en större stad i Mälardalen och som läsåret 

2012/13 hade ungefär 200 elever, varav omkring 60 elever i årskurs 9. Drygt 60 procent av eleverna 

hade utländsk bakgrund och 25 procent av föräldrarna hade eftergymnasial utbildning. Lärartätheten 

var en per 12 elever och knappt 70 procent av lärarna hade pedagogisk högskoleexamen. Året innan 

hade drygt 50 procent av eleverna i årskurs 9 uppnått kunskapskraven i alla ämnen och det 

genomsnittliga meritvärdet var knappt 185 (att jämföra med genomsnittet 211,4 för riket). Samtliga 

observationer genomfördes i årskurs 9 hos den lärare som undervisade i svenska och 

samhällsorienterande ämnen. Skolinspektionens senaste granskning, som hade genomförts några år 

tidigare, kritiserade att det särskilda stödet inte hade givits i tillräcklig utsträckning. Därefter har 

skolan varit nedläggningshotad och bytt rektor vid ett par tillfällen.  

Björkhagaskolan är belägen i ett stadsdelscentrum, i samma byggnad som bland annat bibliotek, 

vårdcentral och butiker. Skolans entré ligger inne i en lång korridor och är inte alldeles lätt att hitta vid 

första besöket. Rektorsexpeditionen finns i en låst korridor med egen ingång, separerad från övriga 

skolan. Även personalrummet är låst, men det är många som passerar in och ut. Som besökare blir jag 

mycket väl bemött av den personal jag träffar, såväl av rektorer som av lärare. Den lite mörka och 

ödsliga känsla som uppstod vid entrén försvinner när jag kommer in i själva skolan. Här är lokalerna 

ljusa, öppna och rymliga. Det finns stora gemensamma ytor i anslutning till klassrummen. Eleverna 
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ser ut att ha goda relationer till sina lärare och växlar gärna några ord med dem som passerar i 

korridoren. Där flera elever finns tillsammans är ljudnivån hög. I kommunikationen eleverna emellan 

används både svenska och andra språk. När jag vid ett senare tillfälle söker mig fram i korridorerna 

kommer flera elever och erbjuder sig att hjälpa till. Jag upplever i klassrummet till en början en 

avvaktande hållning till mig som besökare, men när jag har blivit introducerad och har varit med en 

stund övergår det i nyfikenhet. När jag sedan går runt i klassrummet får jag många frågor och eleverna 

visar och berättar gärna om vad de arbetar med.  

Eleverna dröjer sig kvar efter lektionerna och det tolkar jag som att de trivs i skolan och med sina 

lärare. Den lärare jag följer får endast korta raster under sin arbetsdag. Lektionerna flyter samman i 

och med att vissa elever dröjer sig kvar och andra kommer tidigare inför nästa lektion. 

Studiemotivationen tycks variera och några elever har svårt att lämna uppgifter i tid. Läraren säger att 

det på skolan finns hela spannet från de mest högpresterande till de elever som har svårt att nå de 

lägsta kunskapskraven trots särskilt stöd. Den kulturella mångfalden upplevs som en tillgång i 

undervisningen. En utmaning, enligt en skolledare, är dock att många elever har svårt med svenska 

språket. Den respektfulla relationen mellan elever och lärare genomsyrar arbetet. Samtidigt lär det, 

enligt en av lärarena, finnas en grupp elever som stör och utsätter andra elever för tråkigheter. På 

skolan finns ett par separata kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. 

Björkhagas IKT-satsning hade vid tiden för min studie pågått under ett par år. Rektorerna menade att 

det inte hade varit helt problemfritt med datorerna, men att lärarna ansåg sig se stora fördelar och inte 

skulle vilja gå tillbaka till hur det var innan. Nu hade man i stort sett lämnat traditionella läromedel för 

att i stället skapa egna material. Ett centralt skoldatatek fanns i kommunen och det var känt bland 

rektorer och lärare. Däremot uppfattade jag inte att man använde sig av det i särskilt stor omfattning, 

utan snarare att man som lärare såg skoldatateket som en resurs främst för personal och elever i 

särskilda undervisningsgrupper och liknande.  

Observationer på Tallbackaskolan 

Observationer i årskurs 9 på Tallbackaskolan genomfördes under tre dagar under höstterminen 2012. 

Rektorn hade utsett en kontaktperson bland lärarna som fick i uppdrag att samordna mina besök på 

skolan. Till att börja med observerades lektioner i flera olika ämnen, men då datorerna användes i 

betydligt större omfattning i svenska och samhällsorienterande ämnen övergick jag till att observera 

endast dessa ämnen. Läraren i dessa ämnen undervisade i två olika niondeklasser och var också min 

kontaktperson. Ämnena lästes i teman, vilket möjliggjorde längre arbetspass och ibland flera 

arbetspass per dag. De båda klasserna arbetade med samma arbetsområden. Observationerna 

dokumenterades genom korta anteckningar under klassrumsbesöken i en spalt för vad jag såg och en 

spalt för reflektioner kring det jag hade sett. Anteckningarna kompletterades under resorna från skolan 

och skrevs sedan rent i form av mer fullständig text på dator, även där i två spalter, sammanlagt 17 

sidor. 

Jag valde att inrikta observationen på IKT-användning i klassrummet för alla elever och inte enbart 

elever i behov av stöd. Min definition av IKT-användning inkluderar i detta fall all aktivitet i 

anslutning till teknisk utrustning som används av lärare och elever i undervisningssituationen, samt det 

kunskapsinnehåll som aktiviteterna har. Ett exempel på mina anteckningar i observationsspalten är 

”Landguiden (Utrikespolitiska institutet) syns på SmartBoarden. Strukturerad i kolumner. Eleverna 

ska hämta fakta och göra jämförelser mellan ett rikt och ett fattigt land. Eleverna sparar arbeten i 

iCloud eller dropbox”. I reflektionsspalten står i anslutning till detta att ”Man slipper gamla böcker 

och datasal. Riktad uppmärksamhet mot tavlan. Snabb tillgång till fakta, kunskap i stunden. Effektivt. 
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Tydlig genomgång, visar hur man gör. Källkritik”. Många anteckningar rör också elevers beteende i 

samband med datoranvändningen, exempelvis att ”En elev orkar inte mer, lägger pannan mot 

bordet/datorn. Har arbetat intensivt i cirka 80 minuter. Börjar prata. Några andra tappar också 

koncentrationen”. Som stöd för minnet skrev jag i mån av tid ner även sådant som inte hörde samman 

med datoranvändningen samt i vissa fall sådant som jag hade förväntat mig men som inte skedde.  

Observationerna omfattar lärargenomgångar, enskilt arbete, redovisningar, samtal mellan elever och 

lärare samt elever emellan, även på raster. Till viss del hade jag möjlighet att gå runt och samtala med 

elever och lärare under lektionerna. Vissa raster fanns jag också med i personalrummet och kunde 

delta i lärarnas samtal. Här redovisas i stora drag de teman som framträdde under de första 

observationerna: 

 

Nya möjligheter 

Lärande (skriva, söka och finna fakta, redovisa, översätta…) 

Kommunikation (samarbeta, kommunicera med lärare och kamrater, lämna in uppgifter) 

Flexibilitet (individualisera lärandet, vara flexibel i tid och rum, avskärma sig) 

Motivation (förtydliga och tillgängliggöra undervisningen, vara på ungdomarnas arena) 

Distraktion (dölja vad man gör, göra annat än det förväntade, fuska) 

Kompensation (olika ekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning, behov) 

 

Nya krav på elever och lärare 

Strategier (för att lära sig, för att få elever att lyssna…) 

Studieteknik  

Ansvar för ”värdesaker” och för lärandet 

Självständighet 

Variation 

Kunskap om användandet 

Utforma uppgifter/prov… 

 

Dilemman/motsättningar 

Bättre för många, men nya utmaningar för t ex elever med ADHD 

Möjlighet att slippa undan, men ansvar att göra klart i tid 

Lugnare i klassen, men mindre social interaktion? 

Bättre på datorn, men ovana att skriva för hand 

Sociala medier/mobiler/musik kan avskärma, men också störa 
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Lärarnas beredskap 

Stor variation mellan lärare; vilja, kunskap 

 

Lyssna på musik 

Avskärma sig, få tyst (hörlurar utan musik), för att hitta motivation, trygghet, må bättre 

(möjlighet att lyssna på talsyntes utan att någon ser det) 

 

Facebook och andra sociala medier 

Krav på snabba svar om man är synlig på sociala medier 

Möjlighet till interaktion/samarbete i skolämnena 

Förbud mot användning, men används hela tiden 

 

Mobiltelefoner 

Krav att svara direkt (på SMS)? 

 

(Outnyttjade) resurser för elever i behov av stöd 

Rättstavnings- och talsyntesfunktioner m m 

Anpassningar, alternativa verktyg och hjälpmedel 

    Utdrag ur mina egna anteckningar. 

 

Efter tre dagars observation upplevde jag att samma teman återkom och att det fanns en hel del 

frågetecken kring vad jag hade sett och hört som inte kunde rätas ut genom ytterligare observationer. 

Varför hade eleverna så mörka skärmar och så liten text? Hur såg de på att datoranvändningen 

varierade så mycket mellan olika lärare? Vad kände eleverna till om alternativa verktyg i lärandet för 

personer i läs- och skrivsvårigheter? För att hitta de pusselbitar som saknades och sedan kunna 

observera vidare på ännu en skola, behövde jag få in ett elevperspektiv på det jag hade noterat.  

Intervjuer på Tallbackaskolan 

En skriftlig förfrågan gällande medverkan i elevintervjuer om datoranvändning i undervisningen gick 

ut till niondeklassarna med hjälp av den lärare som jag hade som kontaktperson (Bilaga 2). Ett tiotal 

elever var positiva till att delta. Dessa elever och deras föräldrar fyllde i tillståndsblanketten som 

administrerades av min kontaktperson på Tallbackaskolan. Vid första intervjutillfället var några elever 

sjuka eller frånvarande av andra orsaker. Även vid det följande tillfället var någon elev upptagen med 

andra aktiviteter och därmed förhindrad att delta. Sammanlagt intervjuades sju elever, varav en pojke 

och sex flickor. Varje intervju tog 30-40 minuter i anspråk och genomfördes fritt med stöd av en 

intervjuguide (Bilaga 3). Samtliga intervjuer, som alltså var kvalitativa och semistrukturerade, 

transkriberades och materialet uppgår till drygt 70 sidor text.  
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Det bör tilläggas att jag inte specifikt riktade mig till elever i behov av särskilt stöd, även om detta 

kunde ha gett en tydligare bild av det jag ville undersöka. Min uppfattning är att dessa elever ofta blir 

utsatta för tester och undersökningar och att jag inte ville peka ut dem ytterligare. I en inkluderande 

skola, menar jag, behöver urvalet inte göras utifrån funktionsförmåga. Ett slumpmässigt urval av 

elever kan också ge en bredare bild av hur situationen är för elever som av olika skäl inte har det lätt i 

skolan. Vi samtalade i intervjun antingen i tredje person eller kring funktion när vi kom in på området 

alternativa verktyg, exempelvis ”Vilket råd skulle du ge till en ny klasskamrat som tycker att det är 

svårt att läsa på datorn?” eller ”Hur tycker du att det är att lyssna på texter?”. Det gav eleverna 

möjlighet att välja om de ville berätta personligt eller allmänt. Dessutom hade alla elever viktig 

information att förmedla, oavsett om de själva upplevde sig ha svårigheter i skolan eller inte. 

Intervjuerna, som jag först hade tänkt använda främst för att verifiera och förfina mina tolkningar av 

observationerna, tillförde så viktig information att jag väljer att lyfta in dem parallellt med material 

från observationerna. Intervjuerna både förtydligar och kompletterar observationerna. Dock har jag 

inte genomfört en analys av intervjumaterialet i sig inom ramen för denna studie. 

Observationer på Björkhagaskolan 

Observationerna på Björkhagaskolan genomfördes i årskurs 9 under två intensiva dagar under 

vårterminen 2013, på samma sätt som på Tallbackaskolan. Detta resulterade i 13 sidor text i två 

spalter. Med elevintervjuerna i ryggen hade jag fått en ökad förståelse för elevernas datoranvändning. 

Detta gjorde att jag kunde använda tiden mer effektivt. Trots detta ansträngde jag mig för att i 

observationerna inte bli så styrd av vad jag hade med mig från den första skolan att jag därmed skulle 

missa viktig information. De båda skolorna skilde sig mycket åt och detta kunde innebära möjligheter 

att upptäcka nya aspekter på IKT-användning. Inga nya teman framträdde under dessa observationer, 

men jag fann belägg för de teman som fanns med från observationer och intervjuer på 

Tallbackaskolan.  

Efter ett möte med skolledningen fick jag kontaktuppgifter till tre lärare som bedömdes ligga i 

framkant när det gällde att använda IKT i undervisningen. Det visade sig att endast en lärare var 

tillgänglig under den period som jag kunde genomföra observationerna. En av lärarna svarade inte på 

frågorna och en svarade att klassen precis hade avslutat ett arbete där datorerna hade använts, men att 

hon under resten av terminen inte skulle arbeta med datorerna särskilt mycket i hennes ämnen. Utifrån 

tidigare genomförda observationer och intervjuer passade detta dock bra, då den aktuelle läraren 

undervisade flera klasser i årskurs 9 i ämnena svenska och SO. Därmed underlättades en eventuell 

jämförelse mellan Tallbackaskolan och Björkhagaskolan.  

Analysmodell 

Inledningsvis läste jag noggrant hela det empiriska materialet för att se vad som kunde vara relevant i 

förhållande till studiens syfte. För att strukturera och analysera det insamlade materialet ansåg jag mig 

behöva en lämplig modell; valet föll på Selanders (2008b) modell för undervisning och lärprocesser 

som utgår från ett didaktiskt designperspektiv (Selander, 2008a; 2008b). Modellen beskrivs i detta 

avsnitt och förtydligas i studiens resultat med exempel från det empiriska materialet. 

I det nutida kunskapssamhället förekommer många olika sätt att bedriva undervisning och att forma 

elevers lärmiljöer. Dels finns skolor med olika inriktningar och dels har såväl lärare som elever i 

allmänhet ett större inflytande i skolan än vad tidigare generationer har haft. Detta gör att det är 
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nödvändigt för många aktörer att samverka på olika sätt. I skolforskning kan det därför i många fall 

vara lämpligt att anlägga ett perspektiv som tar hänsyn till denna komplexa verklighet; ett didaktiskt 

designperspektiv är ett exempel på en sådan tradition. 

”Designperspektivet lyfter fram den formande processen som både lärare och elever är 

inbegripna i. Utöver detta omfattar designperspektivet de insatser som görs av arkitekter, 

läromedelsförlag eller mjukvaruföretag för att designa nya och mer flexibla förutsättningar 

för lärande genom utformningen av skolbyggnader, läromedel och lärprogram (Selander, 

2008b, s. 24). 

Selander (2008a; 2008b) har utifrån ett sådant designperspektiv utvecklat en modell för undervisning 

och lärandeprocesser (se figur 1 nedan). Denna modell inleds med förutsättningar och iscensättning 

och fortsätter med två transformationscykler; den primära och den sekundära. Förutsättningar 

inbegriper exempelvis alla lärresurser som finns tillgängliga och som skulle kunna användas i 

undervisningen. Även syftet med undervisningen samt olika traditionsmönster, medvetna eller 

omedvetna, som råder på en skola är viktiga förutsättningar för hur undervisning och lärande kan 

komma att se ut.  

Den första eller primära transformationscykeln innefattar hur eleverna tar till sig och bearbetar 

information i undervisningssituationen. Dels handlar det om den interaktion som sker mellan elever 

och lärare samt elever emellan. Dels handlar det om de resurser som används; det kan exempelvis vara 

traditionella läromedel eller andra digitala medier. Här finns det goda möjligheter till formativ 

bedömning under arbetets gång. 

Den andra eller sekundära transformationscykeln innefattar redovisning av erhållna kunskaper, det vill 

säga slutprodukten. Här ingår också metareflektion och diskussion kring lärandeprocessen. Här finns 

möjlighet till summativ bedömning. 

Modellen tar hänsyn till att transformationscyklerna inte pågår i ett vacuum, utan att dessa processer 

ständigt omges och påverkas av parallella processer som exempelvis de normer som finns i samhället, 

elevers och lärares attityder och sociala faktorer. Modellen har sitt ursprung i ”ett designteoretiskt 

perspektiv på lärande som utgår från människan som en social varelse, som ständigt både skapar och 

tolkar mängder med olika tecken, symboler och metaforer” (Selander, 2008a, s. 28).  
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Figur 1. Bilden är hämtad från Utbildningsradions webbplats och används med tillstånd av författaren 

Staffan Selander: http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg/Didaktisk-design/Didaktisk-design 

(Webbplatsen är numera borttagen). 

Modellen för undervisning och lärandeprocesser användes deduktivt; i analysarbetet lät jag mitt 

empiriska material föra en dialog med den redan befintliga modellen. Under varje del av cykeln skrev 

jag sådant som framträdde som relevant. Som exempel kan nämnas den inledande punkten Potentiella 

resurser, där jag i materialet letade fram de resurser, inklusive de digitala, som jag hade 

uppmärksammat i klassrummen. De båda skolorna analyserades separat, för att jag skulle få möjlighet 

att upptäcka eventuella skillnader dem emellan. Modellen gav möjlighet att synliggöra även sådant 

som saknades, eller inte användes, i undervisningsprocessen. Min studie genomfördes under en kort 

tidsperiod och därför har det naturligtvis inte varit möjligt att uttala sig heltäckande om vad som 

utförts inom varje cykel på de båda skolorna. Däremot har modellen kunnat utgöra ett stöd i att sätta in 

skolornas IKT-användning, som den framträder i mina observationer och intervjuer, i ett sammanhang 

kopplat till elevernas lärprocess.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. 

De fyra grundkrav som måste uppfyllas är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I arbetet med föreliggande studie har såväl lärare som elever och deras vårdnadshavare fått skriftlig 

information om vad som skulle observeras och hur elevintervjuerna skulle gå till (Bilaga 1-4). 

Rektorer, lärare och elever informerades även muntligt, i förväg eller i samband med 

observationstillfällena. Därmed uppfylldes informationskravet. Deltagarna hade möjlighet att avstå 

från observationen, vilket också vissa lärare gjorde indirekt. Elevintervjuerna byggde på frivillighet 

och medgivande från elev och vårdnadshavare inhämtades skriftligt. Eleverna informerades också att 

de hade rätt att ångra sig och avstå från intervjun, vilket ingen gjorde. På så sätt uppfylldes 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att skolor och medverkande personer har 

fingerade namn. Material som skulle kunna vara känsligt för en individ eller som tydligt skulle avslöja 

någons identitet har jag valt att inte redovisa. För att uppfylla nyttjandekravet ska det insamlade 

materialet endast användas i forskningssyfte. Så har skett i detta fall. 

Vetenskapsrådet (2011) betonar också några viktiga etiska förhållningssätt som ska genomsyra all 

forskning: 

 
1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 13). 

 

http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg/Didaktisk-design/Didaktisk-design
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Alla dessa har jag följt efter bästa förmåga. Jag har hållit mig till sanningen genom att öppet redovisa 

hela arbetsprocessen samt ge många exempel ur det empiriska materialet. Inga kommersiella intressen 

finns från min sida. Min utgångspunkt är elevens bästa och därför har jag ansträngt mig för att se både 

positiva och negativa aspekter av IKT-användning. Jag har inget personligt intresse av att lyfta fram 

särskilda produkter eller arbetsmetoder. Tidigare forskning har redovisats på sedvanligt sätt med 

referenser och jag har ett inkluderande förhållningssätt till olika forskningstraditioner och forskare. Jag 

bedömer att ingen har kunnat ta skada av min studie, varken under insamling eller vid publicering.  

Det är också viktigt att inom skolforskning förhålla sig ödmjukt även till sina egna resultat och 

tolkningar: 

---the researcher ought to be tentative and modest in what he or she claims to have found 

out. Rarely does research provide the definitive word on anything. Much better if it were 

treated as the provisional conclusion, the most thoroughly corroborated position in the 

light of available evidence, open to yet further correction and refinement---” (Pring, 2006, 

s. 149). 

Pring (2006) menar vidare att studiers resultat kan ses som en pågående diskussion. Varje studie kan 

ses som en del av en större helhet. Resultaten kan vara viktiga för beslutsfattare och 

professionsutövare och kan därmed få stora konsekvenser. Skolan är en komplex forskningsmiljö och 

forskaren måste acceptera att det inte är möjligt att fånga hela verkligheten och uttala sig tvärsäkert. 
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Resultat 

Studiens resultat redovisas inledningsvis utifrån de övergripande delarna i Selanders (2008a; 2008b) 

modell för undervisning och lärandeprocesser utifrån ett didaktiskt designperspektiv. Denna modell 

användes i analysen av det empiriska materialet och finns beskriven i metodavsnittet under rubriken 

Analys. En viktig anledning att redovisa i denna form är att IKT-användningen sätts in i ett 

sammanhang. Därpå följer en sammanfattning av resultaten kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatdelen förekommer rikligt med exempel från observationer och intervjuer. 

Dessa exempel kompletterar och illustrerar den löpande, förklarande texten. Exempel från 

observationerna redovisas i separata faktarutor och utdrag från intervjuerna redovisas som kursiv text, 

detta för att underlätta för läsaren. Observationer och intervjuer varvas alltså med förklarande text. 

Förutsättningar och iscensättning 

I detta avsnitt redovisas vilka potentiella resurser som finns tillgängliga på skolorna, syftet med den 

observerade undervisningen samt något om de institutionella mönster som har iakttagits. 

Tallbackaskolan, som jag besökte först, är traditionell om man ser till byggnadens utformning; såväl 

lokaler som möbler är slitna och egentligen inte anpassade för arbete med datorer. Det finns få eluttag 

för laddning av datorerna. Arbetsställningen blir bristfällig när tangentborden hamnar för högt upp. 

Björkhagaskolan har inte heller möbler som är lämpade för datorarbete, men lokalerna är mer 

anpassade och inte så slitna. Hela möblemanget är enhetligt, vilket gör att det inte blir enorma 

nivåskillnader mellan bordsskiva och stol. Exempelvis har klassrummen där utrustats med extra 

eluttag, vilket gör det möjligt att vid behov ladda många datorer samtidigt.  

Båda skolorna har likartade grundförutsättningar när det gäller tillgängliga teknologiska resurser. En 

dator per elev med Internetuppkoppling ger tillgång till lämpliga hemsidor och möjlighet att använda 

datorn som arbetsredskap på många olika sätt. Förutom att den tillhandahåller kunskap i form av 

uppslagsverk, text, bild och film kan datorn användas för kommunikation via till exempel skolans 

lärplattform, e-post eller sociala medier. Interaktiv tavla respektive projektor och duk gör det möjligt 

att nå hela klassen vid genomgångar och redovisningar. Olika typer av presentationsprogram finns på 

datorerna. På båda skolorna finns dessutom särskilda lånedatorer som kan användas av elever som av 

någon anledning inte har med sig sina datorer.  

De alternativa verktyg och hjälpmedel som skolorna har för elever i behov av stöd, är främst sådana 

som finns i datorerna. Båda skolorna har tillgång till kommunala skoldatatek och kommunlicenser på 

bland annat talsyntesprogram och rättstavningsprogram. Vid tiden för observationerna arbetar dock 

kommunernas skoldatatek endast med verktyg i PC-miljö och på grund av att skolorna har Mac-miljö 

är det inte en självklarhet att alla elever och lärare får tillgång till kommunlicensprogrammen och 

kunskap om hur de kan användas.  

På båda skolorna finns, förutom teknologiska resurser, tillgång till traditionella lärresurser som 

whiteboard, pennor, papper, faktaböcker, läroböcker och kopierade texter. Förutom de resurser som 

tydligt kan kopplas till lärandeprocessen finns olika typer av musikspelare på datorer, mobiltelefoner 
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eller mp3-spelare. Flertalet elever har egna smarta mobiltelefoner som skulle kunna användas till att 

kommunicera och dokumentera, till exempel genom fotografering och filmning. 

I båda fallen finns kunniga, erfarna och engagerade lärare som ansvarar för elevernas lärandesituation. 

Även syftena med de observerade lektionerna är mycket likartade. Båda lärarna undervisar tematiskt i 

ämnena svenska och samhällsorienterande ämnen, vilket innebär att ämnena till viss del vävs samman. 

Lärarna planerar och genomför sin undervisning med styrdokumenten som grund; eleverna ska 

tillägna sig kunskaper så att de uppnår kunskapskraven för årskurs 9. Ett syfte som framträder är även 

att de förväntas utveckla sina förmågor till ansvarstagande, självständighet och samarbete. Källkritiska 

färdigheter betonas på båda skolorna. Dessutom tränas eleverna i att använda datorn som ett 

arbetsredskap i kunskapsprocessen, för att vara väl förberedda för högre studier och arbetsliv. På 

Tallbackaskolan inriktas arbetet under mina observationer på förståelse för andra kulturer. Eleverna 

förväntas tillägna sig kunskaper om världsreligionerna och uppmärksamma likheter och skillnader. På 

Björkhagaskolan pågår ett liknande arbete om folkmord i världen med syfte att eleverna ska få en ökad 

medvetenhet om etik och moral, samtidigt som de ska förstå hur folkmord har uppkommit i olika 

kulturer och se samband mellan dessa. Björkhagaskolan har i sig en mycket tydligare mångkulturell 

prägel, med en majoritet av elever med annat modersmål än svenska.  

De institutionella mönster som råder markerar att eleverna befinner sig i en skolsituation. Läraren är 

den som planerar och introducerar arbetet; läraren är insatt och förmedlar kunskap medan eleverna 

utför uppgifter som senare ska bedömas. På båda skolorna finns traditionella klassrum med raka 

bänkrader vända mot kateder och tavla, men hos de lärare som medverkar i denna studie är möblering 

och placering inte lika strikt. Av praktiska eller traditionella skäl är kateder och tavla/filmduk 

placerade längst fram i klassrummet, där genomgångar också sker. Vissa elever föredrar att sitta 

ensamma, medan andra vill gruppera sig runt större bord. Lärarna har sanktionsmöjligheter, ett ansvar 

att rapportera frånvaro och sätta betyg. Det finns en uttalad gräns mellan skolarbete och privatliv, som 

eleverna förväntas känna till. Tiden är strukturerad enligt skoltraditionen med lektioner och raster. 

Dock medger det tematiska arbetet längre sammanhängande arbetspass och färre uppbrott under 

skoldagen. Skolans och samhällets tidsstruktur skapar problem för vissa elever på båda skolorna, när 

det gäller att passa tider och vara effektiv på en i förväg bestämd tid på dygnet. Även kravet på 

självständighet och eget ansvar gör att olika elever har olika förutsättningar att följa med på 

lektionerna. På dessa skolor förflyttar sig eleverna mellan olika lokaler med sina datorer, medan 

lärarna har sina egna ämnesklassrum. Lärarna har, som jag uppfattar det, stor möjlighet att agera 

utifrån egna preferenser, vilket innebär att de i praktiken själva kan välja om och hur datorerna ska 

användas i undervisningen.  

Av ovanstående beskrivning framgår att skolorna har relativt normala förutsättningar som många 

lärare och elever i Sverige skulle kunna känna igen sig i. Det som vid tiden för skolbesöken sticker ut 

ur mängden är just alla elevers tillgång till dator; något som i regel upplevs som positivt, jämfört med 

delade datorer och datasalar. Ett exempel från elevintervjuerna illustrerar skillnaden mellan att ha egen 

dator och en dator som delas med flera andra: 

…man kan alltid ta hem arbetena mycket lättare --- Då vet jag exakt var jag har allting. Har man en 

lånedator, alltså vi har ju datasalarna, med en massa stationära. Där måste man logga in på Smart 

Skola som är ett jättesegt liksom program…”-ish”. --- Och sparar man inte där försvinner det från 

datorn för att det är folk som tar bort det, det är folk som liksom flyttar på det och då hittar man det 

inte (flicka, intervju 1). 

Det finns också nackdelar med att ständigt behöva bära med sig en personlig dator: 
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Att den är ganska tung. Att om man inte behöver den jättemycket en dag så känns det ganska onödigt 

att ha den hela tiden. Och sen måste man ha koll på den hela tiden, så det… --- Att om man ska rita 

någonting så är det jättesvårt att göra på datorn (flicka, intervju 2). 

På Tallbackaskolan har lektionerna en tydlig inledning med summering av vad som har gjorts tidigare 

och vad som förväntas vid det aktuella tillfället. Under en observation kunde jag notera följande: 

 

Tallbackaskolan en morgon i september. Jag går tillsammans med läraren Tilde uppför trappan. En grupp om tio 

niondeklassare väntar i den slitna skolkorridoren med sina bärbara Mac-datorer. Några sitter i en soffa med sina datorer, 

medan de andra står i en klunga utanför klassrumsdörren. Tilde låser upp och eleverna strömmar in och sprider ut sig i 

rummet. Klassrummet är ljust och har två rader med fönster, både till höger och till vänster. Två stora långbord står utmed 

sidorna och ett litet bord står i mitten längst bak. Möblerna är ett hopplock av olika slag; allt är slitet, vissa stolar till och med 

trasiga. Katedern är placerad framme vid tavlan. De flesta elever sätter sig två och två. Några sätter sig på en egen plats utan 

kamrater. Datorskärmarna fälls upp omedelbart och olika sidor flimrar förbi på skärmarna.  

Det är dags för SO-lektion. När alla har satt sig ber Tilde klassen att fälla ner datorskärmarna. Hon visar ”Landguiden” 

(www.landguiden.se) på SmartBoarden längst fram i klassrummet och instruerar klassen att använda denna sida för att 

jämföra ett rikt och ett fattigt land. Hon visar tydligt hur man gör och får upp två kolumner, en för varje land. Hon ger också 

förslag på några andra sidor som är trovärdiga, för att de ska ”hitta rätt fakta”. Ett samtal följer om vad eleverna redan har 

hittat om sina länder. Därefter påbörjas det enskilda arbetet. Några sitter två och två, medan andra väljer att arbeta ensamma. 

Några elever sätter sig utanför klassrummet. Tilde passar på att mata in närvarorapporteringen på sin egen dator. Hon berättar 

för mig att föräldrarna får ett SMS om deras barn inte har kommit till lektionen och att frånvaro förs in i betyget till och med 

höstterminen i årskurs 9. Tilde går sedan runt till var och en av eleverna (Observation, Tallbacka, dag 1, lektion 1). 

 

Vid genomgångar är Tilde noga med att alla elever ska fälla ner sina datorskärmar för att kunna 

fokusera helt på genomgången. Hon visar på en interaktiv tavla att instruktionerna för arbetsområdets 

fyraveckorsperiod finns att hämta på skolans lärplattform, där eleverna kan logga in. Kraven för 

betyget E finns angivna. Tilde arbetar först med att alla i klassen ska klara detta betyg och kommer att 

göra ett så kallat ”E-prov” på det. Därefter arbetar man vidare mot högre betygssteg och då förväntas 

eleverna skriva sammanhängande och resonerande texter. Lektionerna inleds med någon inspirerande 

aktivitet på den interaktiva tavlan, exempelvis filmklipp eller en användbar hemsida, som sedan följs 

upp genom ett samtal i helklass. Eleverna påminns om att inta ett källkritiskt perspektiv. Tilde 

cirkulerar och samlar kunskap om var varje elev befinner sig i sitt lärande. Hon tycks veta vilka elever 

som är självgående och vilka hon behöver ägna mer tid åt. En viss valfrihet finns när det gäller 

placering, vilka man ska samarbeta med och hur man vill sitta för att kunna arbeta. De som inte klarar 

att samarbeta får byta till en plats som fungerar bättre. Möbleringen i just detta klassrum erbjuder 

sådana möjligheter.  

Alternativa verktyg som talsyntes och särskilda stavningsprogram för elever i läs- och skrivsvårigheter 

nämns inte i introduktionen och jag ser inte att sådana används. Dock är det möjligt att enskilda elever 

på eget initiativ använder alternativa verktyg på ett så diskret sätt att det inte märks.  

Bertil, läraren på Björkhagaskolan, strukturerar arbetsområdena med stöd av klassens blogg. Där har 

han sammanställt allt som eleverna behöver veta om arbetsområdet; all nödvändig information 

inklusive arbetsuppgifter finns tillgänglig för elever och deras föräldrar. Han instruerar med konkreta 

exempel hur arbetet ska gå till. Eleverna diskuterar, kommenterar, ställer frågor och Bertil svarar. 

Kunskapskraven för området presenteras och diskuteras sedan vid flera tillfällen.  

http://www.landguiden.se/
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Björkhagaskolan, en morgon i mars. Jag träffar läraren Bertil vid personalrummet och vi går tillsammans till dagens första 

lektion med årskurs 9, 18 elever. Några elever finns redan i klassrummet, medan några dyker upp efter hand. Skolan känns 

fräsch och inbjudande. Möblemanget är relativt nytt. Till vänster finns en fönsterrad och till höger en stor studiehall som är 

en del av korridoren och där står elevskåpen. Klassrummet är möblerat med flera sammansatta bord, vända framåt mot tavlan 

där det också finns projektor och duk. Miljön är lugn och avskalad, men ändå inte tråkig. Planscher och redovisningar finns 

på väggen längst bak i klassrummet. Nästan alla elever har en annan kulturell bakgrund än svensk och olika språk talas 

eleverna emellan.  

Bertil inleder lektionen med att öppna klassens blogg på sin dator och visar den på duken längst fram i klassrummet. Han 

säger att dagens uppgift är att sammanställa ett arbete om olika folkmord, som sedan ska redovisas i form av ljudfil eller film 

på Youtube. Bertil betonar att arbetet måste vara klart till nästa vecka, då redovisningen ska ske i form av gruppdiskussioner. 

Han visar ett exempel på hur ett färdigt arbete skulle kunna se ut i form av en egentillverkad film; eleverna ska arbeta i 

programmet Keynote och därefter exportera till Quicktime. De som vill kan också arbeta direkt i Quicktime och spela in ljud. 

En pojke frågar om de inte kan se på film, men Bertil svarar att det får bli en annan gång: ”I dag behövs tiden till att göra 

klart presentationerna – jag kommer att gå runt och hjälpa till medan ni jobbar”. Tre elever saknar sina datorer och får 

använda lånedatorer. 

Under det enskilda arbetet är det lugnare i rummet. En pojke säger ”Jag har inget batteri!” och sätter i sladden i uttaget. Det 

finns gott om eluttag. En flicka säger ”Jag behöver stödfrågor!”. Bertil svarar att ”de finns på bloggen” och går sedan runt till 

eleverna och diskuterar innehållet i deras texter. Flera elever ropar på honom och han går till var och en i tur och ordning 

(Observation, Björkhaga, dag 1, lektion 1). 

 

Även här arbetar man tematiskt i svenska och samhällsorienterande ämnen och får därför långa 

sammanhängande arbetspass. Eleverna förväntas arbeta mer eller mindre självständigt med sina egna 

datorer. De som vill kan sitta i grupp och samarbeta kring vissa frågor, med eller utan musik i 

hörlurarna. Vissa elever får också sitta i angränsade salar. Medan eleverna arbetar går Bertil runt och 

samtalar med var och en kring innehållet i det de arbetar med för stunden. Eleverna har till synes god 

kunskap om själva datorhanteringen och sådana frågor diskuteras inte så mycket när jag är med, med 

undantag av viss hantering av de program som krävs för själva redovisningen i form av ljud- eller 

filmupptagning. Källkritik diskuteras vid flera tillfällen, och eleverna tycks vara medvetna om de 

fällor som finns på Internet gällande graden av pålitlighet hos olika typer av hemsidor. Även när det 

gäller copyright på bilder görs eleverna medvetna om vad som får användas fritt i skolarbetet. Liksom 

på Tallbackaskolan informeras om några lämpliga hemsidor med relevant och pålitlig information.  

För att arbetet ska kunna utföras trots eventuella datorproblem finns lånedatorer i klassrummet. Dessa 

är dock äldre PC-datorer. Elever som av någon anledning inte har sin dator med kan också använda 

papper och penna under lektionen för att senare skriva in texterna på datorn. För elever i läs- och 

skrivsvårigheter finns kommunlicens på talsyntesprogram; vissa elever har tillgång till dessa program 

och ansvarar själva för att använda dem när de behövs. Sådan användning i klassrummet syns inte vid 

min observation. Dock kan det inte uteslutas att de som behöver programmen använder dem i hemmet 

eller lyssnar på texten i sina hörlurar samtidigt som andra lyssnar på musik. Mobiltelefoner får inte 

användas i klassrummet, men jag kan konstatera att de ändå används ibland. Detsamma gäller sociala 

medier på Internet. 

Rasterna är flytande. Alla elever går inte samtidigt, förutom vid det definitiva lektionsslutet före lunch 

eller när de ska läsa andra ämnen än svenska och SO direkt efter lektionen. Bertil finns tillgänglig för 
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eleverna under större delen av tiden, inklusive raster och lunch, med undantag för någon kort 

kaffepaus.  

Många elever på Björkhagaskolan har annat modersmål än svenska och en annan kulturell bakgrund. 

Folkmorden som behandlas engagerar eleverna och flera av dem kan göra kopplingar till egna eller 

kamraters erfarenheter av krig och förtryck. Möjligheten att söka på Internet gör att eleverna kan ta till 

sig information på flera språk och dessutom få stöd av bilder och filmer för att kunna förstå ett 

innehåll som troligen skulle ha blivit otillgängligt om det hade varit helt baserat på svenska 

lärobokstexter.  

Datorerna används med andra ord flitigt på båda skolorna. Båda lärarna bedriver en strukturerad 

undervisning med stöd av IKT, vilken kräver självständighet och datorkunskaper. Hur själva 

användningen går till presenteras i nästa avsnitt som behandlar den första transformationscykeln.  

Första transformationscykeln 

Den första transformationscykeln innefattar bland annat de resurser som används, liksom elevernas 

och lärarnas intressen, positionering och sociala interaktion. Som tidigare nämnts kan en fullständig 

bild av skolorna inte ges efter några dagars observationer, utan den följande texten utgör snarare 

exempel.  

Majoriteten av eleverna på båda skolorna använder sig av datorns resurser på ett till synes smidigt sätt. 

De tycks med lätthet kunna hitta efterfrågad information, jämföra och värdera olika källor samt 

bearbeta sina nyvunna kunskaper tillsammans med kamrater och lärare. Läroböcker och kopierade 

texter används som ett komplement. De flesta eleverna lyssnar aktivt på lärarnas genomgångar och får 

där ta del av en muntlig presentation av kunskapsområdet och se instruktiva filmer från Internet. Trots 

individuell datoranvändning uppfattar jag att mycket lärande sker kollektivt i klassrummen. De 

digitala resurserna kan ge en god grund för diskussioner och meningsskapande.  

Läraren på Tallbackaskolan, Tilde, ser till att elevernas bärbara datorer används flitigt i klassrummet. 

På sina datorer har eleverna ständig tillgång till Internet och därmed olika webbplatser samt 

instruktioner på skolans lärplattform. Eleverna kan också kommunicera med sin lärare via datorn och 

lämna in uppgifter. De använder bland annat delade mappar i Dropbox och e-postprogram. Även 

presentationsprogram används vid redovisningar.  

 

Tallbackaskolan, en bit in i lektionen. Eleverna sitter och arbetar tyst vid sina datorer. Jag sitter till höger i klassrummet med 

ryggen mot fönstren och har överblick över hela rummet. Eleverna kommer igång med arbetet och det blir tyst. Till en början 

tycks alla vara koncentrerade och de ser ut att vara intresserade. Efter en stund börjar två flickor småprata tyst; den ena frågar 

om något och den andra svarar. De fortsätter att skriva på sina datorer. Tilde går runt och ser vad alla arbetar med, hjälper till 

och svarar på frågor. En pojke frågar ”Hur ska jag göra här?”. Tilde läser på hans skärm och svarar honom med viskande röst. 

Pojken fortsätter att skriva på egen hand. På whiteboarden står texten ”SO. Den orättvisa världen. Inlämning tisd 25/9. 

Mållapp finns på V-klass”.  

Jag går ett varv i klassrummet för att se lite närmare hur eleverna arbetar. Jag ser att en flicka har dokumentet med målen 

uppe på sin datorskärm, sida vid sida med det dokument hon skriver i. Många elever har hörlurar på sig. Det syns att några av 

dem lyssnar på musik, eftersom de har Youtubesidan uppe. En flicka tittar en stund på musikvideon som rullar på Youtube 

och en pojke jag passerar tar god tid på sig att välja en lämplig låt att lyssna på. Facebook och andra sociala medier finns på 

flera skärmar när jag passerar. En flicka är snabb att byta fönster när Tilde närmar sig; hon byter Facebook mot 
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arbetsdokumentet. En annan flicka svarar när det vibrerar i mobiltelefonen; hon viskar sig igenom samtalet och ingen 

upptäcker det. Det sker inte i protest utan, som jag upplever det, för att hon inte kan motstå att svara när mobiltelefonen 

vibrerar.  

Tilde kommer fram till mig och vi samtalar informellt med låga röster, så att vi inte ska störa arbetet. Hon berättar att 

eleverna tycker om att arbeta med film, bild och ljud, men att ett sådant arbetssätt tar för mycket tid från faktainhämtandet 

och att ”vi arbetar med sådant efter att betygen är satta”. Hon berättar vidare att varje arbetsområde pågår under cirka 4 

veckor och att elever presterar olika mycket; ”från en och en halv sida och uppåt”. En flicka som har fått diagnosen ADHD 

tycker att det är svårt att skriva på datorn, enligt Tilde. Flickan gillar inte att ha ett stort vitt ark utan rader i Word, utan vill 

skriva för hand med penna på linjerat papper. Datorarbetet fungerar bäst när klassen är delad i mindre grupper och Tilde är 

tydlig med att det råder chattförbud under lektionstid. Däremot får eleverna lyssna på musik, för ”de arbetar bättre då”. Tilde 

ser också en fördel med att hon själv kan hinna planera en del under tiden som eleverna arbetar självständigt.  

Lektionen närmar sig sitt slut efter nästan 80 minuter. En pojke ”orkar inte mer”, lägger pannan mot bordet och datorn. Han 

börjar prata med en kamrat. Flera elever blandar sig i samtalet. Tilde uppmärksammar att många är trötta och säger ”Glöm 

inte att spara ert arbete!”. Hon berömmer klassen för ett gott arbete (Observation, Tallbacka, dag 1, lektion 1). 

 

Under mina observationer visar många elever en medvetenhet om sitt eget lärande genom att använda 

olika typer av studieteknik. Flera elever har två fönster öppna, sida vid sida på skärmen. Hos en elev är 

det instruktionsdokument och arbetsdokument och hos en annan en hemsida och ett arbetsdokument. 

Några elever tycks ha egna strategier för att kunna använda datorn mer avskilt; de har mycket liten 

textstorlek och väldigt mörk skärm, vilket gör det svårt för utomstående, både lärare och andra elever, 

att se vad som försiggår på dessa datorer. Intervjuerna hjälper mig att tolka det jag har iakttagit: 

Mörk skärm är nog för att spara på batteriet, för ibland tar det slut och man… alltså de har typ sagt 

att man inte får ha med sig laddare. Men, ja, de brukar ladda sin dator här ändå. Och sen liten text, 

det vet jag inte. Det är väl för att andra inte ska se vad man skriver. Så kan det vara med mörka 

skärmen också (Flicka, intervju 3). 

Det förekommer också att elever som skriver på datorn endast kopierar texter på Internet och klistrar 

in dem i sitt eget dokument utan ändringar. Tilde påpekar att det inte är acceptabelt och uppmanar 

eleverna att skriva med egna ord, vilket inte alltid är lätt: 

Alltså det är väldigt lätt att bara typ kopiera, men man försöker ändå så gott man kan och liksom 

skriva om. Alltså det man förstår kan man liksom skriva om. Sen när det blir lite svårare ord så blir 

det ofta så att man kanske bara skriver som det står direkt på sidan (Flicka, intervju 4). 

 När en elev upplever något som extra intressant kan det uppstå korta diskussioner med de andra 

eleverna vid samma bord. Det kan gälla både sådant som är relaterat till skolarbetet och sådant som 

ligger utanför. Trots att uppgifterna är individuella pågår ett samarbete mellan eleverna. Som exempel 

kan nämnas en pojke som har svårt att komma igång. Han sitter bredvid en flicka, som vid sidan av sitt 

eget arbete agerar extralärare; hon hjälper honom att komma igång och rättar senare hans stavfel. 

Diskussionerna blir sällan långvariga eller störande, förutom mot slutet av lektionerna när 

koncentrationen brister.  

De långa arbetspassen har raster inlagda i mitten, men många elever som upplever flyt i sitt arbete vill 

inte bryta för rast utan arbetar tills de är utmattade och inte orkar mer. När orken tar slut börjar de 

samtala om andra saker och stör samtidigt koncentrationen för de kamrater som fortfarande orkar och 

vill arbeta. På lektionerna är det dock mestadels ett positivt klimat eleverna emellan och mellan lärare 

och elever. Dock kan det hetta till. Följande exempel är från en lektion i engelska med en annan lärare, 

där datorerna inte används systematiskt: 
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Läraren Tone släpper in eleverna och mig samtidigt i det traditionellt möblerade klassrummet; borden står vända mot tavlan 

och eleverna sätter sig vända mot tavlan. Jag får en känsla av att Tone inte är bekväm med att jag observerar lektionen. På 

tavlan står ”1. Continue working with ”Avengers” – words, summary, comment on review or a review of your own. 2. Group 

discussion”. Tone ger en kort instruktion på engelska: “Open your documents and continue where you are”. Ett självständigt 

arbete följer och datorerna används till skrivande. Några elever väljer att arbeta utanför klassrummet och där befinner sig 

också Tone under större delen av lektionen. Genomgående är att Tone pratar engelska och eleverna svarar på svenska. Många 

elever tycks ha svårt att komma igång med att skriva. Ett fåtal elever kommer dock in i arbetet och arbetar intensivt. Det är 

lugnt, trots att Tone sedan länge har lämnat klassrummet. Plötsligt hoppar jag högt när en flicka börjar spela musik på hög 

volym från sin dator. En pojke skriker ”Stäng av!” med hög röst. En annan pojke börjar också spela musik. Flickan spelar 

ännu högre och det blir väldigt oroligt i hela klassen. De som tidigare hade varit inne i sitt arbete blir nu irriterade. En flicka 

vänder sig till mig och säger ”Det är så här det är med datorn! Du får skriva negativa saker!” (Observation, Tallbacka, dag 1, 

lektion 4). 

 

Jag tycker mig se att musiklyssnandet är en viktig funktion på datorn för många elever, i och med att 

så många använder hörlurar och har Youtube-sidan framme. Det visar sig att det egentligen finns 

regler för hur musiken får användas, vilka inte alltid följs enligt en intervjuad elev: 

Alltså, jag är så här… jag kan inte riktigt koncentrera mig på musik, så jag brukar aldrig ha på 

musik, för att liksom, ja… Men många säger att, mina kompisar, de lyssnar typ alltid på musik och de 

säger att de koncentrerar sig bättre. Och det tror jag faktiskt, liksom. Att du blir lite så här, du hör 

inte klassrummets ljud och det här att olika sitter och pratar och bla bla bla, för det är ganska 

mycket så, utan du är liksom i din egna lilla bubbla liksom. Så jag tycker att det är jättebra att du får 

ha musik om du koncentrerar dig bra och att du inte sitter och typ håller på och byter musik hela 

tiden och varje låt ska du liksom… Men nu har de typ förbjudit det, eller halvt i alla fall att du får… 

Om du vill lyssna på musik får du ha liksom en klar spellista som du bara playar alltså. Ja i början 

av lektionen. Och sen får du inte röra den mer, om man säger så. --- Och sen är det nån som lyssnar 

på, alltså har hörlurar på men liksom att det läcker ut så, så brukar man liksom… är det en kompis 

så nära som sitter, då brukar man liksom ’hallå, din musik hörs!’ Då sänker de ju direkt. Och är det 

nån som är liksom väldigt hög så brukar ju Tilde säga till, eller andra lärare liksom att ’hallå du får 

sänka ljudet lite!’ Däremot gillar jag inte när typ folk sitter, när det är så här lite slapp lektion eller 

typ lärare som inte riktigt har ordning och då har musik utan hörlurar. Det är lite irriterande för då 

är det så här, då blir det bara ännu mera, högre volym i klassen liksom (Flicka, intervju 6). 

Tilde berättar för mig mellan två lektioner att en flicka, som denna dag saknar dator, har kastat den 

nerför en trappa i protest mot att läraren hade förbjudit henne att måla naglarna under lektionstid. Som 

lärare känner hon sig maktlös i frågan eftersom föräldrarna har tagit flickans parti då de ”vet att hon 

aldrig skulle göra något sådant”. Dock finns kollegiet som stöd och man funderar tillsammans på hur 

sådana situationer ska kunna hanteras på ett lämpligt sätt. 

Både pojkar och flickor på Tallbackaskolan tycks behärska sina datorer väl under lektionstid. 

Generellt talar pojkarna mer under lektionerna än flickorna, men det finns individuella undantag. Detta 

gäller även på Björkhagaskolan.  

Även på Björkhagaskolan används elevernas datorer flitigt i klassrummet. Det trådlösa nätverket gör 

det möjligt att ha ständig åtkomst till Internet och eleverna uppmanas gå in på hemsidor som 

YouTube, Nationalencyklopedin och Levande historia. I datorerna finns också program som eleverna 

förväntas använda när de skriver och redovisar, exempelvis KeyNote och QuickTime. Projektor och 

duk används för att åskådliggöra innehållet i genomgångar samt vid redovisningar. Klassens blogg 

besöks flitigt, då alla arbetsuppgifter och all nödvändig information ständigt finns där. 
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Björkhagaskolan, en bit in i lektionen. Två flickor sätter sig i ett annat rum för att kunna arbeta i lugn och ro. En flicka har 

Facebook uppe på sin skärm. Bertil går fram till en flicka som inte kommer igång. Hon säger att hon har fått vatten i sin Mac-

dator och att den inte fungerar. ”Då får du använda låne-PC”, säger Bertil. Flickan vägrar, för hon ”hatar PC”. Klassen i 

övrigt arbetar med att ta fram material till sina presentationer. En pojke kommer fram till flickan med trasig dator för att 

hjälpa henne få igång den. Jag går ett varv i klassrummet och observerar. Flera av eleverna som först verkat reserverade vill 

nu gärna säga några ord när jag går förbi. En flicka säger, när jag frågar hur mycket datorerna används, att ”det är bra att alla 

lärare inte använder dator, för det är bra med omväxling”. Det pågår ständigt samtal någonstans i klassrummet, i lugn ton, på 

olika språk som jag inte förstår. Flickan som inte vill använda lånedator gör inget skolarbete, utan pysslar med sin 

mobiltelefon i stället (Observation, Björkhaga, dag 1, lektion 1). 

--- 

Två pojkar sitter enskilt och ser inte ut att höra till någon grupp. De väntar på enskilda instruktioner av läraren. En ”har gjort 

klart”, men säger att han har datorn hos sin bror och ”behöver bara hämta den”, vilket Bertil säger att han inte får göra på 

lektionstid. Den andra pojken har gjort allt klart till just denna lektion, vilket egentligen är för sent. Dock saknar hans 

presentation ljud. Dessa pojkar får bilda en egen grupp. En flicka som kommer för sent sätter sig först ensam, men ansluter 

sig sedan till denna grupp.  

Samtidigt som dessa gruppdiskussioner pågår sitter en pojke ensam i klassrummet. Han läser en stund, går ut, kommer in 

igen. Han tycks inte vara delaktig på något sätt. Han tar fram sin mobiltelefon och sysselsätter sig med den. Jag tycker att han 

ser ut att vara ensam, utanför och att ha tråkigt. När jag frågar Bertil om honom får jag veta att han medvetet har låtit bli att 

göra uppgiften och att han får klara sig själv (Observation, Björkhaga, dag 2, lektion 1).  

 

Eleverna visar till en början en avvaktande hållning till mig som observatör, men snart är jag 

accepterad och får ta del av det som sker på deras datorskärmar. Även här förekommer ofta att elever 

går in på sociala medier som Facebook och att de använder sina mobiltelefoner på olika sätt. Det kan 

handla om att SMS:a eller lyssna på musik från mobilen. Det är svårt att hinna uppmärksamma vad 

som sker. Sammanlagt tre elever saknar sina datorer vid den första observationen. 

När det gäller elevernas lärande i klassrummet uppmärksammar jag att de spontant använder egna 

former av studieteknik liknande de som tidigare uppmärksammades på Tallbackaskolan, exempelvis 

fönster vid fönster så att det går att se instruktioner på bloggen samtidigt som man skriver i ett annat 

dokument. Många elever har hörlurar eller hörsnäckor på sig. 

Fakta söks på Internet i form av texter och filmer för att sedan användas i elevernas egna texter, 

skrivna med elevernas egna ord. Många elever är inriktade på att verkligen förstå, så de drar sig inte 

för att fråga kamrater och lärare. När diskussioner uppstår är det tydligt att även andra elever, som inte 

själva deltar i diskussionen, lyssnar med intresse och troligen lär sig av detta. Varje elev arbetar 

enskilt, men är ändå delaktig i vad andra elever arbetar med.  

Elever som inte behärskar svenska språket fullt ut använder sig av funktionen Google Översätt samt 

läser artiklar på engelskspråkiga hemsidor för att få del av den kunskap de behöver i arbetet. Detta 

förtydligas i ett av exemplen i nästa avsnitt, Andra transformationscykeln, där eleverna redovisar ett 

kunskapsområde. De har också möjlighet att diskutera med kamrater på det egna modersmålet, något 

som ofta förekommer.  
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Vissa stunder blir det oroligt i klassrummet. Dock kommer de flesta igång med arbetet och klarar att 

arbeta koncentrerat trots att miljön inte är lugn. Några elever sätter sig i ett angränsande rum för att få 

mer arbetsro på lektionerna. 

 

Björkhagaskolan, förmiddag. En annan årskurs 9-klass ska ha lektion i samma klassrum med samma innehåll och samma 

lärare, Bertil. Gruppen består av 13 elever. Några elever släntrar in under de tio första minuterna. Några har jackor på sig och 

Bertil säger åt dem att gå och lämna jackorna i skåpen. Några elever kommer in i klassrummet utan dator och Bertil säger att 

de måste gå till sina skåp och hämta datorerna. Det tar några minuter. Till slut kan genomgången börja och därefter det 

enskilda arbetet.  

Flera elever lyssnar på musik medan de arbetar. Bertil tipsar en flicka om att hämta fakta på Levande historias hemsida. En 

pojke sitter vid sin dator, men lyckas inte komma igång med arbetet. Ett par elever som har lånedatorer har problem att 

komma igång. Några elever har sina mobiltelefoner framme; jag ser att en lyssnar på musik och en annan ser ut att skriva 

någon typ av meddelande. Flera elever lägger mycket tid på Facebook och Youtube. Pojken som inte kom igång med arbetet 

har fortfarande inte öppnat sin dator 35 minuter in på lektionen. Han byter plats och sätter sig hos en annan pojke som också 

har svårt att arbeta. Till slut öppnar han sin dator, men tar samtidigt upp mobilen och fastnar i denna syssla. Nu sitter Bertil 

hos en mycket motiverad flicka och ger henne instruktioner kring hur hon ska göra sin presentation. En intensiv dialog pågår 

dem emellan, i ett lågt röstläge. Efter cirka 40 minuter arbetar ytterst få elever. En pojke sitter och väljer musik på Youtube 

(Observation, Björkhaga, dag 1, lektion 2). 

 

I perioder arbetar de allra flesta koncentrerat; andra stunder blir det oroligt i klassrummet och få 

arbetar med det de ska. En elev frågar läraren ”får man högre betyg om man gör en bättre 

presentation?”. Bertil passar på att ta en diskussion kring kunskapskraven och vad som förväntas av 

eleverna. När han sedan lämnar klassrummet blir det oroligt. Få elever skriver då på sina datorer. Flera 

börjar tala om annat än skolarbetet. Särskilt en flicka använder ett mycket grovt språk i sitt samtal. 

Några lyssnar på musik och sjunger. Även efter tio minuter håller detta i sig. Möjligen uppfattar 

eleverna att det är rast när läraren inte är i klassrummet. Elever från andra klasser kommer plötsligt in 

och det blir stökigt. Flera elever har sina mobiltelefoner framme.  

Genom observationer kan jag se att de allra flesta eleverna är vana datoranvändare, som tycks trivas i 

den digitala miljön. Dock skapar detta svårigheter för några elever. De har stora valmöjligheter och har 

med sig såväl sitt sociala nätverk som sin favoritmusik in i skolan. På samma sätt har de med sig 

skolmiljön hem, då det förväntas att det som inte hinns med på lektionerna ska göras klart hemma. För 

vissa elever kan det bli mycket hemarbete, vilket lyfts i en av intervjuerna:  

Jag måste sitta jättemycket hemma --- Ibland är det svårt att komma igång och då kan det vara svårt 

att skriva, då hinner man inte så långt (Flicka, intervju 3). 

Hur visar sig då lärarens intressen, positionering och sociala interaktion, samt olika tecken på formativ 

bedömning i undervisningen? Läraren på Tallbackaskolan, Tilde, har intresse av att alla elever är på 

plats, gör det som förväntas av dem och når kunskapskraven. Till sitt stöd har hon struktur, tydlighet 

samt vissa sanktionsmöjligheter och makt i form av frånvarorapportering, bedömning, betygssättning 

och läxor. Frånvaro förs in i elevernas betyg, förutom vårterminen i årskurs 9. Dessutom får föräldrar 

automatiskt ett SMS om deras barn uteblir från lektionerna. Tilde ser till att det blir många enskilda 

samtal med eleverna och relationen är öppen och stöttande. Hon är i klassrummet mycket tydlig med 

att hon noterar vad som händer. När elever börjar samtala, talar hon om för dem vad de ska göra i 

stället för att kritisera att de stör, till exempel att de ska spara texten de arbetar med. Elevernas infall 
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fångas upp och vänds till någonting positivt; klassen går vidare, undersöker och diskuterar. Hon tycks 

också veta var i klassrummet det skulle kunna uppstå oro och är vid behov snabbt där för att återta 

kontrollen. Elevdatorerna beslagtas under en tid om de hanteras på ett sätt som strider mot skolans 

regler. Här har lärarna stöd av de gemensamt framtagna rutiner som gäller på skolan. 

När det gäller utbildning i samband med att elevdatorerna infördes är Tilde kritisk. Hon anser att 

utbildningen har varit för lite anpassad efter de individuella lärarnas behov; för vissa blev det så basalt 

att det upplevdes som förnedrande, för andra oöverstigligt. Personalen har därför bestämt sig för att 

träffas regelbundet och ha ett kollegialt erfarenhetsutbyte i stället för att man kallar in någon 

utomstående som inte känner till förutsättningarna på just den här skolan. Jag har sett att olika lärare 

på skolan hanterar elevdatorerna på olika sätt. I vissa klassrum används de frivilligt på elevernas eget 

initiativ, vilket inte skapar samma tydlighet som när läraren har en tydlig tanke med 

datoranvändningen och där den därför är obligatorisk.  

En del lärare väljer att inte använda IKT alls, alternativt att använda datorn som skrivmaskin. ”Ja, 

matten använder inte datorn; där har vi bok och häfte” (Pojke, intervju 5). Oviljan att använda datorn 

i undervisningen kan delvis bero på bristande kompetens hos vissa lärare. ”Ja, vissa av lärarna kan 

inte datorer alls och de använder ju inte alls datorerna, men de som kan datorer de använder dem” 

(Flicka, intervju 7). 

Tilde är tydlig gentemot eleverna om att ett tecken på kunskap är att kunna formulera det man lärt sig 

med egna ord i diskussioner och egna texter. Hon har skapat goda tillfällen till formativ bedömning 

under lektionernas gång, i samband med hon går runt till var och en av eleverna när de arbetar vid sina 

datorer. Hon ställer frågor, diskuterar och hjälper till där det behövs. Eleverna får möjlighet att söka 

vidare efter ny kunskap och kan rätta till det de eventuellt har missförstått innan det är dags för 

summativ bedömning i samband med prov och redovisningar.  

Även läraren på Björkhaga, Bertil, har ett tydligt uppdrag att se till att eleverna finns i klassrummet 

och arbetar med de uppgifter som står på klassens blogg. Visst arbete förväntar han sig att eleverna ska 

prestera utanför skoltid, speciellt när det närmar sig deadline för en uppgift och när elever ligger efter. 

Han markerar tydligt när uppgiften skulle ha varit klar, men ger ändå eleverna möjlighet att slutföra 

uppgiften under en del av lektionen. Dock inleder han med ett samtal kring ämnet i klassen, så att de 

som har gjort uppgiften i tid får nytta av det. Det är tydligt att han får välja sina strider och han 

premierar sådant beteende som leder till uppnådda kunskapskrav och sociala mål. Diskussioner kring 

etik och moral, det vill säga skolans fostrande roll, vävs in naturligt i de situationer som uppstår. 

Samtidigt som Bertil tar ett tydligt ansvar för elevernas sociala fostran har han en tolerant framtoning 

och en positiv, nära relation till sina elever. I samband med datoranvändningen får han släppa en del 

av kontrollen, men har samtidigt möjlighet att följa upp elevernas arbeten i efterhand på ett annat sätt 

än tidigare, till exempel om han misstänker att någon elev har kopierat en hel text. 

Enligt Bertil gjordes en del misstag när en-till-en-satsningen påbörjades på skolan. Satsningen 

förbereddes inte tillräckligt och det är egentligen fortfarande upp till varje enskild lärare om datorerna 

ska användas på ett medvetet sätt för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Kommunens 

skoldatatek ses av Bertil mest som en resurs för kommunens särskilda undervisningsgrupper och det är 

oklart hur mycket lärarkåren känner till om anpassningar av datorn för elever i behov av stöd. 

På samma sätt som kunde noteras på Tallbackaskolan är det en självständig hantering av stoffet som 

Bertil erkänner som tecken på lärande; eleven ska kunna beskriva med egna ord, delta aktivt i 

diskussionen och dra egna slutsatser. I slutänden gäller det att kunna presentera en produkt och en 

redovisning som visar dessa förmågor. Bertil går, liksom Tilde, runt till alla elever och samtalar enskilt 
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eller i grupp och har rikliga möjligheter till formativ bedömning. Han beskriver för mig att han får en 

bra bild av elevernas kunskaper på detta sätt. Själva slutprodukten blir inte längre lika viktig för 

bedömningen av elevernas kunskaper. Eleverna själva har också blivit mer medvetna om vad de kan 

och inte kan. De diskussioner som uppstår leder sannolikt till ett fördjupat lärande.  

Andra transformationscykeln 

Andra transformationscykeln innefattar sådant som representation, metareflektion, betyg, diskussion, 

samt vad som erkänns som lärande. Här handlar det också om att bedöma slutprodukten, det vill säga 

summativ bedömning, och vad elever och lärare kan lära sig av denna.  

Slutprodukten av elevernas arbete på Tallbackaskolan visas upp, bedöms och lyfter fram vad eleven 

har lärt sig. Det kan röra sig om ett worddokument, en powerpointpresentation eller ett föredrag. 

Enligt Tilde förekommer också film och bild, men inte så ofta. Hon menar att det tar för mycket tid att 

använda sådant och att det inverkar på hur mycket klassen kommer att hinna lära sig. Därför används 

det ibland när betygssättningen redan är klar, i slutet av en termin. 

  

Tallbackaskolan, förmiddag, svensklektion. De 15 eleverna går snabbt in och sätter sig på sina platser. Ett par flickor saknar 

dator. Tilde inleder lektionen med att säga ”Mobiler ner, locket ner”. Alla elever gör som hon säger. Tilde sammanfattar 

nuläget, kanske lite extra noggrant för att jag som observatör ska förstå. Hon säger att hon har fått in elevernas noveller via 

V-klass och att de kommer att publiceras i en tryckt novellsamling för årskurs 9 på skolan. En pojke öppnar sin dator och får 

en tillsägelse. Han fäller ner skärmen. Tilde läser upp några noveller och klassen lyssnar intresserat med nedfällda skärmar. 

På några datorer syns personliga dekaler – kanske delvis för att det ska gå att skilja den egna datorn från de övriga. Klassen 

får instruktioner för utvärdering av arbetsområdet: ”1. Vad har du lärt dig av arbetsområdet? 2. Har du nyttjat lektionstiden 

väl? 3. Blev novellen som du tänkt? Är du nöjd eller kunde du ha gjort något annorlunda?” Frågorna finns också uppskrivna 

på tavlan. En av flickorna som saknar dator säger ”Jag har inte nyckeln till mitt skåp med idag så jag kan inte skriva på 

datorn”. Hon får skriva på papper i stället. Den andra flickan lämnar klassrummet för att hämta sin dator. Enskilt arbete med 

utvärderingen påbörjas. Flera elever lyssnar på musik från Youtube under tiden. Det flimrar på skärmarna då de hoppar 

mellan olika sidor och program. Skärmarna är mörka, så det är svårt att se vad de skriver när jag passerar bakom dem i 

klassrummet. För det mesta syns utvärderingsdokumenten hos de flesta. Tilde går runt. Hon kommer till en flicka som inte 

har skrivit någon novell och de samtalar i låg samtalston. Jag undrar över orsaken till att hon inte har skrivit, men jag kan inte 

höra vad de talar om. Tilde går vidare till en pojke som säger ”jag har inte skrivit klart novellen”. De pratar en stund med låg 

röst (Observation, Tallbacka, dag 2 lektion 2). 

 

I observationen på Tallbackaskolan ser jag att metareflektionen är en del av det ordinarie arbetet. Även 

om produkten används summativt inför betygssättning, finns ett tydligt fokus på elevernas fortsatta 

lärande och utveckling. Diskussioner kring ämnet och lärandet finns under hela processen, även vid 

redovisningstillfällena. I observationerna ser jag inte själva betygsprocessen, men kunskapskraven för 

de olika momenten lyfts fram kontinuerligt. Tilde nämner vid ett tillfälle att hon planerar att 

genomföra traditionella prov som avslutning på arbetsområdet, men jag ser själv inga exempel på 

sådana vid observationstillfällena.  

En farhåga som ibland nämns i samband med datoranvändning är att förmågan till handskrift 

försämras. En flicka på Tallbackaskolan beskriver att det kan vara så: 
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Jo, det har man märkt på till exempel prov, för de flesta… inget prov är ju typ på datorn utan alla… 

ja 99 procent är väl för hand. Och jag skriver väl lite så här hemma nån gång och så här lite smått 

liksom i alla fall. Eller… ja dessutom gör jag mycket anteckningar för hand när nån har en 

genomgång eller så i alla fall så jag har inte märkt det jättestora problemet. Men många kompisar 

säger när de har prov att ”aj, jag får ont i handen” efter några meningar, så bara, ja…” jo, träna 

lite mera utanför liksom då”. Jag menar så, ja” (flicka, intervju 6). 

Hennes svar antyder också att utvecklingen inte har nått lika långt när det gäller provens utformning, 

då de flesta prov fortfarande genomförs med hjälp av penna och papper. Detta skulle kunna missgynna 

vissa elever som presterar bättre med datorns hjälp än utan. Proven utgör sedan underlag för summativ 

bedömning och betygssättning. Dock förekommer andra redovisningssätt än prov, till exempel 

skriftliga inlämningsuppgifter. Det finns dock en önskan hos vissa elever att få redovisa på flera 

alternativa sätt med stöd av den nya tekniken: 

-Hur gör man redovisningar på datorn som ska lämnas in? 

-Vi skickar in det på V-klass. 

-Så det är mest att man skriver ett dokument och skickar in? 

-Exakt! 

-Det är inte så mycket att man lämnar in filmer eller presentationer eller? 

-Filmer har vi gjort, jag tror vi har gjort tre eller fyra stycken i olika ämnen och sen… Powerpoints 

har vi gjort ibland också, kanske en eller två, fast det är mest Worddokument. 

-Vilket är roligast? 

-Filmer! Och sen på musiken skulle vi göra en egen låt. Då använde vi GarageBand. --- Det var 

ganska roligt (Flicka, intervju 2). 

På Björkhagaskolan är slutprodukten dock varken ett traditionellt handskrivet prov eller inlämnat 

Worddokument när jag observerar, utan en film eller presentation med bild och ljud som ska visa 

elevens förståelse av stoffet, i detta fall olika folkmord. Bertil delar in eleverna i grupper; deltagarna i 

varje grupp ser varandras presentationer i förväg för att sedan kunna jämföra, diskutera och dra 

slutsatser tillsammans vid redovisningstillfället.  

 

Björkhagaskolan, en fredagsmorgon i slutet av mars. En bit in i första lektionen. Klassen är nu uppdelad i tre grupper för att 

diskutera utifrån ett antal frågor som finns på klassbloggen. Två pojkar sitter enskilt. De ser inte ut att tillhöra någon av 

grupperna, utan väntar på enskilda instruktioner från Bertil. När Bertil kommer dit säger den ene att han ”har gjort klart”, 

men har datorn hos sin bror och ”behöver bara hämta den”, vilket han inte får göra för Bertil. Den andre pojken har gjort klart 

till idag, vilket är för sent, eftersom gruppen inte har hunnit se hans film i förväg.. Dessutom har han inte fått ljudet att 

fungera på sin film. De två pojkarna får bilda en egen diskussionsgrupp. En flicka kommer sent, sätter sig först ensam och 

ansluter sig så småningom till de två pojkarna.  

En grupp bestående av tre flickor ser ut att ha en givande diskussion. De är engagerade och håller sig till ämnet. De diskuterar 

skillnader och likheter mellan olika folkmord när jag passerar. Jag hör orden ”ondska” och ”makt” nämnas flera gånger.  

Jag går in i ett angränsande rum och sätter mig med en av grupperna som precis har kommit igång med arbetet. Gruppen 

består av två flickor och tre pojkar. De båda flickorna anstränger sig för att aktivera alla i diskussionen och fångar in pojkarna 

när de tappar fokus. En av flickorna antecknar och är noga med att förankra allt hon skriver i gruppen: ”Nu har jag skrivit så 

här. Är det okej?”. Plötsligt tycks eleverna bli medvetna om att de är iakttagna av mig och vill ha med mig i diskussionen. De 

berättar att man lär sig mycket mer med Internet än med traditionella skolböcker. Det finns ”mer att läsa för den som är 

intresserad”, är ”ett bra sätt att arbeta” och en stor fördel är att ”man kan söka på engelska också”. Jag försöker styra tillbaka 

gruppen till den diskussion som pågick när jag kom in. En pojke berättar om sin film som handlar om ett folkmord där man 

”högg huvudet av” människor. Övriga i gruppen flikar in frågor och jämförelser med de egna presentationerna. En flicka drar 

slutsatsen att ”man visste, men gjorde inget!” och de andra nickar. En pojke flikar in att han har sett på Internet att ”Saddam 
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Hussein hade kranar av guld” i sitt hem. Flickan som antecknar är mycket snabb på tangentbordet. Hon använder Google 

Översätt för att hitta lämpliga uttryck på svenska för de engelska begrepp hon vill förmedla. Hon säger att det egentligen är 

lättare att formulera på engelska än på svenska. Alla i gruppen har datorer med sig och håller fokus på arbetet. En pojke 

sjunker ibland in i sitt eget arbete, trots att det är gruppdiskussion, men flickan som antecknar leder smidigt tillbaka honom 

genom att fråga honom om något. Pojken är enormt kunnig och bidrar verkligen till att lyfta diskussionen.  

Ibland fastnar gruppen i något knepigt begrepp på svenska som behöver förtydligas. Ett exempel på ett begrepp som upplevs 

som svårt, men som är nödvändigt att förstå i sammanhanget är ”gemensam nämnare” som finns med bland 

diskussionsfrågorna. I slutet av diskussionen låser sig dokumentet för flickan som antecknar. Hon löser det snabbt genom att 

kopiera texten i det låsta dokumentet och klistrar in det i ett nytt. Bertil kommer in i rummet och diskussionen avstannar till 

en början. Eleverna berättar vad de har kommit fram till i gruppen och Bertil bidrar till en ytterligare fördjupad diskussion 

(Observation, Björkhaga, dag 2, lektion 1). 

 

Diskussionen känns för mig mer genuin och engagerande än en traditionell klassrumsdiskussion kring 

ett arbetsområde i en lärobok. Samtalen är öppna och man hjälps åt att förstå. Gruppen bygger 

kunskap som inte finns färdigpaketerad från början genom att sammanfatta, lägga till, dra paralleller 

och konkretisera. Det framgår att flera elever har valt område utifrån sin egen kulturella bakgrund eller 

egna kamraters bakgrund och detta skapar motivation. Bertil har inget förutbestämt facit, utan behöver 

vara uppmärksam och bidra med olika perspektiv i den diskussion som växer fram.  

Liksom på Tallbackaskolan betonas elevernas fortsatta lärande trots att slutprodukten är klar. 

Arbetsområdet avslutas sedan med att eleverna får skriva individuella utvärderingar av arbetsområdet. 

I detta fall görs denna utvärdering i samband med att klassen lämnas ensam, då Bertil behöver gå iväg 

till ett möte.  

Diskussionen är den bärande delen genom hela lärandeprocessen i klassrummet. I denna 

mångkulturella miljö där eleverna har varierande kunskaper i det svenska skriftspråket, men i 

allmänhet ett stort engagemang, tycks det talade språket fungera bäst. Eleverna frågar tills de förstår. 

Ibland går någon över till att diskutera med en kamrat på det egna modersmålet eller på engelska och 

går sedan tillbaka till diskussionen med ökad förståelse. Bertil är som lärare mycket aktiv i 

diskussionerna, både i helklass och individuellt när han går runt i klassrummet.  

Bertil får en tydlig bild av vad eleverna kan utifrån diskussionerna. Den summativa bedömningen av 

elevernas presentation och diskussion tycks ses som ett komplement till den formativa bedömningen 

som ständigt pågår. Samtidigt som jag uppfattar att själva slutprodukten är nedtonad till förmån för 

diskussionen, finns en parallell process för själva presentationen som är definierad från början. Det 

finns alltså tydliga krav på hur slutprodukten ska vara och vad eleverna behöver göra och lära sig för 

att kunna presentera sitt arbete. Ett antal elever lyckas dock inte prestera inom utsatt tid och någon 

enstaka elev tycks inte alls bli klar med uppgiften, åtminstone inte så länge jag är med. Jag kan inte 

bedöma om dessa skulle ha klarat sig bättre i traditionell undervisning utan datorer. Datorn i sig tycks i 

alla fall inte lösa alla deras svårigheter och de skulle behöva stöd för att förändra sin nuvarande 

skolsituation. 

Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur en-till-en-satsningar kan påverka elevers 

möjligheter i skolan, alla elever oavsett funktionsförmåga inräknade. I detta har ingått att identifiera 
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såväl positiva som negativa aspekter av att ha ständig tillgång till en dator per elev i 

undervisningssituationen. Tanken är också att slutsatser från observationer och intervjuer ska kunna 

vägleda lärare och annan skolpersonal som använder IKT i undervisningen. I detta avsnitt 

sammanfattar jag resultatet kopplat till studiens frågeställningar.  

Hur används IKT i undervisningssituationen? 

Hur används IKT i undervisningssituationen och vilka företeelser eller aktiviteter skulle kunna 

identifieras som inkluderande respektive exkluderande? Med andra ord, vad gör att alla elever oavsett 

funktionsförmåga kan delta på samma villkor och vad gör undervisningen otillgänglig för vissa? I 

studiens resultat framträder några genomgående drag. 

Mina observationer och intervjuer visar att lärare har ett stort handlingsutrymme när det gäller IKT-

användning i undervisningen. Berättelser och egna iakttagelser visar att de aktuella en-till-en-

satsningarna inte har genomförts på ett genomtänkt sätt med adekvat utbildning för personalen och att 

det saknas rutiner för hur alla lärare förväntas bruka utrustningen i sin undervisning. Det är upp till 

varje lärare att ta in eller välja bort datorn i sitt klassrum. Jag valde dock tidigt i denna studie att inte 

fördjupa mig i hur det kommer sig att vissa väljer bort IKT i undervisningen. I stället riktades blicken 

mot hur IKT kan användas hos lärare som är positivt inställda till den digitala tekniken och som har 

integrerat den i sin undervisning.  

Den digitala tekniken används i undervisningen, såväl på Tallbacksskolan som på Björkhagaskolan, i 

genomgångar, i enskilt arbete, grupparbete och redovisningar. Lärarnas genomgångar blir varierade, 

tydliga och intresseväckande då de innehåller olika sorters visuell information i form av filmsnuttar, 

hemsidor och powerpointpresentationer. En stor del av tiden används datorerna till enskilt arbete, 

något som de flesta elever klarar på ett fungerande sätt – dock inte alla. Det finns elever på båda 

skolorna som får minimalt skolarbete gjort under lektionerna. Följden blir att de får göra mycket 

arbete hemma, alternativt att arbetet inte alls blir gjort. Eleverna och lärarna blir beroende av 

fungerande teknik för att undervisningen ska flyta på och problem uppstår då datorer är trasiga, har 

glömts hemma eller av annan anledning inte fungerar fullt ut.  

Alternativa verktyg och hjälpmedel är inte synliga vid observationerna. Dock finns verktyg inbyggda i 

datorerna som kan användas vid behov av de flesta eleverna, exempelvis enklare former av 

stavningskontroll. Elever har också möjlighet att lyssna på texten via en inbyggd 

textuppläsningsfunktion, något som inte märks utåt då många elever har hörlurar på sig för att lyssna 

på musik. Att lyssna på musik kan också vara ett verktyg för att avskärma sig från omgivningen, 

särskilt för den som annars skulle ha svårt att inte bli störd av allt som hörs i klassrummet. Det finns 

alltså stora möjligheter att använda olika typer av stöd utan att det märks vid en observation.  

Trots uttalade förbud används på båda skolorna sociala medier och till viss del mobiltelefoner under 

lektionstid, både av privata skäl och av skäl som har med undervisningens innehåll att göra. De i 

sammanhanget förbjudna sociala medierna kan också användas i hemlighet till skolarbete, då de 

erbjuder ett bekvämt sätt att kommunicera kamrater emellan. För vissa elever är det dock alltför lätt att 

fastna i de sociala medierna i stället för att arbeta med lektionens uppgifter. 

Att datorer har köpts in till alla elever ser jag som en inkluderande strategi. Det behöver inte först 

uppstå problem i skolsituationen för att en elev ska få tillgång till dator som stöd. På datorerna finns 

rättstavningsfunktion och uppläsningsfunktion som skulle kunna kompensera för vissa elevers 

svårigheter med skriftspråket och därmed göra innehållet mer tillgängligt. Att dator och 

kringutrustning möjliggör mer varierade genomgångar kan också tolkas som inkluderande, då det kan 
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underlätta för elever som av olika anledningar har svårt att koncentrera sig eller har svårt att ta till sig 

information endast genom muntlig eller skriftlig instruktion. Datorn kan underlätta för elever som har 

svårt att hålla ordning på papper och böcker när de i stället har allt samlat i sin dator. Att den digitalt 

kunniga läraren inom den ordinarie undervisningen får nya möjligheter att följa elevernas lärande 

genom hela processen, samtidigt som de kan ägna mer tid åt de elever som behöver lite mer, är 

ytterligare ett tecken på inkludering.  

Det som kan vara exkluderande i det jag har sett är att mycket tid används till ensamarbete, med stora 

krav på fokus, ansvarstagande och planeringsförmåga, något som alla elever inte klarar. De lockelser 

som finns på Internet i form av sociala medier, musikvideor och spel skapar ett oöverstigligt hinder för 

vissa elever. Dessa elever tillhör möjligen den grupp elever som inte blir klar i tid, eller som inte får 

något gjort på lektionerna. 

Vilka möjligheter och svårigheter för eleverna kan identifieras?  

De elever jag observerar och intervjuar är troligen bland de sista som har upplevt tiden före och efter 

den egna skoldatorn eller pekplattan. En majoritet av eleverna verkar vara väldigt kunniga 

datoranvändare som trivs i den digitala miljön. Skolan är ju inte den enda arenan där deras digitala 

kompetens kommer till nytta. Skolan har snarare tagit ett steg närmare deras verklighet och använder 

sig av den kompetens de har byggt upp på fritiden. Eleverna drar nytta av de möjligheter som den egna 

datorn medför. De vet var saker finns, har alltid sina egna inställningar och behöver aldrig vänta på sin 

tur. De har upplevt svårigheter med delade datorer, såväl i datasalar som vid de tillfällen då de använt 

lånedator.  

En möjlighet med den egna datorn är den ständiga tillgången till arbetsmaterial; att ha allt på ett ställe, 

åtkomligt såväl hemma som i skolan. I intervjuerna lyfts fördelen med att ha just sin egen dator med 

alla personliga inställningar som inte ändras av någon annan. Eleven kan bygga ett system som 

fungerar för honom eller henne. Innan datorerna kom hade man fått skriva för hand och sedan kanske 

skriva in på en lånedator. Ett sådant dubbelarbete förekommer inte längre, förutom vid enstaka 

tillfällen när datorn inte fungerar.  

Både lärare och elever ser fördelar med att kunna kommunicera via datorn. och den som har motoriska 

svårigheter eller svårt med stavning kan nu producera mer läsvänliga texter.  

Datorn gör det möjligt att arbeta ostört utan att andra kan se exakt vad man gör. Genom att ha sin 

favoritmusik i hörlurarna avskärmar man sig från det som annars skulle störa koncentrationen. Detta 

gör att det också kan bli lugnare. Den som behöver stöd i form av uppläst text kan lyssna på texten i 

sina hörlurar utan att någon annan behöver veta om det. Den som varken vill höra omgivningen eller 

musik kan ha hörlurar på sig utan ljud, för att avskärma sig. De elever som inte vill göra skolarbete 

kan lättare syssla med annat och i stället göra klart när förutsättningarna är bättre.  

Datoranvändningen kräver struktur och studieteknik. Först och främst krävs att man kommer ihåg att 

ta med sig datorn mellan hem och skola och från skåp till klassrum. En viktig färdighet som krävs är 

att kunna urskilja det som är väsentligt och tillförlitligt ur en obegränsad mängd fakta på Internet. Man 

behöver sedan dra slutsatser av det man har hittat samt ha strukturer för hur man ska lagra sin kunskap 

och hitta tillbaka för att bygga vidare på den. Detta är svårt för många elever. 

Elever som inte har kommit så långt i det svenska språket har via datorn möjlighet att via andra språk, 

bilder och filmer tillgodogöra sig kunskaper. Även möjligheten att kommunicera med lärare och 

kamrater ökar.  



42 

 

Samtidigt som det finns många möjligheter med datorerna kan det konstateras att svårigheterna är 

stora. Elever som av olika anledningar inte är motiverade för skolarbete, har koncentrationssvårigheter 

eller svårigheter med impulskontroll ser ut att förlora på ett friare IKT-baserat arbete. Spel, sociala 

medier och filmer är exempel på sådant som kan vara svårt att välja bort för dessa elever, vilket kan 

påverka studieresultaten.  

Några elever antyder att datoranvändning inte är något entydigt positivt. Gränsen mellan skola och 

fritid har blivit mer flytande än tidigare. Baksidan av detta är att skolarbetet inte är slut när skoldagen 

är slut. Det som inte har blivit gjort behöver göras klart och för vissa elever innebär det att de aldrig 

riktigt kan släppa skolarbetet. Man kan ständigt göra mera, eller känner kravet på att man borde göra 

klart. 

Datorn är tung att bära på och vid de tillfällen lärarna inte har en medveten strategi för hur den ska 

användas på lektionerna, kan det kännas onödigt att ta med den. Dessutom är det en dyrbar packning 

man som elev behöver hålla uppsikt över hela tiden så att den inte blir stulen eller går sönder. I vissa 

ämnen kan det vara svårt att använda datorn som anteckningsredskap, särskilt då läraren ritar figurer 

på en tavla och man ska få in det i ett dokument. I intervjuerna framkommer att många prov 

genomförs traditionellt med papper och penna, vilket inte stämmer överens med det arbetssätt man har 

haft i lärandeprocessen. Önskemål finns om mer flexibla redovisningssätt och uppfattningen är att 

datorerna ännu inte används fullt ut av alla lärare.  

En elev har berättat för läraren att hon tappar överblicken i ett stort vitt worddokument utan rader och 

föredrar därför att skriva med penna på linjerat papper. De som inte är vänner med datorn får det 

ibland svårt. Det finns elever som uttrycker att det är bra att alla lärare inte använder datorerna, då det 

ger omväxling eller passar deras lärande bättre att arbeta utan dator. Vissa oroar sig också för att 

mängden otillåten användning av datorerna gör skolmiljön rörigare och mer distraherande än den var 

innan.  

Vilka krav ställs på läraren? 

Med stöd i det jag har upplevt på de två skolorna ser jag att tekniken både skapar möjligheter och 

hinder för en inkluderande skolmiljö. För att IKT-användningen ska bli inkluderande och 

framgångsrik ställs höga krav på läraren. 

Läraren behöver känna sig säker på sin egen datoranvändning och ha tillräckliga kunskaper inom IKT, 

både gällande hur den ska användas pedagogiskt i undervisningen och grundläggande teknisk 

kompetens. Ibland fungerar det inte som det är tänkt och då gäller det att vara flexibel. Att läraren 

själv använder dator och Internet som en resurs i sina genomgångar är till fördel för många elever. För 

att kunna stötta elever i svårigheter krävs kunskaper om alternativa verktyg; till exempel hur man kan 

få text uppläst eller hur man kan utveckla en text som är felstavad. 

Att ha struktur i sin undervisning är inte mindre viktigt sedan datorerna kom. Snarare gäller det att 

vara medveten om allt som lockar eleverna bort från skolarbetet och att anstränga sig för att erbjuda ett 

innehåll som är minst lika lockande. Datorernas utbud ställer här höga krav på läraren, då skolarbetet 

ständigt riskerar att konkurreras ut av sociala medier, musik och spel. Det krävs en tydlighet kring vad 

som förväntas av eleverna. Information och arbetsuppgifter bör finnas lätt åtkomliga, till exempel på 

en blogg eller i en delad mapp på skolans lärplattform. Läraren behöver visa konkret hur arbetet 

förväntas gå till och vara tydlig med att skärmarna ska fällas ned när koncentrationen ska riktas mot 

något annat än datorn.  
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Jag ser tecken på att det enskilda datorarbetet även medger individuell kontakt mellan lärare och elev, 

då lärarna får mer tid att gå runt till var och en. Då får läraren uppleva vad eleven klarar av och hinner 

göra på lektionen och kan anpassa undervisningen efter det. Relationen mellan lärare och elev kan 

stärkas av dessa enskilda samtal. Jag ser tecken på att undervisningen och därmed datorarbetet 

fungerar allra bäst i lärarens egen klass, jämfört med hur det fungerar i andra klasser där läraren endast 

undervisar men inte är mentor eller klassföreståndare. Relationen kan i så fall vara viktig för hur 

framgångsrikt skolarbetet blir. Hög datortäthet tycks inte försämra relationen; den kan snarare stärkas i 

och med att tekniken erbjuder nya kommunikationssätt.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras huvudsakligen studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, kopplat 

till syfte och frågeställningar. Inledningsvis diskuteras dessutom de metoder som har använts. 

Avsnittet innehåller vidare några förslag till fortsatt forskning samt avslutande reflektioner.  

Metoddiskussion 

Tidigare forskning inom området IKT i skolan och en-till-en har haft fokus på lärares och elevers 

uppfattningar (Fleischer, 2013). Detta kan upplevas som ett problem, eftersom de positiva 

uppfattningar som majoriteten har uttryckt inte har avspeglats i elevernas betygsresultat. Även i denna 

studie har uppfattningar lyfts; dels elevers och lärares utsagor i intervjuer och observationer, dels mina 

egna tolkningar av vad jag har upplevt under observationerna.  

Jag kan i efterhand se att en kvalitativ ansats, baserad på fallstudie och deltagande observation, har 

varit ett fungerande sätt att på begränsad tid samla empiri utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Dock krävdes ett slags triangulering med stöd av en kompletterande metod, semistrukturerade 

elevintervjuer, för att jag fullt ut skulle kunna använda mig av det jag hade samlat in genom 

observationer. Detta hade jag inte haft helt klart för mig när studien påbörjades, men jag hade ändå 

öppnat för eventuella intervjuer eller enkäter redan i den förfrågan som inledningsvis gick ut till elever 

och föräldrar. Även användandet av tillämpliga delar av en modell för undervisning och 

lärandeprocesser (Selander, 2008a; 2008b) var till stöd när jag strukturerade ett stort material; 

modellen hjälpte mig att lyfta blicken från själva teknologin för att i stället sätta in IKT-användningen 

i ett sammanhang av undervisning och lärande. Det empiriska materialet från fem observationsdagar 

medgav ingen fullständig redogörelse för processens alla delar, utan det som redovisas får anses vara 

exempel på företeelser som kan förekomma i skolans vardag.  

Sammanfattningsvis anser jag att jag har haft ett gott stöd av valda metoder för att komma åt det jag 

ville undersöka. Utifrån studiens resultat kan jag inte uttala mig om att vissa IKT-baserade 

undervisningsmetoder är mer framgångsrika än andra och detta var heller inte syftet. Med de beskrivna 

arbetssätten hoppas jag i stället kunna bidra till att pedagoger själva får verktyg att fundera kring sin 

undervisning och att de genom kollegialt lärande utvecklar den beprövade erfarenheten inom området. 

Även andra studier behövs, kvalitativa såväl som kvantitativa, som belyser området ur olika 

perspektiv. Utifrån föreliggande studie går det inte att generalisera, men bland resultaten framträder 

relevanta aspekter som behöver utforskas vidare.  

Etiska aspekter 

I metodavsnittet presenterades hur jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna och de fyra 

grundkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2011) har också tagit fram viktiga etiska förhållningssätt 

som gäller vid forskning. Det handlar om att forskaren ska bedriva och beskriva sin egen forskning 

sanningsenligt samt behandla andras forskning med respekt.  
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Medverkande i studien har varit frivilligt, vilket har betonats i olika skeden av genomförandet. Något 

som kan ha påverkat deltagarna är att jag inledningsvis kontaktade skolornas rektorer. De tillfrågade 

lärarna kan ha känt viss press att delta när deras rektorer presenterade förslaget och uttryckte 

förväntningar på sina anställda. En liknande press kan ha uppstått när elever tillfrågades om 

medverkan i intervjuer, det vill säga att de kan ha tackat ja för att inte göra läraren besviken. Dock 

kunde jag själv inte se sådana tecken vid observationer och intervjuer. Både lärare och elever har 

uttryckt sig positivt om att delta och har velat dela med sig av sina erfarenheter. Dessutom fokuserades 

inte integritetskänsliga uppgifter i denna studie. När sådana uppgifter trots allt har kommit med i mitt 

material, har jag antingen uteslutit det eller ansträngt mig för att redovisa det på ett sätt som inte ska 

röja enskilda elevers eller lärares identitet.  

Pålitlighet och giltighet 

I kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet. Dessa kan enligt Creswell (2013) 

användas även i kvalitativ forskning, men i sådan forskning har det dessutom utvecklats ett antal 

alternativa perspektiv och termer för att bedöma forskningens kvalitet. I bedömningen av föreliggande 

studies kvalitet har jag valt att använda kriterier som Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 

(1994) har utvecklat; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera 

samt äkthet utifrån hur dessa kriterier beskrivs av Bryman (2002) och Creswell (2013).  

För att säkra tillförlitligheten (motsvarigheten till intern validitet i kvantitativ forskning) i denna studie 

användes triangulering; för att validera det material jag hade samlat genom observation genomförde 

jag ett antal elevintervjuer på Tallbackaskolan. Jag använde mig också av möjligheten att samtala med 

lärare och elever i samband med observationerna. Elevintervjuer på Björkhagaskolan kunde ytterligare 

ha ökat tillförlitligheten, liksom uppföljningar med respondenter och observerade lärare utifrån mina 

texter. Jag bedömde dock vid det aktuella tillfället att jag hade uppnått en tydlighet i materialet och att 

det därför inte förelåg ett behov av ytterligare uppföljning.  

Överförbarheten stärks genom att många exempel från observationer och intervjuer redovisas i 

resultatdelen och att miljöerna beskrivs detaljerat, detta för att läsare eller andra forskare själva ska 

kunna bedöma om resultaten är användbara eller om min undersökning skulle kunna upprepas i andra 

miljöer. Syftet med föreliggande studie är dock inte att generalisera, utan att ge en bild av hur IKT-

användningen kan se ut på två olika svenska skolor. Studien kan inte göra anspråk på att visa hur det 

ser ut generellt i den svenska skolan, men den kan ringa in några områden som pedagoger och ledare 

behöver tänka vidare kring även på andra skolor än de medverkande. 

Även pålitligheten (motsvarigheten till reliabiliteten i kvantitativ forskning) ökar genom en detaljerad 

beskrivning av studiens olika faser, så att läsaren ges möjlighet att själv göra sin bedömning. 

Pålitligheten hade, liksom tillförlitligheten, kunnat säkras ytterligare genom intervjuer på 

Björkhagaskolan och genom respondentvalidering av mina texter tillsammans med deltagande lärare. 

Pålitligheten kan ha begränsats av att administrationen kring elevintervjuerna sköttes av min 

kontaktperson på skolan, tillika elevernas lärare. Dock erbjöds alla elever att delta och de som kunde 

tänka sig att delta gjorde det. Av praktiska skäl blev det ett bortfall då elever var sjuka eller råkade ha 

lektioner på annan plats vid tidpunkten för intervjuerna. Min uppfattning är att samtliga deltagande 

uttryckt sig ärligt både när det gäller sådant som de uppfattar som positivt och negativt. Det finns 

också en samstämmighet mellan vad jag själv har observerat i klassrummen och det som kom fram i 

intervjuerna.  
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Möjligheten att styrka och konfirmera ökas genom att forskaren medvetet ansträngt sig för att inte vara 

partisk och ”inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet 

av och slutsatserna från en undersökning” (Bryman, 2002, s. 261). Jag har i möjligaste mån lagt mina 

egna uppfattningar och min egen erfarenhet åt sidan och ansträngt mig för att vara opartisk. I de fall 

det har varit möjligt har jag också ställt frågor kring det jag har observerat eller fått ta del av i 

intervjuerna. 

Äktheten i en studie handlar bland annat om hur de som medverkar i studien har fått sina åsikter 

redovisade och hur de har fått möjlighet att ytterligare förstå sin egen och andras situation samt fått 

hjälp i att förändra det som eventuellt brister i deras skolvardag. Jag uppfattar att samtalen med lärare 

och elever i samband med observationsbesöken har lyft fram relevanta situationer och bidragit till att 

synliggöra nya aspekter av den egna verkligheten i skolan. I de olika samtalen lyftes särskilt elever i 

behov av stöd och/eller med funktionsnedsättning, vilket kan ha ökat medvetenheten hos de 

medverkande om situationen för dessa elevgrupper. Min förhoppning är att den som läser denna 

uppsats jämför resultaten med sin egen verklighet och därmed får en ökad förståelse för några kritiska 

moment som de har att hantera i IKT-baserad undervisning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur en-till-en-satsningar kan påverka elevers 

möjligheter i skolan. I detta har ingått att identifiera såväl positiva som negativa aspekter av att ha 

ständig tillgång till en dator per elev. Dessutom har jag haft som ambition att urskilja hur detta skulle 

kunna bidra till, alternativt motverka, en inkluderande skola.  

Selanders (2008b) modell för undervisning och lärandeprocesser har varit användbar för att sätta in 

IKT-användningen i ett större sammanhang. Den har förtydligat vilka förutsättningar som finns, hur 

resurserna sedan används, hur elevernas kunskaper bedöms under arbetets gång samt hur eleverna får 

möjlighet att visa sin kunskap i provsituationer. 

I de flesta klasser finns elever i behov av stöd, med eller utan funktionsnedsättning. Dessa elever 

uppmärksammas inte i någon större omfattning i forskningen om en-till-en-satsningar. Ändå tycker jag 

mig se att en-till-en-konceptet skulle kunna främja inkludering, eftersom alla elever har tillgång till 

datorer eller pekplattor som kan användas flexibelt utifrån varje elevs behov. Dock finns det ett antal 

svårigheter som behöver övervinnas för att man ska kunna erbjuda en tillgänglig undervisning för alla 

elever. 

När det gäller datoranvändning inom svenska och samhällsorienterande ämnen för årskurs 9 kan jag 

inte identifiera några avgörande skillnader mellan de två medverkande skolorna, trots att de 

sinsemellan har stora olikheter när det gäller elevunderlag och betygsresultat. Detta faktum är inget 

bevis för att IKT skulle utjämna skillnader mellan skolor, men detta skulle kunna undersökas vidare. 

Studien visar dock att en genomtänkt datoranvändning kan vara framgångsrik i olika typer av skolor, 

men att vissa svårigheter kan förekomma även på skolor med höga meritvärden.  

Datorn som möjlighet 

Använd på ett genomtänkt sätt ger datorn möjligheter att komma runt elevers svårigheter med 

skriftspråket, dock inte endast genom att de får text uppläst och får hjälp med stavningen. Alla elever 

får också möjlighet att producera tilltalande och läsbara texter, vilket även tidigare forskning har lyft 

fram (Lei & Zhao, 2008). Datorn kan kompensera för en otydlig handstil och fokus kan flyttas från att 
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identifiera elevens brister till att fokusera på innehållet och elevens kunskapsutveckling. Därmed kan 

eleverna alltså kommunicera i skrift trots sina svårigheter. Många alternativa sätt att ta till sig ny 

kunskap och att redovisa skolarbeten erbjuds, bland annat genom film, ljud och bild. Att datorstöd kan 

gynna elever med funktionsnedsättning, främst läs- och skrivsvårigheter, överensstämmer med tidigare 

forskning (Genlott & Grönlund, 2013; Hatakka et al., 2013, Islam & Grönlund, 2016; Tallvid & 

Hallerström, 2009). 

Jag kan konstatera att många elever blir motiverade av att få använda en personlig dator i skolan. De 

har omedelbar tillgång till aktuell information och de tycks känna sig hemma i den digitala världen. 

När lärarna dessutom använder den digitala tekniken i sin undervisning, väcks elevernas intresse 

ytterligare.  

Att ha all nödvändig information på en plats, i detta fall på en lärplattform eller en blogg, underlättar 

för de flesta. Eleverna har alltid tillgång till det som behövs oavsett var de befinner sig, så länge de har 

tillgång till dator, pekplatta eller mobiltelefon. Elever som annars skulle ha svårt med lösa papper 

slipper misslyckas med att hålla ordning i pärmar och väskor. Att dessutom kunna lagra alla arbeten på 

samma ställe är en fördel när eleven ska hitta tillbaka och fortsätta sitt arbete.  

Mycket av det som har lyfts här stämmer överens med vad jag hade kunnat förvänta mig utifrån egna 

erfarenheter och tidigare forskning. Det som ändå överraskar mig är den autenticitet och kvalitet som 

lärprocessen, inklusive redovisningar, kan få när läraren medvetet tar in IKT i sin undervisning. Detta 

kan göra skolämnena mer intressanta för alla elever, exempelvis elever som av olika anledningar har 

det svårt i skolan samt särskilt begåvade elever som annars lätt kan bli uttråkade när de inte får 

tillräckliga utmaningar. 

Datorn som ett hinder 

I resultatet framgick att datorn under vissa förutsättningar och i kritiska situationer kan utgöra ett 

hinder för eleverna. Om datorn inte är anpassad för exempelvis elever i läs- och skrivsvårigheter 

skapas funktionshinder för många elever. Det gäller därför att vara extra uppmärksam på att elever 

med funktionsnedsättning eller i behov av stöd får nödvändiga anpassningar. Jag uppmärksammade 

nästan ingen användning av alternativa verktyg i klassrummen och det förklaras delvis av att vissa 

verktyg inte fanns till just de datorer som skolorna hade köpt in. De som hade beslutat om inköpen 

hade inte förstått betydelsen av tillgänglighet för alla elever. Det är samtidigt möjligt att vissa 

alternativa verktyg användes utan att jag uppmärksammade det. Jag hade dock förväntat mig att se mer 

av sådan användning och att kommunernas skoldatatek skulle vara mer kända och nyttjade. 

Det kan dock vara lättare att lägga till anpassningar i form av talsyntesprogram eller 

rättstavningsprogram än att begränsa utbudet för de elever som annars har lätt att fokusera på annat än 

skolarbete. Det kan handla om elever med koncentrationssvårigheter och begränsad impulskontroll 

som misslyckas i skolan på grund av sådant som datorn erbjuder. Det går helt enkelt inte att motstå 

spel, sociala medier eller en surrande mobiltelefon. Det framkom i intervjuerna att det för eleverna hör 

till god ton att svara omedelbart när någon SMS:ar. För att slippa svara och bli störd förekommer det 

att man som elev ”glömmer” mobilen hemma. Förutom svårigheter med det stora utbudet är datorer 

tunga att bära och vissa elever kan känna oro för att datorn ska bli stulen eller gå sönder. 

Konsekvenserna kan också bli mer kännbara om man i ett explosivt utbrott kastar en dator i golvet 

jämfört med om man river sönder ett skrivhäfte. 

Ergonomiska brister i klassrummen och långa arbetspass utan rast leder till trötthet och det kan bli ett 

hinder för lärande. I och med att klassrumsmöblerna är utformade för traditionell handskrivning blir 
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sittställningen vid arbete med bärbara datorer mindre lämplig. Forskningen inom detta område är 

sparsam, men enligt Islam och Grönlund (2016) finns det belägg för att ergonomiska brister kan leda 

till smärta. Variationen som datorn erbjuder, både vad gäller skolarbete och annat, leder emellanåt till 

att elever sitter stilla för länge utan att ta rast. De flexibla rasterna och bristen på rörelse leder till att 

det kan bli oroligt mot slutet av lektionerna.  

Jag ser, liksom Grönlund et al. (2014), att det förekommer mycket enskilt arbete i samband med en-

till-en och att det finns risk för att eleverna ägnar sig åt annat än skolarbete. Jag har sett lärarlett 

ensamarbete, ensamarbete i grupp och för vissa elever ofokuserat ensamarbete. Även grupparbete har 

dock förekommit. Vissa elever, inte minst de som har koncentrationssvårigheter, har svårt att hålla sig 

till skolarbetet när de arbetar enskilt och hamnar lätt på sociala medier eller blir sittande utan att få 

något arbete gjort. Detta bekräftas också av tidigare forskningsresultat från det senaste decenniet 

(Islam & Grönlund, 2016). 

Några elever ägnar mycket lektionstid åt att hämta datorn när den är kvarglömd i skåpet eller att starta 

upp en lånedator när den egna datorn är kvar hemma. Vissa får av sådana anledningar inte mycket 

gjort under lektionerna. Det är svårt att veta om de hade fått mer gjort i ett traditionellt klassrum utan 

datorer. Det är lättare att ”komma undan” skolarbete vid en dator, eftersom det inte blir lika synligt för 

läraren vad var och en gör. Multitasking, det vill säga att göra flera saker samtidigt, kan också utgöra 

ett hinder vid datoranvändning i klassrummet. 

Det som är mest överraskande för mig i allt detta är omfattningen av ”otillåten” användning av 

datorerna, trots engagerade och kunniga lärare i klassrummet. Jag hade förväntat mig betydligt mindre 

av detta i ett så pass strukturerat sammanhang. Men det är väl inte unikt för ungdomar. Även vuxna på 

en arbetsplats har svårt att låta bli att läsa e-post eller SMS under ett möte. Denna typ av användning 

är dock något som kan påverka elevernas lärande negativt, såväl i stunden som på sikt.  

Inkluderande IKT-användning 

En inkluderande skola är för mig en idealisk plats där full tillgänglighet råder, såväl fysisk som 

pedagogisk. Miljön där är så väl tillrättalagd att alla elever oavsett funktionsförmåga kan vara 

delaktiga på samma villkor och utvecklas maximalt. Detta är naturligtvis en vision att sträva mot, som 

i verkligheten är mycket svår att uppnå. Det krävs rätt stöd och stimulans för alla elever, rätt extra 

anpassningar för vissa och troligen också ett individanpassat särskilt stöd för några få. Dock finns 

särskolan, specialskolan och särskilda undervisningsgrupper som en påminnelse om att 

inkluderingstanken även organisatoriskt har en gräns, om än flytande. Jag tänker att begreppet 

inkludering inte bör användas om enskilda individer. Den som säger att en specifik elev är 

”inkluderad” antyder samtidigt, paradoxalt nog, att denna elev egentligen inte hör till gruppen. Det är, 

enligt min mening, mer relevant att tala om att en skolmiljö är inkluderande eller inte. Kan IKT göra 

att en skola närmar sig visionen ”en skola för alla”? Jag menar, med stöd av föreliggande studie och av 

tidigare forskning att så är fallet, men att det krävs en medveten pedagogisk strategi. 

Tallvid och Hallerström (2009) samt Fleischer (2013) har visat att datoranvändning inte automatiskt 

leder till förbättrade skolresultat, utan att det handlar mer om hur tekniken används. En ogenomtänkt 

IKT-användning kan till och med medföra försämrade skolresultat (Genlott & Grönlund, 2016). När 

alla elever har egna datorer eller pekplattor kan de använda dem på olika sätt, utifrån sina preferenser 

och funktionsförmågor. Datorn kan användas kompensatoriskt, så att alla elever får möjlighet att lära 

sig på sina villkor. För elever som annars skulle ha svårt att klara skolan kan det gå bra i och med de 

anpassningar som kan göras i datorn. Tidigare studier har visat att handskrivning har vissa fördelar 
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framför datorskrivande och vice versa beroende på vilket perspektiv man utgår från och vad man anser 

vara mest väsentligt (Islam & Grönlund, 2016; Wollscheid et al., 2016a; 2016b).  

Min studie tyder på att lärare som använder IKT medvetet i undervisningen kan få mer tid för de 

elever som behöver mycket stöttning, samtidigt som de mer självständiga eleverna kan få arbeta vidare 

med nya utmaningar. Detta, menar jag, kan bidra till en inkluderande skola. Jag har också sett exempel 

på grupparbeten där datorns möjligheter tas tillvara på ett sådant sätt att alla kan bidra och lära 

tillsammans. De samtal som läraren hinner föra med enskilda elever och med grupper av elever utgör 

tillfällen till formativ bedömning och ett fördjupat lärande. Läraren kan genom dessa samtal få god 

kunskap om var eleverna befinner sig i sitt lärande och ge lämpliga utmaningar. Läraren kan också 

följa alla elevers arbete kontinuerligt. Samma text kan sparas i olika skeden av processen och olika 

texter kan sparas över tid och jämföras, vilket gör det lättare för lärare och elever att tillsammans se 

framsteg och att samtala om kunskapsutvecklingen. Eleven kan i ett sådant sammanhang bli delaktig i 

och med att lärmiljön är tillgänglig och inkluderande. 

En majoritet av eleverna tycks trivas med att ha tillgång till personliga datorer, vilket också bekräftas i 

tidigare forskningsrapporter (Fleischer, 2013; Hallerström & Tallvid, 2008; Islam & Grönlund, 2016; 

Lei & Zhao, 2008). De har vanligtvis dator i hemmet, behärskar den väl och har stor nytta av den i 

skolan när de får lära sig att hantera den som ett pedagogiskt arbetsredskap. Skolan möter här eleverna 

på deras egen arena och elever slipper känna sig misslyckade på grund av felvända bokstäver, otydlig 

handstil och borttappade papper. Det finns också exempel på att elever kan mer än sina lärare när det 

gäller vissa delar av datoranvändningen och att deras kunskap kan tas tillvara i undervisningen 

(Penuel, 2006). Att deras kunskap inom området tas tillvara, höjer troligen motivationen. 

Vid observationstillfällena har jag uppmärksammat att mycket tid används till sociala medier och 

annat surfande på Internet som inte har med skolarbetet att göra. Detta menar jag kan höja 

arbetsglädjen, eftersom det är möjligt att ha kontakt med kamrater och sköta privata angelägenheter 

även under lektionstid, även om det samtidigt innebär att man går utanför ramen för det tillåtna. För 

många elever, liksom för vuxna på en arbetsplats, kan det vara en lättnad att få uträtta ett privat ärende 

som annars skulle ockupera tanken. När ärendet väl är avklarat, är det lättare att koncentrera sig på det 

väsentliga igen. Elever bryter ibland också mot skolans förhållningsregler för att komma vidare i 

lärandet, till exempel för att med stöd av vänner på Facebook kommunicera kring en skoluppgift.  

Exkluderande IKT-användning 

IKT kan skapa svårigheter i undervisningen för vissa elever, som då får en otillgänglig, exkluderande, 

lärmiljö. Datorer och pekplattor erbjuder många distraktionsmoment, särskilt för dem som har svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet, något som tidigt lyftes av Harris och Smith (2004). Tallvid (2015) 

hävdar att denna effekt klingar av med tiden för de flesta elever, men att en minoritet, främst pojkar, 

inte kommer ur de negativa mönstren. I min studie ser jag att några elever får väldigt lite skolarbete 

gjort under lektionerna, såväl pojkar som flickor. Enligt Tallvid (2015) ägnar 10-15 procent av 

eleverna för mycket lektionstid åt exempelvis spel och sociala medier. Min bedömning är att det i de 

observerade klasserna är en större andel än så. Detta trots att de båda lärarna som jag huvudsakligen 

har observerat har haft tydliga rutiner och en medveten pedagogisk tanke med datoranvändningen.  

Om en lärare är omedveten om dessa risker och släpper kontrollen över datoranvändningen, kan 

lektionerna bli stökiga och risken är stor att skolarbetet inte blir gjort. Datorn kan till viss del sudda ut 

gränsen mellan skola och fritid; fritiden kommer in i skolan och samtidigt följer skolarbetet med 

eleven hem på kvällar och helger. Att datoranvändning ställer höga krav på ansvarstagande har 



50 

 

tidigare lyfts av Hatakka et al. (2013). Den som är disciplinerad kan få arbetet klart under skoldagen, 

medan den som har svårt att koncentrera sig i en ostrukturerad skolmiljö får göra arbetet i efterhand. 

För några elever blir det övermäktigt att få något gjort överhuvudtaget. En sådan omedveten hållning 

hos läraren skapar en exkluderande skolmiljö och detta kan enligt forskning leda till sämre skolresultat 

för eleverna (Genlott & Grönlund, 2016). 

En uppenbar risk som identifieras i min studie är att provsituationer kan bli exkluderande, trots att 

undervisningen i övrigt är inkluderande. Datorn med tillgång till alternativa verktyg används vid 

faktainhämtande och bearbetning av kunskapsinnehållet, men elever uppfattar samtidigt att många 

prov genomförs på traditionellt sätt med papper och penna. Vid sådana tillfällen kan vissa elever få 

svårt att visa sin kunskap fullt ut och presterar därmed sämre på grund av bristande läs- och 

skrivförmåga. Orsaker till att det blir så kan vara traditionella mönster för hur prov ska genomföras, 

eller ett försök att reducera möjligheten till fusk i provsituationen. Ytterligare en risk för exkluderande 

undervisning som jag har sett är att datorerna för det mesta används till att skriva och läsa text. Bilder, 

film och ljudinspelningar kan höja motivationen och samtidigt underlätta för elever som har svårt med 

skriftspråket eller med koncentrationen, men när dessa möjligheter inte nyttjas kan datorn bidra till en 

exkluderande skolsituation, särskilt då alternativa verktyg inte används för att komma runt elevers 

svårigheter. Sådana alternativa arbetssätt uppskattas mycket av eleverna, medan lärare kan uppleva 

dem som tidskrävande och därmed svåra att använda kontinuerligt i undervisningen.  

Det finns elever som inte är bekväma med att använda dator i skolarbetet. Det kan vara så att de saknar 

kunskap om hur man anpassar datorn utifrån sina egna behov, eller att de har svårt att få överblick på 

skärmen. En flicka på Tallbackaskolan föredrar exempelvis att skriva med penna på linjerat papper 

framför att skriva i ett tomt Worddokument. Många elever har också svårt att få skolarbetet gjort, 

eftersom de har så många andra valmöjligheter och har mycket på gång samtidigt. Att arbetet då tar 

lång tid eller inte blir klart skulle kunna leda till en mindre positiv inställning till datorn. En flicka 

uppmanade mig att skriva om de negativa aspekterna med datorerna i samband med att klasskamrater 

spelade hög musik från sina datorer och att det blev stökigt i klassrummet. Några elever anser att det är 

bra att alla lärare inte använder datorerna, eftersom det behövs omväxling. I vissa ämnen upplevs det 

också som svårt att anteckna på dator, till exempel när läraren ritar figurer på tavlan. Det nämns inte i 

sammanhanget att tavlan skulle kunna fotograferas av vid sådana tillfällen och det är ett tecken på att 

den pedagogiska användningen inte har nått sin fulla potential.  

Även i tidigare forskning framträder en bild av att det finns en liten andel elever som inte är positiva 

till datorernas ankomst (Hallerström & Tallvid, 2008). Det är problematiskt att man nöjer sig med att 

en stor majoritet är positiv. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv skulle det vara relevant att ytterligare 

analysera den grupp elever som inte förhåller sig positivt till datorerna. Vilka är det som inte är nöjda? 

Vad är det som brister? Vilket stöd har de fått? Harris och Smith (2004) kunde visa att vissa elever 

med funktionsnedsättning förlorade på att använda dator, men att misslyckandena ofta berodde på 

problem med teknik och bristande anpassningar. Att en elev inte ges möjlighet att lyckas med 

datoranvändningen skulle kunna leda till en negativ syn på densamma. Men framför allt tyder allt detta 

på att elever är olika och har skilda behov samt att IKT i sig inte löser alla problem i skolan. 

Krav på läraren 

Läroplanen ställer tydliga krav på IKT-användning i skolans ämnen. Skolhuvudmännen i föreliggande 

studie har satsat stora summor på digital förflyttning i form av datorer till alla elever, detta med en 

vilja att anpassa skolan till det omgivande samhället genom nya framgångsrika arbetssätt med ökad 

måluppfyllelse som mål. I skolans vardag har detta ännu inte fått fullt genomslag. Om och hur 
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datorerna används tycks till stor del vara upp till den enskilde läraren att bestämma. De lärare som ser 

den pedagogiska nyttan med IKT och har relevanta kunskaper, använder datorerna i sin undervisning. 

Dessa lärare utvecklar också strategier för hur utrustningen ska kunna användas på ett fungerande sätt 

och lär sig i vilka situationer den är till nytta för lärandet. Lärare som är mindre intresserade av att 

förändra sin undervisning med stöd av digital teknik, eller saknar kunskap om hur det kan göras på ett 

fungerande sätt, tillåts välja bort IKT, vilket också har lyfts i tidigare forskning (Islam & Grönlund, 

2016; Tallvid, 2015). Jag har också i början av mina observationer, innan jag valde att följa endast de 

IKT-motiverade lärarna, sett lärare som låtit eleverna välja om och hur de ska använda sina datorer. 

Min upplevelse var att sådana lektioner kunde bli röriga, då lärarna inte tycktes vara medvetna om hur 

elevdatorerna skulle kunna användas. Dessutom förekom att elever då inte tog med sina datorer, trots 

att de hade vunnit på att använda dem. Forskning har visat att en sådan ogenomtänkt användning kan 

leda till sämre elevresultat (Genlott & Grönlund, 2016).  

Enligt lärare jag har träffat på de båda skolorna har genomtänkta planer för implementering saknats 

och de anser sig inte ha fått adekvat utbildning. Införandet av datorer, liksom planeringen av 

utbildning, har beslutats högre upp i hierarkin och lärarna har inte blivit tillfrågade om sina upplevda 

behov.  

Jag vill slutligen lyfta det faktum att vissa elever är i stort behov av IKT-stöd för att klara skolan och 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir det då problematiskt att det beror på den enskilde lärarens 

förmåga, kunskap eller vilja om undervisningen ska göras tillgänglig och inkluderande eller inte.  

Forskning och beprövad erfarenhet 

Det börjar komma forskningsrapporter som identifierar framgångsrika IKT-stödda arbetssätt, till 

exempel Skriva sig till lärande med stöd av IKT (Genlott & Grönlund, 2013; 2016). Studierna visar att 

datorstödd undervisning under vissa förutsättningar kan vara mer effektiv än traditionella metoder. 

Samtidigt kan en ogenomtänkt användning till och med leda till försämrade resultat. Det finns också 

studier ur andra perspektiv som visar att traditionell handskrivning kan vara mer lämplig när det gäller 

vissa aspekter (Wollscheid et al., 2016a). Det är lämpligt att man som lärare tar del av skilda 

forskningsresultat, ser i vilket sammanhang forskningen har genomförts och gör en bedömning av 

vilken relevans den kan ha just här och nu. Ständig förbättring kräver ständig utvärdering. Läraren 

genomför sin egen undervisning, för att tillsammans med det övriga kollegiet systematisera och utöka 

den gemensamma, dokumenterade, beprövade erfarenheten. Särskilt viktigt är att hitta sätt att hantera 

kritiska moment som annars kan leda till att undervisningen blir exkluderande och tillåter att elever 

misslyckas. 

Kollegialt lärande 

När de två en-till-en-satsningarna sjösattes fick lärarna visserligen utbildning, men eftersom 

förkunskaperna varierade var det få som fick ut något av den. På Tallbackaskolan har man därför 

bestämt sig för att påbörja ett kollegialt lärande kring datoranvändningen, för att försäkra sig om att 

lärandet hamnar på rätt nivå, utgår från de egna behoven i vardagen och sker i en process över tid. Det 

påminner om ett sådant stöd som många lärare önskar enligt Penuel (2006). Den typen av initiativ 

skulle kunna stödjas mer av skolledare och skolhuvudmän i stället för de enstaka utbildningsdagar som 

erbjuds i samband med inköp av utrustning eller programvara. Dels behöver man som lärare kunskap 

om allmän grundläggande datoranvändning, så att man vågar släppa något av det gamla och lita på 

tekniken. Dels behöver man ha kunskap om hur tekniken kan användas för att stödja den pedagogiska 

tanken med en tillgänglig, inkluderande undervisning. Båda typerna av kunskap är svåra att överföra 
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inom ramen för traditionella IKT-kurser. Det kan vara mer gynnsamt med ett processorienterat 

kollegialt lärande, där frågorna vid upprepade tillfällen diskuteras av hela arbetslaget inom ramen för 

det ordinarie arbetet. Detta var också ett av resultaten i min tidigare studie (Söderqvist, 2012). 

Fungerande strategier i undervisningen 

Lärare behöver ha strategier för att hantera en klassrumssituation med alla möjligheter och hinder som 

har beskrivits ovan. För stor frihet kring datoranvändningen blir ett hinder för många elevers lärande. 

Ett exempel på en fungerande strategi är att vara tydlig med att datorerna ska vara stängda när läraren 

behöver full uppmärksamhet från eleverna vid genomgångar och diskussioner. Likaså behöver läraren 

tänka igenom noggrant hur uppgifterna ska utföras på elevdatorerna och visa konkreta exempel på sin 

egen dator.  

I både observationer och elevintervjuer ser jag ett behov av en mer explicit undervisning kring 

studieteknik för eleverna, det vill säga samtal på metanivå kring hur eleverna gör när de lär sig. Vissa 

elever har själva kommit fram till fungerande lösningar, men jag ser inte att dessa lyfts så att andra kan 

få ta del av dem. De flesta elever skulle gynnas av att få testa flera möjliga sätt. Eleverna på båda 

skolorna får lära sig att det inte är tillåtet att kopiera texter från Internet, men skulle också behöva 

träna mer på att identifiera det väsentliga i en text för att kunna använda det i egna texter. Som lärare 

kan man därför behöva avsätta tid även för den typen av diskussioner i undervisningen.  

Vid arbetssätt som kräver mycket enskilt arbete krävs strategier för att följa alla elever genom hela 

processen. Det räcker inte med att introducera ett arbetsområde noggrant och sedan följa upp genom 

en redovisning några veckor senare. Lärarna på Tallbackaskolan och Björkhagaskolan har skapat 

rikliga tillfällen till formativ bedömning. De har tillvaratagit de möjligheter som en hög datortäthet 

kan ge och har goda relationer till sina elever. Ett tecken som pekar på vikten av goda relationer är att 

undervisningen för de observerade lärarna tycktes fungera allra bäst i den klass som hade läraren som 

mentor. 

Något som behöver uppmärksammas är längden på arbetspassen i relation till ergonomi. Det finns 

fördelar med att ha långa arbetspass, men samtidigt finns en risk att eleverna inte orkar använda tiden 

fullt ut om de sitter stilla för länge. De behöver röra på sig regelbundet och därför är det viktigt att 

lägga in raster för alla, även för läraren. Skolans möbler är ofta inte anpassade till arbete vid dator, 

vilket ytterligare förstärker behovet av rutiner som medger regelbundna avbrott från det stillasittande 

datorarbetet. Islam och Grönlund (2016) har också betonat att ergonomiska frågor behöver 

uppmärksammas i samband med en-till-en-satsningar. 

Slutligen behöver läraren ha en genomtänkt strategi för att fortlöpande, formativt, ta reda på vad 

eleverna kan och vad som är nästa steg i deras lärande. Denna strategi behöver även innefatta 

varierade former av prov och andra summativa redovisningar. Särskilt de elever som på grund av 

funktionsnedsättning är beroende av digitala verktyg som stöd i sitt lärande får svårt att prestera på sin 

bästa nivå om de inte har tillgång till dessa verktyg även i provsituationen.  

Flexibilitet 

En-till-en-satsningar kan enligt tidigare forskning leda till en ökad flexibilitet hos läraren (Islam & 

Grönlund, 2016). Det kommer alltid att finnas tillfällen då tekniken inte fungerar som förväntat. Som 

lärare behöver man då vara flexibel och hitta alternativa vägar. Man behöver kunna acceptera att inte 

veta allt i förväg utan att utifrån en stomme kunna skapa kunskap tillsammans med eleverna. Att 

använda sig av Internets fördelar kräver en annan typ av planering än tidigare. För att alla elever ska få 
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komma till sin rätt behöver läraren kunna erbjuda omväxlande arbetssätt. För vissa elever är det en 

fördel om datorerna inte används hela tiden. Det viktiga är att tänka inkluderande genom hela 

processen, så att alla elever kan delta och får lyckas.  

Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultaten av denna studie ser jag behov av vidare forskning inom området. Något som skulle 

behöva undersökas vidare är hur en-till-en-satsningar påverkar elever med olika 

funktionsnedsättningar, med ett särskilt fokus på elever med koncentrationssvårigheter och elever med 

kognitiva svårigheter. Är IKT utjämnande eller skapas nya svårigheter? Vilka arbetssätt har visat sig 

framgångsrika?  

Jag har också identifierat ett behov av en djupare analys av de studier som redan har genomförts. 

Några få procent av eleverna, har det visat sig, är inte nöjda med IKT-användningen. Vilka ingår i 

denna minoritet? Finns det bland dessa elever med funktionsnedsättning eller elever i behov av stöd 

som inte får vad de behöver? Eller är det helt andra faktorer som ligger bakom?  

Datorn eller pekplattan erbjuder ständigt många valmöjligheter. Förutom att eleverna väljer mellan 

olika aktiviteter kopplade till skolarbetet pågår ofta många andra aktiviteter samtidigt. Att göra många 

saker samtidigt brukar benämnas multitasking (Wallis, 2010). Det skulle behövas forskning kring 

relationen mellan en-till-en och multitasking. Hur kan antalet parallella aktiviteter begränsas? 

Det skulle vidare behövas forskning om en-till-en ur ett organisationsperspektiv. Hur kommer det sig 

att specialpedagogiska perspektiv och lärarperspektiv inte tas tillvara i samband med beslut om IKT-

satsningar? Varför glöms elever med funktionsnedsättning bort när man gör stora satsningar? Vilka 

former för kompetensutveckling av lärare är mest gynnsamma i samband med en-till-en? 

Slutligen saknar jag forskning kring varför alternativa verktyg används i så liten utsträckning, trots att 

de har utvecklats och blivit allt mer lättillgängliga. Beror det på elevers ovilja att uppfattas som 

avvikande eller på lärarnas bristande kunskap inom området? Tillför inte programmen det man tänker 

sig att de ska göra? Är de så självklara att man inte talar om dem? Hur når kommunernas skoldatatek 

och IKT-pedagoger ut med sin kunskap till all personal och alla elever? 

Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis vill jag kort sammanfatta essensen i denna masteruppsats. Satsningar på en-till-en blir 

allt vanligare i svensk skola, men ännu är forskningsresultaten sparsamma när det gäller hur detta 

påverkar elever med funktionsnedsättning eller i behov av stöd. I en inkluderande skola behöver 

tekniken vara tillgänglig för alla och användas i ett meningsfullt sammanhang. Studiens syfte var 

därför att undersöka hur en-till-en-satsningar kan påverka elevers lärmiljö.  

Resultatet visar att en-till-en, om tekniken används inom ramen för en medveten pedagogisk idé hos 

läraren, kan bidra till att skapa en inkluderande skola. Eleverna är ofta positiva till datorn och tekniken 

kan minska exempelvis svårigheter med skriftspråket och med strukturen. Dessutom ökar lärarens 

möjlighet att kommunicera enskilt och i grupp med eleverna, vilket ger rikliga tillfällen till formativ 

bedömning och ytterligare individualisering. Detta bör kunna gynna alla elever oavsett 

funktionsförmåga, det vill säga elever med eller utan funktionsnedsättning, med eller utan stödbehov 

samt med låg respektive hög begåvning.  

Samtidigt identifieras en betydande risk med datorer i klassrummet, nämligen att vissa elever får 

väldigt lite skolarbete gjort på grund av att de inte kan motstå sociala medier, spel eller annat som en 
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Internetuppkopplad dator kan erbjuda. Även att skolans bord och stolar ofta inte möjliggör lämpliga 

arbetsställningar kan orsaka svårigheter. Detta är något som varje lärare behöver vara medveten om i 

sin undervisning. Med andra ord finns en risk för att lärmiljön blir exkluderande, särskilt för elever 

med koncentrationssvårigheter. Allt detta behöver läraren, såväl som forskaren, vara medveten om och 

utifrån detta utveckla fungerande strategier som gynnar alla elevers lärande. Att välja bort tekniken är 

inte längre ett godtagbart alternativ för den som förväntas följa styrdokumentens direktiv, även om det 

fortfarande förekommer. Den stora utmaningen framöver är i stället att lära sig hantera IKT på ett 

framgångsrikt sätt och samtidigt hitta sätt att undvika de fallgropar som tekniken medför.  

I slutskedet av arbetet med denna uppsats har det på marknaden börjat komma allt fler användbara 

resurser för att hantera en del av de svårigheter som har identifierats. Bland annat finns nu möjligheter 

för läraren att på ett enkelt sätt styra elevernas pekplattor och Skolverket (2016) har börjat bygga en 

lärportal som sprider användbara, forskningsgrundade arbetssätt för en digitaliserad skola. Dessutom 

finns allt fler webbaserade alternativa verktyg, som kan användas på många olika typer av datorer och 

pekplattor. En ny nationell IT-strategi för skolan är på gång och troligen också förändringar i 

läroplanen. Min förhoppning är att allt detta kommer att kunna stärka inkluderingstanken i skolan. Ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att elever med funktionsnedsättning eller i behov av 

stöd får en tillgänglig lärmiljö så att de kan vara fullt delaktiga. Tekniken behöver därför anpassas till 

alla elevers behov – en-till-en för alla. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Information till Tallbackaskolans elever och föräldrar 

Mitt namn är Tord Söderqvist och jag studerar sista året på masterprogrammet i specialpedagogik vid 

Stockholms universitet. Mitt intresseområde är it/IKT som verktyg för delaktighet och en tillgänglig 

undervisning. När jag inte studerar arbetar jag som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i Uppsala. 

Som en del i ett redan pågående forskningsprojekt på skolan, som leds av professor Mara Westling 

Allodi, kommer jag under hösten att delta i ett antal lektioner. I samråd med skolans rektor Susanne 

Englund, har jag kommit fram till att årskurs 9 är en lämplig grupp att delta i, utifrån att eleverna har 

erfarenhet av att ha egen dator i undervisningen. Därför tror jag att jag kommer att lära mig mycket 

av att se hur datorerna används. Kanske kan jag också bidra med tankar och idéer kring hur datorn 

skulle kunna användas även på flera sätt. Jag vill gärna föra en dialog med lärare och/eller elever 

kring detta. 

Om jag längre fram skulle behöva intervjua några personer på skolan eller genomföra en 

enkätundersökning, kommer jag att fråga dem det gäller. Deltagandet kommer i så fall att vara 

frivilligt. 

När min studie publiceras kommer det inte att gå att identifiera enskilda elever eller lärare i texten. 

Resultaten kommer att redovisas i form av en masteruppsats under våren 2013. Sammanlagt två 

skolor ingår i studien. 

Den som vill ha ytterligare information är välkommen att kontakta mig. 

 

Uppsala den 16 september 2012 

  

Tord Söderqvist 

 

Kontaktuppgifter: 

E-post: 

Telefon: 
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Bilaga 2 

 

Medgivande elevintervju Tallbackaskolan 

Hej! 

Jag har varit på besök på skolan i höst för att se hur man arbetar i skolan när eleverna har tillgång till 

var sin dator. Det har varit väldigt intressant att se hur elever och lärare använder datorerna och jag 

har lärt mig mycket. Jag kommer att ha stor nytta av det när jag ska skriva min uppsats. För att få 

veta ännu mera skulle jag vilja prata med dig om hur du som elev tänker om att använda datorn i 

skolarbetet, vad som är bra och vad som är mindre bra. Resultaten kommer jag att ge ut i en 

masteruppsats, som alla kan få läsa. Min förra uppsats, som också handlade om datorer i skolan, 

finns att läsa på http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:515741  

Samtidigt som jag arbetar med den här studien är jag specialpedagog och rådgivare på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en av de tre statliga skolmyndigheterna. Där ger 

jag råd till lärare, rektorer och andra om hur datorer och andra lärandeverktyg kan användas så 

att alla elever ska kunna lyckas bra i skolan. Därför har jag även i jobbet stor nytta av det jag får 

veta av dig och dina kompisar.  

Det du berättar för mig kommer att behandlas så att ingen får veta att just du har sagt det. Det är 

frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst ångra dig, även under intervjun eller efteråt, 

om du skulle vilja det. Jag tror att varje intervju kommer att ta mellan 15 och 30 minuter. Vi håller 

inte på längre än nödvändigt. Om du vill veta mer innan du bestämmer dig är du välkommen att 

kontakta mig på telefon xxx eller e-post xxx 

Jag hoppas att du vill delta! 

Hälsningar, Tord                                                              (Information till föräldrar på nästa sida) 

Jag har läst igenom den här sidan och vill vara med i intervjuundersökningen på Falkbergsskolan, 

Tullinge.  

Datum____________________________ 

_____________________________ _______________________________ 

Elevens underskrift  Förälder/vårdnadshavares underskrift 

_____________________________ _______________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

_____________________________  

E-postadress    Papperet lämnas till xxx. 

 

 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:515741
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Information till föräldrar 

Mitt namn är Tord Söderqvist och jag studerar sista året på masterprogrammet i specialpedagogik vid 

Stockholms universitet. Intresseområdet är it/IKT som verktyg för delaktighet och en tillgänglig 

undervisning. Det är ett viktigt område, eftersom datorer används allt mer i samhället. I skolan är det 

relativt ovanligt att alla elever har var sin dator, men många kommuner har nu börjat se vikten av att 

eleverna får lära sig använda dator i skolan. I skollag och läroplaner ställs också allt högre krav på it-

användning. Datorer kan naturligtvis användas på många olika sätt och det är viktigt att det blir bra 

för eleverna. Goda exempel bör samlas och svårigheter behöver diskuteras. När jag inte studerar 

arbetar jag med liknande frågor i mitt arbete som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i 

Uppsala. 

I samråd med skolans rektor, kom jag fram till att nuvarande årskurs 9 på skolan är en mycket lämplig 

grupp för mig att följa, utifrån att eleverna har erfarenhet av att ha egen dator i undervisningen. När 

jag nu har deltagit under några lärorika dagar, skulle jag vilja ta del av elevernas upplevelse av 

datoranvändning genom intervjuer. Jag hoppas att ni och era ungdomar ställer er positiva till detta, 

då deras åsikter är mycket viktiga i sammanhanget. Jag har tidigare skrivit en uppsats om lärares 

åsikter om it-användning i undervisningen. 

Jag kommer att planera tiden för intervjuerna tillsammans med läraren xxx, på ett sådant sätt att 

eleverna inte går miste om viktiga genomgångar och liknande. I möjligaste mån används tid då 

eleverna antingen är lektionsfria eller arbetar självständigt. Xxx och jag har preliminärbokat den 22 

november och den 14 december för intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras på skolan i 

lämplig lokal. Varken skolans lärare eller andra kommer att få veta vem som har sagt vad i intervjun. 

Inte heller i uppsatsen kommer personuppgifter att kunna identifieras. 

 

Vid frågor, kontakta mig gärna. 

 

Uppsala den 29 oktober 2012 

Tord Söderqvist 

e-post: 

telefon: 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide elever Tallbackaskolan 

 

 Möjligheter med att ha egen dator i skolan 

 

Vad är det bästa med datorn? 

Finns det något som har blivit lättare sedan du fick datorn? I så fall vad? 

Har du glömt datorn hemma? Haft trasig dator? Vad saknade du då? 

 

 Begränsningar med att ha egen dator i skolan 

 

Vad är det sämsta med datorn? 

Finns det något som har blivit svårare sedan du fick datorn? I så fall vad? 

 

 

 Eventuella skillnader mellan ämnen och lärare 

 

Märker du någon skillnad mellan olika ämnen hur/hur mycket datorn används?  

Finns det en skillnad mellan hur olika lärare hur/hur mycket datorn används?  

Är det bra? Om inte, hur skulle det kunna göras bättre? 

Hur ska läraren göra för att det ska fungera att använda datorn på lektionen? 

Hur ofta har lärarna genomgångar med dator (filmer, webbplatser, presentationer) och vad 

tänker du om det? 

Varför tror du att många inte tar med sina datorer till vissa lektioner? 

 

 

 Praktisk användning av datorn i skolarbetet 

 

Har du fått lära dig att använda datorn, eller kunde du redan? 

Hur gör du för att söka kunskap? 

Hur gör du för att hitta tillbaka till det du skrev för en vecka sedan? 

Hur gör du om du tycker en text är svår att läsa? 

Finns det talsyntesprogram som läser upp text? 

 

Hur gör du om ett ord är svårt att stava? 

Finns det rättstavningsprogram? 

Vad skulle du vilja lära dig för att klara skolarbetet ännu bättre med datorns hjälp? 

Redovisas arbeten mest i skrift eller kan ni göra andra presentationer och använda t ex film- 

och ljudinspelning? 

Jag har sett att några inte skriver så mycket på en lektion medan andra skriver mycket. Vad 

tror du det kan bero på? 

 

Vilket fungerar bäst för dig? Enskilt arbete eller samarbete? Vilket är vanligast när datorn 

används och när datorn inte används? 

Hur kan man göra vid datorn för att slippa undan arbete om man är trött en dag? 
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Många har mörk skärm när de arbetar. Vet du varför? (batteritid? Dölja vad man jobbar med?) 

Liten text? 

Hur ser du på fusk? 

 

Hur sitter man bäst (i klassrummet) när man jobbar med datorn? 

Hur håller du helst kontakt med läraren (inlämning, frågor m m)? 

 

 

 Sociala medier och musik 

 

Hur blir det när man får lyssna på musik under lektionerna? 

Hur blir det när man kan hålla kontakt på Facebook eller liknande? 

Har det hänt att du har fastnat i något annat än det som ska göras? Berätta. 

 

 

 Användning utanför skolan 

 

Hur fungerar det att använda datorn vid läxläsning? Berätta. 

Har du någon annan nytta av datorn på fritiden? Berätta. 

Har du hört talas om att det har funnits någon nätmobbning i skolan? 

 

 

 Mobiltelefoner 

 

Använder du din egen mobiltelefonen i skolarbetet? I så fall hur? 

Skulle den kunna användas mer? I så fall hur? 

Hur ser du på att mobiltelefoner inte får användas på lektionerna? 

 

 

 Avslutande frågor 

 

Något annat du vill berätta som jag inte har frågat om? 

Är det något som är bättre i din dator än i andra datorer som du har använt (t ex dina 

inställningar, program, struktur)? 

Ett gott råd till en lärare som ska börja använda datorer i sin klass? 

Ett gott råd till en elev som tycker att det är svårt att läsa och skriva på datorn?  

 

 

 

 

 

 



62 

 

Bilaga 4 

Information till elever och föräldrar på Björkhagaskolan 

Mitt namn är Tord Söderqvist och jag studerar sista året på masterprogrammet i specialpedagogik vid 

Stockholms universitet. Mitt intresseområde är it/IKT som verktyg för delaktighet och en tillgänglig 

undervisning. När jag inte studerar arbetar jag som rådgivare på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten i Uppsala. 

Med koppling till ett redan pågående forskningsprojekt på skolan, som leds av min handledare, 

professor Mara Westling Allodi, kommer jag under våren att delta i ett antal lektioner. Efter samtal 

med skolans rektorer har jag funnit några lärare och klasser som är lämpliga att följa utifrån att 

datorn används i undervisningen. Det är en stor fördel att eleverna har erfarenhet av att ha egen 

dator i undervisningen. Därför tror jag att jag kommer att lära mig mycket av att se hur datorerna 

används. Kanske kan jag också bidra med någon tanke kring hur datorn skulle kunna användas även 

på flera sätt. Jag vill gärna föra en dialog med lärare och/eller elever kring detta. 

Om jag längre fram skulle behöva intervjua några personer på skolan eller genomföra en 

enkätundersökning, kommer jag att fråga dem det gäller. Deltagandet kommer i så fall att vara 

frivilligt. 

När min studie publiceras kommer det inte att gå att identifiera enskilda elever eller lärare i texten. 

Resultaten kommer att redovisas i form av en masteruppsats under år 2013. Sammanlagt två skolor 

ingår i studien. 

Den som vill ha ytterligare information är välkommen att kontakta mig. 

 

Uppsala den 15 mars 2013 

  

Tord Söderqvist 

 

Kontaktuppgifter: 

E-post: 

Telefon: 
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