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1 Inledning 

För 30 år sedan började jag i högstadiets årskurs 7. Några av mina klasskamrater valde maskinskrivning 

under en timme i veckan och satt i ett klassrum och knattrade sida upp och sida ner. Ett år senare köptes 

datorn, en ABC 80, och jag fick möjlighet att stanna kvar en eftermiddag och prova den tillsammans med 

läraren i fysik. På en skola för 300 elever fanns en dator, och vi elever imponerades av att den med pro-

gramkommandon snabbt kunde få hela skärmen att fyllas av våra namn eller andra ord. Från dessa första 

steg i slutet av 1980-talet fram till idag har förhållandet dator per elev förbättrats avsevärt; från en dator till 

300 elever talar man idag om en dator till en elev.  

Ett perspektiv på ca 30 år ger en bild av den utbyggnad som skett av datortäthet i svensk skola. I 1984 års 

budgetproposition anslog staten medel för att köpa in datorer till skolorna. I normalfallet räckte projekt-

pengarna till att utrusta en sal med åtta datorer i ett lokalt nätverk (Riis, 2000). Under 1990-talet genom-

fördes den stora satsningen ITiS. Denna stora kompetensutvecklingssatsning kompletterades med sats-

ningar på utbyggd teknik. Stora summor sköts till från staten för att alla skolor skulle få tillgång till internet 

samt e-post till alla elever och lärare (Söderlund, 2000). Några år senare gjordes ett tidigt försök med bär-

bara datorer på en grundskola i Mellansverige. I en extern utvärdering kritiserades projektet på många 

punkter. En av dessa var att eleverna visserligen utvecklade goda datorkunskaper men att detta inte stod i 

proportion till de höga kostnaderna. Rekommendationen blev att 4-5 elever borde dela på en dator (Naes-

lund, 2001). 

Användandet av bärbara datorer i skolan är en trend på stark frammarsch. Många kommuner satsar på att 

utveckla verksamheten med hjälp av teknik, ofta under benämningen en-till-en. Begreppet, som kommer att 

användas flitigt i denna rapport, innebär att varje elev har en personlig, bärbar dator att använda i sitt skol-

arbete. I slutet av 2010 genomförde ett sextiotal av landets 290 kommuner projekt för att förändra skolans 

undervisning med en-till-en (Pålsson, 2010). Vid en genomgång av kommunernas webbsidor, tidningsar-

tiklar och blogginlägg framträder olika bilder av satsningarna. Ett exempel är att politiker och skolförvalt-

ningar sätter förhoppningar till en-till-en som svaret på de utmaningar som ligger i ett lärande för framti-

den, med en ökad måluppfyllelse och en förmåga till ett livslångt lärande (Köpings kommun, 2011). För 

att kunna fungera i framtidens arbetsmarknad, där en stor del av arbetet utförs med hjälp av datorer, 

måste utbildningen innehålla en hög grad av datoranvändning (Mittnytt, 2011). En-till-en beskrivs också 

som ett konkurrensmedel i kampen om elever till den egna kommunen och den egna skolan (Nyhlén, 

2011). Dessutom uttrycker lärare att elevernas motivation ökar och att arbetssättet i skolan kan förändras 

(Forsman, 2010). I spåren av en-till-en-satsningarna följer också en debatt där kritiska röster hörs. Kritiken 

handlar om en rädsla för att eleverna ska använda datorn till fel saker, att för mycket tid går åt till krång-

lande teknik, att datorn leder till att man inte lär sig ordentligt och att pengarna borde satsas på mer per-

sonal (Datorer i skolan, 2011). 
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I Jönköpings kommun anslöt man sig hösten 2010 till den växande skaran av en-till-en-kommuner med ett 

projekt riktat mot gymnasieskolans årskurs 1. Från tjänstemän på den kommunala förvaltningen hade man 

förväntningar på projektet i form av effektivisering och utveckling av verksamheten (Jönköpings kom-

mun, 2010a), och att användningen i skolan skulle underlätta och stimulera utbildningen (Jönköpings 

kommun, 2010b). Kostnaderna för detta fick inledningsvis kritik på lokalpressens insändarsidor. Många 

menade att man borde satsa pengar på fler lärare snarare än fler datorer. Dessutom beskrevs föreställning-

ar om att personliga datorer på lektioner skulle leda till att elever frestas att göra fel saker: ägna sig åt spel 

och sociala medier snarare än de aktiviteter som initierats av läraren.  

De flesta studier om hur IT påverkar lärande och undervisning utgår från förutsättningarna att flera elever 

delar på en dator. Ofta är datorerna placerade i datasalar där läraren kan boka in sin klass i mån av plats 

eller också finns en begränsad mängd datorer i anslutning till klassrum där endast några elever i taget kan 

arbeta. Ungefär hälften av alla lärare i Sverige upplever att det största problemet med IT-användningen i 

skolan är tillgången till datorer (Skarin, 2007a). Trots detta finns beskrivningar om hur datorer i undervis-

ningen förändrar elevernas lärande och lärarens roll i undervisningen (Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 

2006). Frågan är hur den ständiga tillgången till en egen dator påverkar dessa förhållanden? Med en-till-en 

öppnar sig möjligheter till en undervisning där IT används kontinuerligt, men en viktig fråga är hur detta 

påverkar undervisningen och elevernas sätt att lära.  

En-till-en-projekt är viktiga att undersöka av två skäl: För det första behövs ökad kunskap om hur en-till-en 

påverkar elevernas lärande och den undervisning de möter i skolan. I beskrivningar av IT-utveckling i den 

svenska skolan från 1990-talet och framåt diskuteras hur datoranvändning kan leda till förändring av lä-

randet. Utvärderingen av en IT-satsning i Sandvikens kommun konstaterar att lärarens roll förändras med 

IT; läraren arbetar mer för att stödja elevens egen utveckling av kunskap än tidigare när han/hon hade 

rollen av kunskapsförmedlare (Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2006).  

För det andra är det viktigt att belysa de effekter som en-till-en får för verksamheten; för att skapa en bered-

skap inför vidare investeringar och för att ge ett underlag för framtida ekonomiska prioriteringar. Pro-

jekten är en del av en stark trend i dagens skola. Det är högst troligt att fler kommuner kommer att satsa 

på en-till-en, och i de kommuner där projekten redan har startat sker en utbyggnad. På vissa håll har man 

startat i grundskolans högstadium, exempelvis i Falkenbergs kommun, för att sedan utöka till gymnasie-

skolan; i andra kommuner, som Jönköping, har man börjat i gymnasieskolan. Utbyggnaden handlar om 

stora investeringar och en ökad driftskostnad som ska tas ur skolornas budget.  Denna studie fokuserar på 

lärares uppfattningar av hur arbetet med en-till-en påverkar lärprocessen. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare på gymnasiets samhällsvetenskapliga program be-

skriver den personliga datorns roll i lärprocessen, hur datorn förändrar elevernas sätt att lära och lärarnas 

egen undervisning. 

I studien besvarar jag tre frågeställningar. 

 Hur beskriver lärarna att eleverna använder datorn i lärprocessen?  

 Hur uppfattar lärarna förändringar i elevernas sätt att arbeta i sitt lärande? 

 Hur beskriver lärarna förändringar i sin undervisning? 
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3 Bakgrund 

I det här kapitlet beskriver jag utvecklingen av en-till-en i USA, vilket jag räknar som är ett föregångsland 

inom området. Jag redogör också för en-till-en i Sverige, samt specifikt i Falkenberg och Jönköping. Ka-

pitlet redovisar en mängd positiva studier, men även några med negativa resultat. I studierna presenteras 

ett antal målsättningar med IT-stöd i skolan samt förutsättningar för att nå dessa mål. Bland dessa förut-

sättningar beskrivs särskilt det förändrade lärandet.  

3.1 En-till-en i USA 

Vad gäller utvecklingen inom en-till-en menar jag att USA måste räknas som ledande. Där har bärbara 

datorer använts som pedagogiska hjälpmedel i skolan sedan slutet av 1980-talet. I New Jersey startades 

1988 ett projekt där alla förstaårsstudenter vid ett universitet försågs med en bärbar dator (Belanger, 

2000). I mitten av 1990-talet startade Microsoft den första stora satsningen -  Anytime, Anywhere Learning - 

där eleverna i nästan 1 000 skolor fick bärbara datorer.  Senare startade även datortillverkare som Apple 

liknande skolsatsningar. I delstaten Maine i USA utrustades mellan år 2002-2004 delstatens alla 27 000 

elever i sjunde och åttonde klass, samt de 1 700 lärarna, med varsin dator (Silvernail, 2004).   

I en översikt av 30 amerikanska studier (Penuel, 2005) beskrivs en-till-en som möjligheten att gå från att 

använda datorer som supplement vid speciella tillfällen till att använda dem integrerat i alla ämnen. Datorn 

blir då ett naturligt hjälpmedel för lärande på samma sätt som penna och papper har varit under lång tid. 

Genom att datorn alltid är tillgänglig kan eleverna nå lärresurser och kommunicera med lärare. När man 

har möjlighet att ta med skoldatorn hem ökar även elevernas möjligheter att organisera sitt arbete och da-

torn blir ett personligt hjälpmedel. Att utrusta elever med personliga datorer har blivit allt vanligare på 

grund av billigare teknik, lättare vikt och längre batteritid. Ett viktigt motiv för att införa en-till-en är att 

förbättra studieresultaten genom att använda IT-teknik. Fler studier som mäter effektiviteten behöver där-

för genomföras. Den kanske viktigaste anledningen är att de studier som redan presenterats har brister i 

utförandet (Penuel, 2005). 

3.2 En-till-en i Sverige 

En grundskola i Mellansverige genomförde, redan i mitten av 1990-talet, det första svenska en-till-en-

projektet. Målsättningarna handlade om att förnya undervisningen, om att läraren skulle fungera som 

handledare och att en stor del av undervisningen skulle bedrivas som elevernas eget arbete. I en utvärdering 

kritiserades arbetsformer som innebar att eleverna på egen hand skulle söka kunskap på internet och att 

elever med svag läs- och skrivförmåga inte fick någon hjälp. Individualiseringen gick för långt och elever 

med dålig självdisciplin klarade inte av det egna ansvaret. Visserligen utvecklade eleverna en god dator-

vana, men de negativa effekterna övervägde och kostnaderna var för stora (Naeslund, 2001). I takt med 

minskade kostnader för bärbara datorer och trådlösa nätverk har många satsningar gjorts i Sveriges kom-

muner, exempelvis i Falkenbergs kommun vilket nämndes inledningsvis.  
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3.2.1 En-till-en i Falkenbergs kommun 

Under hösten 2007 utrustades alla elever och lärare på två grundskolor i Falkenbergs kommun med per-

sonliga bärbara datorer som redskap i lärandet. Samtidigt installerades också trådlösa nätverk på de båda 

skolorna. Projektet följdes under tre år av forskare från Lund och Göteborg och har presenterats i tre rap-

porter (Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). 

Målen var att skolorna skulle utveckla arbetsformer och metoder; att öka lusten att lära hos elever och 

pedagoger samt att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Efter tre år konstaterade forskarna att en-till-

en hade bidragit till utvecklade arbetsformer, men att det krävs riktad fortbildning för att en utveckling ska 

komma till stånd. Upplevelsen hos både lärare och elever var att lusten att lära hade ökat. Utvärderingar av 

elevernas måluppfyllelse och resultat visade dock ingen förbättring. Resultaten hade snarare försämrats i 

termer av genomsnittligt meritvärde. Tallvid (2010) hävdar dock att det är svårt att utvärdera resultat i 

form av betyg utifrån ett litet statistiskt underlag och dessutom kan olika faktorer påverka resultaten i ett 

förändringsarbete. Sammanfattningsvis beskrevs fyra framgångsfaktorer för en-till-en i Falkenberg. 1) Pro-

jektet var förankrat i den politiska ledningen och på förvaltningsnivå, 2) tjänstemännen på förvaltningen 

hade haft visioner och initierat och drivit på utvecklingen, 3) de tekniska lösningarna byggde på frihet och 

öppenhet och 4) man hade en lyckad strategi för fortbildning av pedagogerna (Tallvid, 2010). 

3.2.2 En-till-en i Jönköpings kommun 

En-till-en i Jönköpings kommuns gymnasieskolor startade i och med ett pilotprojekt under 2009, där ca 

150 elever och 50 pedagoger deltog. Syftet var att utvärdera de tekniska lösningarna, stödja elever med 

särskilda behov, effektivisera undervisningen och hitta nya, flexibla pedagogiska metoder som skulle passa 

olika elever. Dessutom skulle måluppfyllelsen höjas med hjälp av en-till-en (Jönköpings kommun, 2009). 

I samband med att pilotprojektet utvärderades konkretiserades målbilden för en-till-en i Jönköping; kom-

munen ville öka attraktionskraften i konkurrensen mot friskolor, möta samhällskraven på IT-kompetens 

hos eleverna och se till att lärarna skulle kunna utnyttja sin arbetstid effektivare för att få mer tid med ele-

verna. Nya pedagogiska möjligheter skulle öka motivationen, stödja svaga elever, kompensera för hinder i 

lärandet och underlätta informationssökning.  I slutreflektionen beskrevs ett område som behövde upp-

märksammas ytterligare. Lärsituationen kräver att infrastrukturen är anpassningsbar, men det kräver också 

en utveckling av nya arbetssätt och en ny pedagogik (Holgersson & Seigerroth, 2010). När rapporten var 

klar fattades de politiska besluten mycket snabbt och en-till-en i Jönköping utökades till att gälla samtliga 

kommunala gymnasieskolor, dock endast för eleverna i årskurs 1.  

3.3 Forskning om IT-användning i skolan 

Det stora intresset för IT-användning i skolan har medfört en mängd internationella studier med efterföl-

jande rapporter. Eftersom utvecklingen går hand i hand med stora investeringar och driftkostnader, ökar 

också intresset av att följa resultaten ur såväl ett lärandeperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. För att 

bringa ordning i rapportfloden har resultaten samlats i forskningsöversikter och medföljande analyser. För 
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Myndigheten för Skolutvecklings räkning sammanställdes Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan 

(Skarin, 2007a). Syftet med denna var att ”[…] ta fram rapporter och studier som har undersökt samban-

det mellan IT-relaterade satsningar i skolan och elevers nytta i form av resultat och utveckling” (s 5). En 

uppföljande översikt (Skarin, 2007b) syftade till att ” […] baserat på såväl svensk som internationell forsk-

ning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och där-

med måluppfyllelse” (s 4). På uppdrag av Teknikdelegationen1 gjordes ytterligare en översikt (Skarin, 

2010). Denna fokuserade på studier som kunnat påvisa tydliga och positiva effekter på elevernas utveckl-

ing av IT-satsningar i skolan. De tre översikterna redovisar studier om hur IT i allmänhet påverkar arbetet i 

skolan, och endast ett en-till-en-projekt. Resultaten i dessa studier sammanfattas i följande avsnitt. Studi-

erna som presenteras är gjorda i ett urval länder med liknande skolsystem som det svenska, framför allt 

USA, Storbritannien och Norden. De amerikanska studierna består i stor utsträckning av breda enkätun-

dersökningar av samband mellan IT-användning, ur olika perspektiv, och resultat och betyg i olika ämnen. 

Studier från Norden och Sverige undersöker i större utsträckning elevers och lärares upplevelser av IT-

användning med kvalitativa metoder.  

Den samlade bilden i ovanstående forskningsöversikter är mycket positiv. Användning av IT ger effekter i 

form av ökad motivation, en ökad uppmärksamhet på lektionerna och därmed ett förbättrat lärande. När 

eleverna använder IT i skolan utvecklas också deras förmåga att samarbeta och kommunicera med andra. 

Dessutom ges många exempel på att IT-användning har effekter på resultaten i enskilda ämnen (Skarin, 

2007a; Skarin, 2007b; Skarin 2010). När forskningen visar upp övervägande positiva resultat väcker det 

frågor. Är det endast positivt att använda IT och ger det verkligen den effekt som beskrivs? Förklaringen 

står att läsa i inledningen till översikterna. De är beställda i syfte att visa på positiva erfarenheter och möj-

ligheter att bidra till en utveckling av elevernas lärande. Det finns uppenbarligen en önskan hos intressen-

ter som Myndigheten för Skolutveckling och Teknikdelegationen att driva på utvecklingen mot en ökad 

IT-användning i skolan.  

Även om mycket är positivt i den internationella forskningen finns studier som inte uppvisat tydliga posi-

tiva resultat. Enligt en brittisk studie har IT endast liten effekt jämfört med andra insatser för att bidra till 

elevernas utveckling (Higgins, 2003). Donovan, Green och Hartley (2010) undersökte en-till-en-elevers 

motivation och fann att ökad tillgång till bärbara datorer inte alltid ökade motivationen, vilket har varit ett 

av motiven till att satsa på den typen av projekt.  Dunleavy och Heinecke (2008) gjorde ett experiment där 

de undersökte resultaten i två olika ämnen. I naturvetenskapliga ämnen utvecklades en-till-en-gruppen mer 

än kontrollgruppen, pojkarnas resultat var bättre än flickornas, men man fann inga större skillnader i ma-

                                                      

1 Teknikdelegationen har av regeringen fått uppdraget att kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matema-
tik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Vidare ska delegationen arbeta 
med att öka intresset för högskoleutbildningar inom dessa områden med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors 
intresse. Teknikdelegationen är sammansatt av representanter främst från olika delar av näringslivet, universitets och 
högskolevärlden (http://www.iva.se/PageFiles/9119/teknikdelegationen.pdf, 2011-02-08). 
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tematik mellan de båda grupperna. Det finns även forskning som visar att datorer i vissa situationer kan 

vara distraherande och att de stör inlärningen. Fried (2008) undersökte sambandet mellan användning av 

en-till-en i föreläsningssituationer med resultat av undervisningen. I studien påvisas ett negativt samband 

mellan användning av en-till-en och resultat i de kunskapstester som följde efter undervisningen.  

De negativa resultaten förklaras ibland i termer av att IT används på fel sätt och att lärarna behöver ut-

veckla sin pedagogik för att användningen av IT ska få avsedd effekt. Hagström (2006) kritiserar utgångs-

punkten för dessa resonemang - begreppet IT-pedagogik. Han menar att det finns en ovilja att problema-

tisera den så kallade IT-pedagogiken och drar slutsatsen att det inte finns någon sådan. De grundläggande 

tankegångarna från IT-företrädare har låg acceptans hos yrkesverksamma lärare och det paradigmskifte 

som IT-förespråkarna talar om upplevs som orimligt. 

3.3.1 Gäller forskning om IT i skolan även i en-till-en? 

Eftersom föreliggande studie avser att behandla en-till-en och inte IT-användning i allmänhet behöver jag 

ställa frågan om denna forskning är relevant i sammanhanget. Finns det stöd för att effekterna av IT-stöd 

är liknande vid en-till-en som i forskning om IT-stöd i allmänhet, ibland betecknat som en-till-flera? Jag 

menar att det förhåller sig på det viset. I en analys av resultaten från tidigare PISA-studier finner man ett 

starkt samband mellan tillgången till och användningen av IT och elevers skolresultat (OECD Directorate 

for Education, 2005). Skarin (2007a) konstaterar att effekten av datoranvändning är större ju mer inbäddad 

tekniken är. Det innebär att datorer behöver användas ofta och i naturliga sammanhang, vilket underlättas 

av en-till-en. Rusell, Bebell och Higgins (2004) jämförde skillnader i effektivitet i klassrum med varierande 

datortäthet. Förhållandet elever per dator i jämförelsen var 4:1, 2:1 och 1:1. Det visade sig då att 1:1 ger 

stora fördelar jämfört med andra lösningar.  En-till-en-elever använder datorn till betydligt fler uppgifter 

och betydligt oftare. Jag konstaterar därmed att de positiva effekter man får av IT-stöd ökar i en datortät 

miljö. Den forskning som finns om IT-användning i skolan skulle därmed gälla även för en-till-en-miljöer. 

I den tillgängliga forskningen kring IT-användning i skolan kan man finna en mängd olika målsättningar. I 

dessa finns en önskan om att skolan ska utvecklas i takt med övriga samhället, att verksamheten ska effek-

tiviseras, att socioekonomiska skillnader ska utjämnas, att pedagogiken ska förändras och att måluppfyllel-

sen ska öka. I forskningen framträder två av dessa målsättningar: en ökad måluppfyllelse och en förändrad 

pedagogik. 

3.4 Målet är att IT-satsning ska öka elevernas måluppfyllelse 

Ett av de tydligaste kraven på skolan är att öka måluppfyllelsen i olika ämnen. IT-investeringar är dyra och 

i utbyte bör effekter, i form av högre meritpoäng och fler elever med behörighet till vidare utbildning, 

kunna uppvisas. Dessa ambitioner har tidigare beskrivits i avsnitten om Falkenberg och Jönköping. Med 

hjälp av IT som en katalysator för skolutveckling och effektivisering av olika slag uttrycks förväntningar 
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om att detta ska leda till en ökad måluppfyllelse. Även i internationella rapporter finner vi samma motiv 

för att investera i en-till-en, exempelvis Penuel (2005). 

3.4.1 Svårigheter att mäta ökad måluppfyllelse  

Ett problem för beslutsfattare, med målsättningen att öka elevernas studieresultat, är att det är svårt att 

mäta effekten på ett vetenskapligt sätt. Enligt Penuel (2005) kan man visa att elever oftare använder dato-

rer då tillgången ökar och att de använder dem till fler typer av uppgifter. Schaumburg (2001) hävdar att 

en-till-en-elever är duktigare på att använda datorer: hur hårdvaran fungerar, kunskap i olika programva-

ror, hur man använder internet och grundläggande datasäkerhet. Detta är dock så långt man kommer uti-

från vetenskapliga krav på en undersöknings tillförlitlighet. Undersökningarna är för ytligt genomförda för 

att kunna ge några andra svar än att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande. Av den anledningen är det 

viktigt att ställa frågor om uppfattningar av förändring i elevernas sätt att lära och lärarnas egen undervis-

ning vilket är syftet i föreliggande studie. 

Även om många studier visar positiva resultat finns det få jämförande studier och resultaten är osäkra. 

The fact that there are few studies of laptop programs that measured both outcomes and implementa-

tion means that there is a week research-based evidence base for deciding what the critical components 

of laptop programs really are (Penuel 2005, s 9). 

Med relativt stor säkerhet har det påvisats att skrivförmågan och den digitala kompetensen har förbättrats, 

men för övrigt är det osäkert om det är den bärbara datorn eller andra saker som har påverkat resultaten i 

positiv riktning. Ofta genomförs fler aktiviteter som syftar till att stärka motivation och lärande samtidigt 

som man inför en-till-en. 

Tallvid (2010) diskuterar möjligheter och svårigheter att mäta och jämföra elevers resultat i form av 

måluppfyllelse. En frestande metod är förstås att jämföra meritvärden från år till år för att kunna se effek-

ter av IT-satsningar. Problemet är att det är omöjligt att hantera de felkällor som uppträder i sådana jämfö-

relser. För det första jämför man inte samma elever, elevunderlaget skiljer sig från år till år, och därmed 

kommer meritvärdena att skifta. För det andra vet man inte hur betygen skulle ha sett ut om eleverna inte 

hade haft tillgång till sin bärbara dator. För det tredje vet man inte vad en eventuell förändring i meritvär-

den beror på. Förklaringar kan vara att eleverna bytt lärare, att man bytt läromedel, att man bytt undervis-

ningsmetod eller att skolan har haft en in- eller utflyttning av elever som påverkat meritvärdena. I rapport 

3 från Falkenbergsprojektet redovisas de deltagande skolornas genomsnittliga meritpoäng för åren 2003 

till 2010, och det visar sig att man har en nedåtgående trend som börjat innan projektet tog sin början och 

att det sedan har fortsatt på samma sätt (Tallvid, 2010). 

3.4.2 Studier från USA visar att en-till-en ger ökad måluppfyllelse 

I USA har ett antal storskaliga studier gjorts där det konstateras att betygen och måluppfyllelsen verkligen 

förbättrats. Suhr, Hernandez, Grimes och Warschauer (2010) visar att en-till-en-elever hade väsentligt 
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bättre resultat i språktester, än en grupp elever utan egen dator. Forskning visar också resultat som tyder 

på att en-till-en-elever bättre klarar prov som mäter analysförmåga och förmåga att formulera sig. Enligt 

Bebell och Kay (2010) har en-till-en-elever i åk 7 bättre resultat i matematik än kontrollgrupper utan egen 

dator. Utifrån nämnda studier och tidigare forskning drar Tallvid (2010) slutsatsen att : ” […] det finns nu 

få forskare som är insatta i området som ifrågasätter att en-till-en har en positiv inverkan på resultaten” (s 

47). 

3.4.3 Tekniska och pedagogiska villkor för ökad måluppfyllelse 

I tre forskningsöversikter (Skarin, 2007a; Skarin, 2007b; Skarin, 2010) beskrivs att IT-användning i skolan 

har stor potential. Genom att göra investeringar i IT finns möjlighet att öka elevernas resultat och målupp-

fyllelse. Det finns dock alltid ett men, i dessa beskrivningar. Förbehållen uttrycks till exempel som att: ”Det 

är […] användningen av IT i skolan som under vissa omständigheter skapar dessa positiva effekter” (Skar-

in 2007b, s 40).  Villkoren för att IT-användningen ska ge önskat resultat är antingen tekniska eller peda-

gogiska.  

De tekniska innebär bland annat att det måste finnas tillräcklig tillgång till datorer och att de måste fungera 

tillfredsställande. Det innebär att kraven på support är höga så att inte lärare hamnar i en teknikerroll där 

mycket tid går åt till att lösa uppkomna problem (Holgersson & Seigerroth, 2010). Vidare behövs kompe-

tensutveckling av lärare i att använda tekniken. En attitydundersökning (CMA, 2006) visar att lärare i 

högre grad än skolledare och elever ser hinder för att använda internet i undervisningen. Ett av de största 

hindren anges vara för låg kompetens hos lärarna. Ytterligare villkor som nämns är att IT ska vara integre-

rad i all verksamhet (Skarin, 2007b). Detta villkor, som har en pedagogisk aspekt, är också en teknisk 

fråga. Genom att de tekniska villkoren är lösta kan man också underlätta för att integrera IT i fler sam-

manhang.  

De pedagogiska villkoren handlar för det första om en utvecklad lärar- och elevroll. I ett traditionellt lärande 

förmedlar läraren kunskaper som elever ska ta till sig. Law (2007) konstaterar att IT-användning i ett trad-

itionellt lärande inte har något samband med effekterna på elevernas resultat.  För det andra handlar det om 

hur ny teknik kan användas i lärandet. Generella slutsatser från kvalitativa studier (Skarin, 2007b) visar att 

interaktiva skrivtavlor fungerar som ett bra verktyg i helklass och att det ökar den begreppsmässiga förstå-

elsen och bidrar till en ökad interaktion. Andra möjligheter är att använda digitala tekniker, som animat-

ioner och simuleringar, vilket förstärker elevernas engagemang och förstärker förståelsen (Skarin, 2007b). 

För det tredje behövs en genomgripande förändring och utveckling av lärandet i skolan, vilket kommer att 

utvecklas nedan. Här finns också behov av kompetensutveckling, med fokus på hur teknik och lärande 

kan samverka. Tallvid (2010) beskriver hur detta blev en viktig fråga bland Falkenbergsprojektets lärare. 

Från att under det första året ha efterfrågat fortbildning i hur teknik och programvaror fungerar ändrades 

behoven successivt. Senare kom önskemål om att få hjälp i att utveckla datoranvändandet i sitt ämne. Ett 

sätt att se samlat på dessa tre pedagogiska villkor visar den amerikanske forskaren Puentedura (2009). 
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3.4.4 Puenteduras SAMR-modell 

Puenteduras (2009) forskning beskriver hur teknik kan användas i undervisningssyfte och när det ger ef-

fekt i form av ett utvecklat lärande och bättre resultat. I en modell tydliggörs hur man kan se på undervis-

ning och uppgifter i ett teknikperspektiv. I de fyra stegen beskrivs en progression i hur lärare använder sig 

av tekniken för att utveckla metoderna för sin undervisning. Vad eleverna använder sin dator till och i vil-

ken typ av uppgifter ger en fingervisning om hur effektiva uppgifterna är. 

 

(Figur 2. Puenteduras SAMR-modell. Duncan, 2009) 

Den lägsta nivån, Substitution, innebär att datorn ersätter ett annat verktyg. Ett exempel är när eleverna ti-

digare skrev texter på en skrivmaskin. Att använda ny teknik i form av datorer innebär nu att de kan skriva 

samma text i ett ordbehandlingsprogram. Om uppgiften endast är att skriva bidrar dock tekniken inte till 

någon egentlig förändring av det som sker. På den andra nivån, Augmentation, utvecklas arbetssättet genom 

de möjligheter som datorn ger och funktionen förbättras.  När datorn används som skrivmaskin kan ele-

verna använda ny kapacitet i form av inbyggda stavningsprogram och synonymlexikon. Möjligheten att 

klippa och klistra i texten är ytterligare ett exempel på en utveckling av arbetssättet. Den grundläggande 

uppgiften är dock densamma; eleverna skriver en text som ska läsas av läraren eller annan mottagare. Den 

tredje nivån, Modification, innebär att eleverna arbetar med en omformad uppgift och tar hjälp av ny teknik. 

Den skrivna texten kan exempelvis göras tillgänglig för andra genom publicering på internet, där andra 

elever har möjlighet att ge kommentarer. På den högsta nivån, Redefinition, arbetar eleverna med uppgifter 

som var omöjliga att genomföra när tekniken inte fanns tillgänglig. De omdefinierade uppgifterna innebär 

nya arbetssätt där eleverna konstruerar och ökar sin samverkan med andra. I exemplet med skrivuppgiften 

skulle detta kunna innebära att texter konstrueras gemensamt via internet, exempelvis på det sätt som an-

vänds i WikiPedia (Puentedura, 2009; Tallvid, 2010). 
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Puentedura (2009) drar en gräns mellan den andra och tredje nivån i sin modell. Hans forskning tyder på 

att detta är gränsen för att tekniken ska ge en tydlig påverkan på elevernas utveckling i lärandet.  

3.4.5 Ett förändrat lärande är det viktigaste villkoret för ökad måluppfyllelse 

En ofta förekommande slutsats i forskningen är att synen på lärande och undervisning måste förändras 

för att IT ska ge önskad effekt. För att beskriva denna förändring används en mängd begrepp som: läran-

det som process, projektform, utvecklat pedagogiskt arbetssätt, en pedagogisk idé eller elevcentrerad mo-

dell. Ett exempel hämtas från en internationell konferens i Sydkorea där det konstateras att lärare som har 

”[…] en utvecklad pedagogisk syn […]” (Skarin 2010, s 20), lyckas bättre i vissa avseenden. Liknande slut-

satser beskrivs i utvärderingen av En-till-en-projektet i Falkenbergs kommun; IT är positivt under förut-

sättning att det samverkar med en förändrad pedagogik. Begreppen som används är dock inte självklara 

utan behöver diskuteras och fördjupas (Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid, 2010).  

Flera internationella rapporter konstaterar att IT måste användas på ett genomtänkt sätt, men inte hur det 

ska användas. Beskrivningarna handlar endast om att man genom fokuserad användning når resultat (Ramböll 

Management, 2006; Higgins, 2003; Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). Andra undersökningar beskriver 

hur denna användning kan ske; i lärprocesser där eleverna uppmuntras att tänka självständigt och reflektera 

över sin förståelse och kunskap. Lärare behöver förändra sin undervisning; från att använda IT för att för-

stärka existerande arbetsmetoder till att utveckla nya strategier för att främja aktiviteter som är kopplade 

till lärandet. (Cox m.fl., 2003; 2004). Hallerström och Tallvid (2008) utgår från ett sociokulturellt perspek-

tiv på lärande vilket får betydelse för synen på användning av IT i skolan, bland annat att den bärbara da-

torn ska vara ett redskap som ger möjligheter till kommunikation, informationssökning och bearbetning 

av information. Undervisningen i skolan bör då bygga på dessa olika moment och lärarna behöver ut-

veckla kompetens för att kunna använda hjälpmedlet. Arbetet i skolan bör vara processinriktat och bygga 

på kommunikation och interaktion där ett gemensamt lärande ger nya kunskaper (Hallerström & Tallvid, 

2008). 

Användningen av IT i skolan ska inte endast ge förbättrade resultat inom de kunskapsområden som är 

aktuella idag. En förväntan finns också att eleverna genom teknikanvändning ska utveckla förmågor som 

bedöms vara viktiga för 2000-talet: förmågan till ett livslångt lärande, samarbetsförmåga, kommunikations-

förmåga och förmågan att planera sitt eget lärande. För att utveckla dessa behövs en förändring av peda-

gogiken i skolan. Undersökningar har visat att lärare som har en utvecklad pedagogisk syn fick större effekter 

när det gäller att utveckla färdigheterna för det 20:e århundradet (Skarin, 2010). Att etablera denna utveck-

lade pedagogiska syn sker inte utan hinder. Studier visar att det är svårt att förändra lärares traditionella 

pedagogik och synsätt när det gäller undervisning och lärande (Skarin, 2007b). I detta ses förhoppningar 

om att tekniken ska bli ett strategiskt verktyg som verkar för en förändring av lärares syn på undervisning 

och lärande (Cox m.fl., 2004). 
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Det sociokulturella perspektivet, som bygger på att kontexten är viktig för lärandet, överges i en översikt 

av flera europeiska studier (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). IT kan istället främja ett individualiserat 

lärande där eleven ska arbeta självständigt, i sin egen takt och kopplat till sina personliga behov. Ett lik-

nande exempel på hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas kommer från USA. När särskilda programva-

ror används on-line får eleverna mer direkt feedback vilket skapar förutsättningar för dem att utvärdera sin 

egen utvecklingsprocess (U.S Department of Education, 2009). 
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4 Kunskap och lärande 

I det här kapitlet beskriver jag kortfattat vad kunskap och lärande innebär samt ger en kortfattad översikt 

av några teorier om lärande. I den tidigare forskning som har beskrivits i kapitel 3 - Bakgrund är synen på 

lärande central. Att använda datorer i skolan ger effekt under vissa förutsättningar, och då framför allt 

förutsättningen att lärandet förändras. På vilket sätt detta skall ske, eller vilken teori om lärande som bör 

forma undervisningen är dock inte klarlagt. Kapitlet om kunskap och lärande är viktigt för att komplettera 

den tidigare forskningen om effekterna av datoranvändning i skolan. Jag kommer också att återkomma till 

dessa teorier i kapitel 7 - Diskussion. Eftersom det sociokulturella perspektivet är dominerande i svensk 

skola beskrivs detta något utförligare. I min studie utgår jag emellertid ifrån ett fenomenografiskt perspek-

tiv och dess syn på lärande avslutar kapitlet. 

4.1 Vad innebär kunskap och lärande? 

Hur vi människor definierar kunskap kommer att få betydelse för hur vi tänker kring lärande. Om vi ser 

kunskap som saker att komma ihåg - fakta - kommer lärande att handla om att komma ihåg fler fakta. Om 

vi istället ser på lärande som ett sätt att beskriva hur vår bild av omvärlden byggs upp och förändras, blir 

kunskap att ha en större förståelse för världen och bättre sätt att beskriva den.  

Våra uppfattningar om lärande styrs till stor del av de bilder och liknelser vi använder. I västvärlden är det 

vanligt att tänka kring lärande som något som sker i den enskilde individens huvud (Säljö, 2000). Man ser 

kunskap som bitar av information som finns hos den som undervisar och som ska överföras till den som 

ska lära. Överföringsmetaforen bygger på antagandet att informationen tas emot av den lärande som har att 

skapa mening av informationen och göra den till sin egen. När informationen har nått fram till eleven sker 

en mental process där eleven konstruerar sin egen kunskap utifrån den givna informationen. Kunskapen 

kan sedan plockas fram och tillämpas i olika sammanhang. Ett annat sätt att se på lärande är enligt delta-

gandemetaforen. Här ser man lärandet som en del i en social gemenskap. Lärandet är en ständigt pågående 

aktivitet i de sammanhang man deltar i. Kunskap utvecklas genom att individen interagerar och kommuni-

cerar med andra. Dessa två metaforer ses vanligen som komplement och den ena utesluter inte den andra 

(Säljö, 2000; Tallvid & Hallerström, 2009). 

4.1.1 Förändring av synen på lärande 

Lärande har alltid förekommit i människans historia. För att bibehålla en dräglig tillvaro och för att ut-

veckla den behövde yngre generationer lära av äldre. Lärandet skedde inom gruppen och handlade om 

praktiska kunskaper som att hantera eld, jaga på ett effektivt sätt eller att hitta växter att livnära sig på 

(Säljö, 2000). När samhället utvecklades ökade mängden kunskaper och det fanns inte längre möjligheter 

att lära all nödvändig kunskap av äldre generationer. Utan tillgång till ett skriftspråk krävdes att man me-

morerade de kunskaper som skulle föras vidare som religiösa berättelser, lagtexter och liknande. Synen på 

lärande handlade i stor utsträckning om att komma ihåg berättelser, kunna upprepa dem och så små-
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ningom själv föra dem vidare till nästa generation. Normen sa att lärande handlar om att komma ihåg och 

upprepa fakta. Denna norm utmanades i det antika Grekland när man tog hjälp av skriftspråket och skrev 

med någon typ av penna och papper. En känd motståndare mot bruket att använda skrift var Platon, som 

beklagade att ungdomarna inte längre lärde sig texter utantill, utan ”fuskar genom att läsa innantill” (Säljö 

2000, s 159). Genom att skriftspråket så småningom blev allmänt förekommande, och möjligheten att 

trycka böcker på ett billigt sätt uppstod, förändrades synen på lärande. Kunskap handlade om att behärska 

språket, att kunna läsa och skriva men också att ha förståelse för begrepp och förklaringsmodeller i den 

ökande kunskapsmassan. Därmed förändrades också lärandet som, istället för memorerande av fakta, 

handlade om att tillägna sig färdigheter och förståelse (Säljö, 2000). I föreliggande studie studeras uppfatt-

ningar om datorns roll i lärandet. Liksom skriftspråket förändrade lärandet under antiken innebär också 

användandet av datorer förändringar i lärprocessen idag. 

4.2 Teorier om lärande 

Inom forskning om lärande har man genom historien utvecklat olika teorier om hur lärande sker.  Behavior-

ismens teorier om hur lärande sker var dominerande fram till slutet av 1950-talet. Tankarna byggde på att 

människor reagerar på yttre stimuli och förändrar sina beteenden som en effekt av dessa. Genom att ge 

rätt sorts stimulans i lärsituationer skulle förändringarna bli bestående. Dessa tankar utvecklades av den 

amerikanske psykologen Skinner (Säljö, 2000). Hans idéer påverkade utbildningsväsendet genom att man 

utnyttjade teorin i läromedel och inlärningsmaskiner där eleverna fick systematisk och direkt förstärkning 

vid rätta svar. I konstruktionen av dessa läromedel visar sig flera aspekter av behavourismens tankar om 

vad kunskap är. Kunskap består av små paket som kan avgränsas och lätt överföras till eleven. Paketen ska 

sedan byggas upp hos eleven och skapa helheter (Säljö, 2000). 

En annan tradition som istället vill betona människans möjligheter att tänka och utvecklas är kognitivismen. 

I den kognitivistiska traditionen verkade den schweiziske forskaren Jean Piaget. Ett av hans bidrag till teo-

rier om barns lärande är stadieteorin. Under sin uppväxt befinner sig barn på olika stadier där de kan 

tillägna sig en viss intelligens- och abstraktionsnivå. Ju högre upp i stadierna som de kommer, desto mer 

abstrakta kunskaper kan de ta till sig. Stadieteorin innebär också att barn inte kan hantera kunskaper som 

ligger på en högre abstraktionsnivå än den där de för tillfället befinner sig (Säljö, 2000). 

En av tankarna i kognitivismen visar sig i den syn på lärande som går under namnet konstruktivism. Här 

betonas att en lärande individ inte passivt tar emot information utan aktivt konstruerar sin förståelse av 

omvärlden. Förutom stadieteorin utvecklade också Piaget ett konstruktiviskt sätt att se på lärande. Kon-

struktionen av omvärlden och det utvecklade tänkandet sker genom att barnet gör erfarenheter som korri-

gerar världsbilden. Hans skrifter gav stora avtryck i synen på lärande och hur man ska bedriva undervis-

ning. Barn ska vara aktiva och upptäcka saker på egen hand. Den vuxnes inverkan i form av traditionell 

undervisning motverkade barnens utveckling, något som har visat sig i form av elevaktiva undervisnings-

metoder, grupparbeten och självstyrande verksamhet (Säljö, 2000). 
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4.2.1 Det sociokulturella perspektivet 

I svensk skola är det sociokulturella perspektivet dominerande. I betänkandet Skola för bildning (SOU, 1992:94) 

betonas det sociokulturella perspektivet i synen på kunskap. Två viktiga aspekter av kunskap är den kon-

struktiva aspekten och den kontextuella aspekten. Kunskaper utvecklas i ett samspel mellan vad man vill 

uppnå och den kunskap man redan har, och de är också beroende av sitt sammanhang. Det sociokulturella 

perspektivet har, genom styrdokumentens2 syn på kunskap, påverkat den svenska skolan mycket varför jag 

beskriver detta mer omfattande än andra teorier. I den här studien är dock det fenomenografiska perspek-

tivet på lärande dominerande; lärarnas uppfattningar är grunden för den kunskap som genereras i resulta-

tet. Det fenomenografiska perspektivet beskrivs i nästa avsnitt. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande bygger på de idéer om utveckling och lärande som den ryska 

psykologen Lev S. Vygotsky utvecklade på 1920- och 1930-talen. I Sverige har dessa tankar utvecklats av 

Säljö (2000).  Det sociokulturella perspektivet har likheter med Piagets tankar; det bygger på konstruktiv-

istiska antaganden om lärande och utveckling. Genom en aktiv bearbetning av intryck och erfarenheter får 

vi människor en kvalitativt bättre uppfattning av världen. Medan Piaget hävdade att detta sker individuellt 

beskriver Vygotsky att vi utvecklas i samspel med vår omgivning. Genom att låna kognitiva resurser från 

andra personer i gruppen kan vi utföra uppgifter på en högre nivå än vi hade kunnat på egen hand. Vi kan 

ta språnget till en högre kompetensnivå, vilket beskrivs som zone of proximal development (ZPD; utveckling 

till nästa zon).  Vygotsky menade att begreppet utvecklingszon visar potentialen i individens förståelse och 

agerande. Under förutsättning att deltagarna i en grupp är på olika kompetensnivå sker en utveckling för 

den med lägst kompetens med hjälp av de andras. Efterhand som man genomför liknande uppgifter 

kommer individen gradvis att öka sin förtrogenhet för att till sist behärska innehållet på ett sådant sätt att 

han själv kan använda den aktuella kunskapen, stödet av andra försvinner gradvis. Säljö (2000) för reso-

nemanget vidare och menar att stödet för att befinna sig i utvecklingszonen inte behöver komma från en 

annan person utan kan vara att följa en skriftlig instruktion eller att använda intellektuella eller fysiska red-

skap. 

En grundläggande tanke i det sociokulturella lärandet är användningen av intellektuella och fysiska red-

skap, artefakter. Människan som biologisk varelse har begränsade förutsättningar för att hantera sin om-

värld och för att utvecklas, men vi har kompenserat detta genom att utveckla olika hjälpmedel. Med dessa 

kan vi kommunicera, samverka och lösa komplexa problem. Bland intellektuella artefakter är språket den 

viktigaste. Genom språket kan vi kommunicera och samverka med andra, och genom dess utveckling, 

skriftspråket, kan vi bevara kunskaper från generation till generation (Säljö, 2000). Övriga intellektuella 

artefakter har utvecklats i takt med att samhället har blivit mer komplicerat, och vi kan exempelvis an-

vända oss av matematiska operationer, ekvationssystem och tabellstrukturer. Fysiska artefakter är i sin 

                                                      

2 De styrdokument som är aktuella för närvarande (2011-05-31) är Läroplan för grundskolan (LPO94) och Läroplan 
för de frivilliga skolformerna (LPF94), båda tillgängliga via: www.skolverket.se 
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enklaste form käppar och stenar. I vår moderna tid har vi utvecklat dessa och kan idag använda miniräk-

nare, telefoner och datorer för att hantera uppgifter i vårt liv. Behovet av att använda hjälpmedel får kon-

sekvenser för hur vi ser på lärande och utveckling. I det sociokulturella perspektivet handlar lärande om 

att se hur kunskaper utvecklas i samspel med de artefakter vi har utvecklat och har tillgång till. Vår kultur 

utvecklas ständigt med hjälp av redskap som flyttar gränserna för vår intellektuella och praktiska förmåga 

(Säljö, 2000). I den här studien är redskapet dator centralt och lärande kan ses som en fråga om hur elever-

na tar till sig datorn och förmår att använda den. 

4.2.2 Fenomenografi och lärande 

Den grundläggande frågan i teorier om lärande handlar om hur vi erhåller kunskap om världen. En dis-

kussion om detta fördes redan under antiken i en av Platons tidiga dialoger som skrevs runt 400 f. Kr. So-

krates föreslår en ung man, Menon, som är på besök att de ska söka efter svaret på frågan om vad duglig-

het är. Menon svarar då med en fråga, som senare har blivit känd som Menons paradox: 

Hur kan man söka efter någonting när man inte vet vad det är? Man vet inte vad man skall leta efter, 

och om man skulle stöta på det, skulle man inte känna igen det som man letar efter (Marton & Booth, 

2000, s 16). 

Marton och Booth (2000) kritiserar tidigare teorier om lärande och menar att de alla ger upphov till para-

doxer liknande den som Menon formulerar under antiken. Anledningen till dessa paradoxer är den dualist-

iska synen på världen och människan. Vare sig den objektiva världen ska överföras till det mänskliga med-

vetandet, eller om människan ska konstruera verkligheten, innebär det brister i logiken. Lösningen som pre-

senteras är i stället att se verkligheten och människan som ett. ”Det finns ingen verklig värld där ute och en 

subjektiv värld här inne” (Marton & Booth, 2000, s 30). Detta får också ontologiska konsekvenser: den 

värld som existerar är den värld som vi erfar. Genom att lära och utvecklas kan vi erfara världen på ett 

annat sätt, på ett kvalitativt bättre sätt. Våra tidiga uppfattningar ser världen på ett förenklat sätt men de 

utvecklas efter hand till allt mer innehållsrika beskrivningar. Nya beskrivningar innehåller ofta tidigare ni-

våer, men består senare även av nya perspektiv som visar större helhetsförståelse. Om man jämför lärande 

individers olika beskrivningar kan man se att deras uppfattningar kan kategoriseras i ett hierarktiskt per-

spektiv där tidigare uppfattningar eller andra uppfattningar ingår i en kvalitativt mer utvecklad uppfattning. 

Om man exempelvis ägnar sig åt att läsa en text för att lära sig något, kan högre kvalitet beskrivs i termer 

av att den lärande kan sätta texten i ett sammanhang och förstår vad texten vill förmedla. I min studie un-

dersöks lärares uppfattningar om den bärbara datorns roll. Om deras uppfattningar skulle samlas i hie-

rarktiskt system av beskrivningskategorier innebär det att man kan se en utveckling i deras lärande av en 

ny situation. (Uljens, 1989).  

Utfallet av lärande i termer av förståelse avgörs, enligt Marton och Booth (2000), av framför allt två saker: 

inriktningen i lärandet och uppfattningar av lärande. Kvalitet på lärande skiljer sig åt beroende på den in-

riktning som den lärande har till det stoff som ska läras. Om inriktningen är ytlig - det finns en mängd fakta 
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som ska memoreras för att senare återupprepas - blir förståelsen av innehållet ytlig. Om inriktningen där-

emot är djupinriktad - den studerande inriktar sitt läsande på att förstå vad poängen med texten är - blir 

förståelsen av innehållet djup. I lärandet får man en högre kvalitet om man utgår från helheter och däri-

från presenterar delar som ingår i helheten. ”Ur vår synvinkel går lärande i regel framåt från en odifferen-

tierad och mindre sammanhängande förståelse av helheten, till en ökad differentiering och integration av 

helheten och dess beståndsdelar” (Marton & Booth, 2000, s 10).   

Författarna finner också att uppfattningar av lärande bestämmer vilken inriktning den lärande har i lärsituat-

ionen och därmed vilket förståelse han eller hon får. Om vi har en uppfattning att lärande handlar om att 

förvärva kunskaper, att komma ihåg, för att senare återge det, inriktas vårt lärande mot fakta och detaljer. 

Om vi istället uppfattar att lärande handlar om att få förståelse, nya perspektiv och att i grund och botten 

förändras som människa blir vår inriktning mot djup och förståelse. Hur vi är vana att tänka kring lärande, 

och de erfarenheter vi har av vad det innebär, kommer att forma vår inriktning till det innehåll vi för till-

fället ska tillägna oss. Detta kommer i sin tur att påverka utfallet av vår aktivitet; vilken förståelse vi får 

med oss av lärsituationen, exempelvis att läsa en text (Marton & Booth, 2000).  

Det fenomenografiska lärandet använder två begrepp som ger utgångspunkter för hur teorierna kan an-

vändas i syfte att utveckla praktiken. Det första är relevansstruktur, som innebär att det presenterade inne-

hållet måste ha en relevans för den lärande. Ofta beskrivs detta i andra termer som verklighetsanpassat, 

men Marton och Booth (2000) för begreppet vidare. Genom att förbereda barn på nyttan av förestående 

studier kan de få ett bättre resultat. Med detta resonemang skulle diskussioner om datorns möjligheter få 

positiva konsekvenser och utveckla lärandet. Förberedande utbildning om hur datorn på bästa sätt kan 

användas i ett lärandesyfte skulle innebära att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar skolarbe-

tet. 

Det andra begreppet är variationens arkitektur. Eftersom lärande enligt Marton och Booth (2000) innebär att 

få förmågan att erfara något på ett annat sätt än tidigare måste den lärande möta objektet på ett an-

norlunda sätt. Något i sättet som objektet presenteras måste förändras för att den lärande skall uppfatta 

nya aspekter av det som skall erfaras. Det innebär att begrepp som ska studeras enligt denna princip ska 

presenteras på en mängd olika sätt. Det undervisningsobjekt som läraren har utformat har olika utseenden, 

som den lärande skall få se och lägga till sin tidigare erfarenhet. Därigenom kan den lärande se begreppet 

ur flera perspektiv och på så sätt få en ökad förståelse (Marton & Booth, 2000). 
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5 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod 

I det här kapitlet redogör jag för min vetenskapsteoretiska utgångspunkt, som är fenomenologi. Jag moti-

verar också valet av metod och beskriver hur jag har tillämpat den i studien. Därefter följer en beskrivning 

av den fenomenografiska forskningsansatsen och studiens arbetsgång. Avsikten är att redogöra för vad 

som ligger till grund för min syn på forskningsobjektet och hur intervjuer och insamlade data har behand-

lats med den aktuella forskningsansatsen som utgångspunkt. 

5.1 Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt 

Fenomenologin inriktar sig på livsvärlden – världen så som vi människor uppfattar den och denna verk-

lighet visar sig för oss som fenomen vilka vi kan erfara, och dessa är också möjliga att beskriva. En klas-

sisk filosofisk fråga är om det finns en självständigt existerande verklighet eller om den är beroende av 

våra uppfattningar om den. Den moderna fenomenologin, som Husserl grundade i början av 1900-talet, 

menade att det finns en objektiv verklighet. Dess existens och betydelse är oberoende av vårt sätt att för-

stå den, hur vi tänker om dem, men genom att vi erfar denna verklighet förstår vi dess mening (Uljens, 

1989). Den husserlska fenomenologin vill beskriva verkligheten utan att forskarens subjektiva inblandning 

ska påverka resultatet, att gå till sakerna själva för att använda ett begrepp från Husserls terminologi. Ett 

senare citat från honom, hämtat från Bengtsson (1993), uttrycker dock tydligare vad det handlar om: 

Början är den rena och så att säga ännu stumma erfarenheten, vars egen mening det nu först gäller att 

bringa till rent uttryck (s 25).  

Husserls ideal var att subjektet skulle hållas åtskilt från den objektiva verklighet som skulle beforskas. Det 

gällde att kontrollera forskarens tidigare erfarenheter, olika teorier, sunt förnuft eller åsikter som skulle 

kunna solka anblicken av de fenomen som visade sig. Ibland används metaforen glasögon för att beskriva 

hur teoretiska utgångspunkter påverkar vårt sätt att se på verkligheten och kunskaperna om den. Bjurvill 

(1995) beskriver de två glasen i de fenomenologiska glasögonen, vilket ger en bra bild av Husserls feno-

menologi. Det ena glaset är riktat mot den verklighet vi vill beskriva och det andra glaset är riktat mot vårt 

eget medvetande. Lika viktigt som att erfara sakerna själva är det att hålla det egna medvetandet, i all sin 

rikedom, under kontroll för att få grepp om verkligheten. 

Husserls elev Martin Heidegger kritiserade detta förhållningssätt i Varat och tiden (1992/1927), där han ut-

går från att det inte är möjligt att hålla vår förförståelse inom parentes. Människan är en del av världen, 

och vi kan inte ställa oss utanför för att betrakta den, utan människan är i-världen-varo. Denna subjektets 

och objektets oupplöslighet utvecklades ytterligare av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty.  

Segolsson (2006) utgår från Merleau-Pontys tankar och beskriver att dualismens uppdelning mellan krop-

pen och tänkandet, och mellan subjektet och objektet, är felaktig. Eftersom vi varseblir världen genom vår 

levda kropp kan vi inte vara ett subjekt utan densamma. Med vår kropp interagerar vi med världen, genom 
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dess sinnen fångar vi erfarenheter av den livsvärld vi möter. Det innebär att verkligheten är sammanflätad 

med vårt medvetande och att mening och sammanhang uppstår i de erfarenheter vi gör med hjälp av våra 

sinnen. Merlau-Ponty ser subjekt och objekt som sammanflätade (Bengtsson, 1993). I den fenomenolo-

giska rörelsen har alltså synen på subjekt och objekt förändrats; från att ha varit tydligt åtskilda har de ge-

nom Heidegger och Merlau-Ponty visats vara sammanbundna.  

5.1.1 Fenomen och intentionalitet 

Det grundläggande begreppet inom fenomenologin är fenomenet. I vår verklighet, vår livsvärld, existerar 

en mängd objekt. Dessa visar sig för oss i form av fenomen och det är på det sättet vi erfar vår värld. 

Kroksmark (2007, s 6) härleder begreppet till det grekiska verbet fainesthai; att visa sig vilket gett substanti-

vet det-i-sig-själv-visande, det tydliga. Begreppet ska förstås det-i-sig-själv visande, det uppenbara. Bjurvill (1995) me-

nar att det inte räcker att ett objekt visar sig för att det ska omvandlas till ett fenomen; för detta krävs en 

medveten tankeakt. Denna tankeakt beskrivs inom fenomenologin som teorin om intentionaliteten. 

Vi har en intention, vårt medvetande riktas medvetet mot något. I klassisk fenomenologi beskrivs detta 

som att medvetandet arbetar i två riktningar. Först tar det emot intryck från ett objekt, noema, för att sedan 

omvandla intrycket och ge det en mening. Denna medveteandeakt, noesis, omvandlar intrycket till ett fe-

nomen. Bengtsson (1993) beskriver hur medvetandet alltid är riktat mot något; vi har en önskan om något 

önskat och vi tänker om något tänkt. Teorin om intentionaliteten uttrycker även att de saker som med-

vetandet riktas mot påverkas av våra tidigare erfarenheter, och vi förstår därmed att det finns mer än vi 

varseblir just i det ögonblicket. Ett exempel är när vi erfar en husfasad. Om vi ser ett hus från sidan förstår 

vi också, av tidigare erfarenheter att huset har en baksida även om vi inte ser den för tillfället. Vi kan 

också, av samma skäl, dra slutsatser om att det finns rum inne i huset och att det sannolikt finns ett kök, 

ett badrum och andra utrymmen som brukar finnas i ett hus. Slutsatsen av detta resonemang är att vi, när 

vi varseblir något, automatiskt lägger till saker i vårt medvetande som genom vår erfarenhet vet, vi meder-

far vissa saker (Kroksmark, 2007). I min studie om en-till-en har alla de intervjuade lärarna tidigare erfa-

renheter av undervisning med och utan datorer. Detta kommer att färga deras uppfattningar av hur en-till-

en kan tänkas fungera och det sätt på vilket de uttrycker och beskriver sina uppfattningar. Teorin om in-

tentionaliteten är central i den här studien och det är avgörande för resultatet att lärarnas medvetande rik-

tas mot de objekt som utgör grunden i studiens syfte; att lärarna beskriver sina erfarenheter av en-till-en i 

förhållande till lärprocess och undervisning. 

Frågeställningarna i den här studien rör hur lärare på olika sätt erfar en ny situation där eleverna har per-

sonliga, bärbara datorer. Genom att rikta uppmärksamheten mot denna situation kan de genom den in-

tentionala akten uttrycka mening och uppfattningar kring fenomenet. Inom fenomenologin vill forskaren 

beskriva vad människor erfar, det är detta som är forskningsobjektet. I detta finner fenomenografin sin 

teoretiska utgångspunkt, även bland fenomenografer är forskningsobjektet människors erfarenheter. Skill-

naden är att medan fenomenologen söker efter det gemensamma i människors erfarenheter, letar fenome-
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nografen efter variationer i människors erfarenheter av samma sak. En annan sak som skiljer är att feno-

menologen analyserar och beskriver sin egen uppfattning av ett fenomen, medan fenomenografen beskri-

ver hur andra människor uppfattar ett fenomen. Fenomenologen arbetar i första person, medan fenome-

nografen beskriver världen i tredje person (Marton & Booth, 2000). 

Den här studiens syfte är att beskriva lärares uppfattningar om lärprocess och förändringar i lärprocess 

och undervisning med en-till-en. Jag eftersträvar inte att finna det gemensamma utan är inriktad på att be-

skriva lärarnas olika uppfattningar. Dessa uppfattningar är sedan resultatet av min studie. 

5.2 Metod 

I min studie har jag sökt lärares uppfattningar om den personliga datorns roll i lärande och undervisning. 

Jag har använt en kvalitativ forskningsansats, där utgångspunkten är data som samlats in genom intervjuer. 

Den metodiska ansatsen är fenomenografisk, vilket innebär att det är variationer i lärarnas uppfattningar 

som är det centrala i studiens resultat. Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats, som söker efter 

människors, kvalitativt skilda, uppfattningar av olika objekt. Meningen är inte att hitta det gemensamma, 

essensen, utan ansatsen söker istället efter variationer av uppfattningar. Det handlar med andra ord om att 

det inte finns någon uppfattning som är mer riktig än någon annan och detta medför i sin tur att det inte 

är troligt att det finns någon gemensam essens. Detta innebär konkret i denna undersökning att jag inte är 

intresserad av svaret på frågorna kring den bärbara datorns roll i lärprocessen i objektiv mening; jag söker 

istället efter lärares olika uppfattningar kring dessa frågor.  

Fenomenografins historia börjar vid Göteborgs universitet under 1970- och 1980-talen där den så kallade 

INOM-gruppen började intressera sig för kvalitativa skillnader i studenters uppfattningar av innehållet i 

texter. Från att enbart ha varit en empirisk forskningsmetod utvecklades fenomenografin till en etablerad 

ansats för, framför allt, pedagogisk forskning. Som vetenskaplig ansats inom det kvalitativa fältet uppstod 

fenomenografin 1981, då Ference Marton introducerade begreppen första och andra ordningens perspektiv. 

Skillnaden mellan dessa beskriver vad som skiljer fenomenografin från den fenomenologiska ansatsen. 

Medan första ordningens perspektiv undersöker frågor hur något är, undersöker andra ordningens per-

spektiv hur något uppfattas vara. Kroksmark (2007) uttrycker att fenomenografin är en ”avbildande, be-

skrivande ansats” (s 4). Metoden undersöker inte hur något egentligen är, utan försöker förstå hur något 

beskrivs vara i ett mänskligt perspektiv. Min undersökning utgår från frågor av andra ordningens perspek-

tiv. Med första ordningens perspektiv observerar forskaren vad som försiggår i lärprocessen och beskriver 

detta. Med andra ordningens perspektiv är det lärarnas uppfattningar som kommer att beskriva eventuella 

förändringar i lärprocessen och det är deras beskrivningar som utgör resultatet för studien.  

Som namnet antyder har fenomenografi ett släktskap med den filosofiska inriktningen fenomenologi. 

Segolsson (2006) finner några olika aspekter på vad detta släktskap innebär; exempelvis är intresset, i både 

fenomenologi och fenomenografi, riktat mot människors erfarande av olika aspekter i livsvärlden. Ge-
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mensamt är också teorin om intentionaliteten. Fenomenologin finner i denna medvetandeakt sitt viktigaste 

innehåll, fenomenet, och fenomenografin finner grunden för hur individers uppfattningar uppstår i samma 

teori. Själva ordet fenomenografi består av de två delarna: fenomen och grafi. Den första delen, fenomen, 

kommer från ett grekiskt substantiv som betyder det som visar sig. Den andra delen är ett grekiskt verb vilket 

betyder beskriva i ord eller bild. Fenomenografi betyder således att beskriva det som visar sig (Alexandersson, 

1994). 

5.2.1 Uppfattningsbegreppet 

Fenomenografin intresserar sig för hur människor, på skilda sätt, uppfattar fenomen i sin omvärld. I vårt 

vardagsspråk använder vi ofta begreppet uppfattning som liktydigt med åsikt. Inom fenomenografin har 

uppfattningsbegreppet en annan innebörd. Kroksmark (2007) beskriver hur man kan se på uppfattnings-

begreppet analytiskt. Uppfattningar uppstår när vi riktar vårt medvetande mot något, när vi ser, känner 

eller tänker. Att rikta sitt medvetande mot något beskrivs med begreppet intentionalitet. I den intentionala 

akten riktar vi medvetandet mot ett objekt, i den här studien elevernas och lärarnas arbete i en en-till-en-

situation. Det innebär också att vi avgränsar oss från den omgivande världen och koncentrerar vårt med-

vetande mot det tänkta objektet. I dessa beskrivningar finner vi släktskapet med fenomenologin. Den in-

tentionala akten är den aktivitet där objekten får en viss mening vilka vi sedan kan beskriva och ha upp-

fattningar om (Kroksmark, 2007). 

I uppfattningen ligger en vad- och en hur-aspekt. Kroksmark (2007) förklarar att dessa uppstår samtidigt i 

uppfattning, men att de kan separeras i en analys. Vad-aspekten handlar om objektet i den intentionala 

akten, i vårt fall lärsituationen i en-till-en-klassrummet. Hur-aspekten handlar om hur objektet visar sig i 

lärarnas beskrivningar av de situationer som uppstår och de förändringar som sker i den nya en-till-en-

miljön. Detta kommer också att utgöra en avgränsning av objektet. I föreliggande studie har lärarnas be-

skrivningar inneburit att avgränsningen av objektet har förändrats. I lärarnas utökade vad ingår, förutom 

deras nuvarande erfarenhet av undervisning med elevernas en-till-en, även den personliga dator de själva 

utrustats med samt webbplattformen Skolkompassen.3  

5.3 Arbetsordning i den fenomenografiska forskningsansatsen 

Den fenomenografiska ansatsen har utvecklats i ett empiriskt sammanhang och det finns också en tydlig 

metodisk arbetsgång att följa för fenomenografiska studier. Genom att samla data genom intervjuer avser 

forskaren att finna människors uppfattningar, som sedan samlas i beskrivningskategorier i den följande 

analysen. Dessa är resultatet av undersökningen och de olika kategorierna struktureras avslutningsvis i ett 

utfallsrum. 

                                                      

3 I webbplattformen Skolkompassen kan lärare informera och ge tillgång till dokument och länkar. Eleverna kan 
ladda ner dokument men också lämna in eget producerat material i digital form. Lärare ger utvalda elever rättigheter i 
sk rum, där informationsutbyte äger rum. Företaget som levereras Skolkompassen heter Fronter, varför även det 
namnet används om samma plattform. Skolkompassen lanserades i Jönköpings kommun för 4 år sedan, men i lärar-
nas beskrivningar är det i samband med en-till-en som den har kommit till sin rätt. 
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(Figur 1. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Alexandersson 1994, s 122) 

5.3.1 Avgränsning och urskiljning av en företeelse i omvärlden 

Inledningsvis har jag beskrivit mitt intresse för att undersöka datorns möjligheter som pedagogiskt hjälp-

medel. I den här studien avgränsas forskningen för det första till fenomenet att använda personliga bär-

bara datorer som hjälpmedel i skolan och för det andra till lärares uppfattningar av samma fenomen. Efter 

snart 20 år som lärare i grundskolan och flera års arbete som IT-pedagog har jag en stor förförståelse för 

att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i allmänhet. Genom de litteraturstudier som jag har gjort i 

arbetet med uppsatsen har jag också fått en mängd nya fakta att förhålla mig till och det finns risk att min 

ökade förförståelse kan påverka mig i arbetet med datainsamling och analys. Fenomenografins rekom-

menderar att använda en öppen eller halvöppen intervju för datainsamling. Det innebär att respondenten 

får möjlighet att tala fritt och beskriva sina uppfattningar, vilket begränsar min påverkan. De svårigheter 

det innebär att vara neutral har jag efter bästa förmåga hanterat även i analysarbetet, genom att läsa inter-

vjutexterna med nyfikenhet och försöka att bortse från de kunskaper jag förvärvat genom erfarenhet och 

studier av tidigare forskning. 

5.3.2 Urval 

I min undersökning har jag intervjuat sex lärare på det samhällsvetenskapliga programmet på en av gym-

nasieskolorna i Jönköping. Trost (2005) hävdar att man ska begränsa sig till ”ett mycket litet antal inter-

vjuer” (s.123) och menar att materialet kan bli för stort och ohanterligt vid ett stort antal. Eftersom feno-

menografins intresse är att finna så många uppfattningar som möjligt av det objekt som ska undersökas, 

påverkar detta också urvalet av respondenter. Alexandersson (1994) beskriver hur man behöver skapa för-

utsättningar för att få variation i hur undersökningsgruppen uppfattar ett objekt. Det är vanligt i fenome-

nografiska studier att man utgår från att personerna ska ha olika erfarenhet av det undersökta, att de har 

olika attityder och att det ska finnas skillnader i kön och ålder.  

Urvalet av respondenter gjordes utifrån kriteriet att lärarna skulle ha undervisning på det samhällsveten-

skapliga programmet och att de undervisade elever i årskurs 1, eftersom det endast är dessa elever som 

ingår i en-till-en-projektet. Med dessa urvalskriterier har jag funnit respondenter med varierande kön, ålder 

och datorvana, och därmed ökar också möjligheterna att finna en variation av uppfattningar. Genom att 

styra urvalet på det här sättet riskerade jag inte heller att få en filtrerad grupp, där någon annan hade valt ut 

personer som skulle kunna tänkas ha rätt uppfattningar. Trost (2005) avråder från att använda sig av nyck-

elpersoner, exempelvis rektorer i det här fallet, och menar att det finns risk att de försöker styra urvalet 
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mot intressanta personer eller sådana som har särskilda åsikter. För att finna lämpliga lärare att intervjua 

använde jag en personalförteckning över lärare på gymnasieskolan och fick hjälp av en bekant, som arbe-

tar på skolan, att identifiera de lärare som undervisar på samhällsprogrammets årskurs 1. Några veckor 

innan intervjuerna började besökte jag arbetslagen där dessa lärare ingår. Jag berättade då om studiens 

syfte och framförde mina önskemål om deras deltagande i studien. Därefter fick de en förfrågan via e-post 

och sex av lärarna gav klartecken till att medverka. Ett par av lärarna uttryckte att de var villiga att delta i 

studien, men att de undervisade i idrott där datorn inte används, en annan började sin tjänst under vårter-

minen och hade endast undervisat i en-till-en-miljö i några veckor. Ett mindre antal tillfrågade lärare be-

svarade inte mina mail och en uttryckte önskemål om att inte delta i studien.   

5.3.3 Etiskt ansvar 

Den kvalitativa metoden för med sig ett etiskt ansvar som är viktigt för forskaren att känna till och för-

hålla sig till. I den här undersökningen har respondenterna blivit upplysta om detta utifrån Vetenskapsrå-

dets rekommendationer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2006). Re-

spondenterna har informerats om studiens syfte och sin roll i undersökningen. Deras deltagande har byggt 

på frivillighet och de har känt till sin rätt att avbryta intervjun. Uppgifter i undersökningen har avpersoni-

fierats och utskrifter och rapporter har kodats. Det empiriska underlaget har endast använts för studiens 

syfte. Respondenterna har meddelats om hur de kommer att få feedback på sitt deltagande och hur den 

färdiga rapporten kan komma att användas. I undersökningen har respondenterna blivit informerade via 

ett mail som skickats ut innan intervjun och i inledningen av de genomförda intervjuerna. 

5.3.4 Den kvalitativa forskningsintervjun 

I den här studien har jag valt den kvalitativa forskningsintervjun som insamlingsmetod eftersom den bäst 

stöder studiens syfte. Karaktäristiskt för den kvalitativa forskningsintervjun är att den söker den intervjua-

des syn på verkligheten och centrala delar i denna verklighet. I intervjun kan också nya insikter om verk-

ligheten komma till uttryck; uppfattningar står ofta för det som är underförstått och som inte tidigare varit 

föremål för reflektion. Genom den reflektion som sker under intervjun kan dessa tidigare underförstådda 

uppfattningar komma till uttryck (Kvale, 1996; Marton, 1978). I fenomenografiska studier är det vanligt 

med öppna intervjuer. Då får respondenten möjlighet att beskriva sin situation och styr hur innehållet ska 

avgränsas, utvecklas och definieras (Alexandersson, 1994). Jag har valt att den typ intervju som kallas 

semi-strukturerad. I denna utgår man från en intervjuguide med ett antal teman som behandlats, men där 

den intervjuade är fri att utveckla sina tankar.  

Som utgångspunkt har jag använt en huvudfråga som har följts upp utifrån frågeställningarna i studiens 

syfte. Den inledande frågan var: Vad är poängen med en-till-en-projektet? Fenomenografin uppmärksammar 

särskilt två aspekter i de uppfattningar som uttrycks. I svaret på denna fråga definierar respondenterna vad 

innehållet är och hur det visar sig. I det följande samtalet kring följdfrågorna har detta förhållande utveck-

lats i ett växelspel. Uljens (1989) understryker den intentionala karaktären i uppfattandet. Genom frågan 
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riktas tanken hos lärarna mot en-till-en. När de svarar kan de på ett tydligare sätt rikta sin tanke och av-

gränsa det som den är riktad mot. I rollen som intervjuare är min uppgift att låta lärarnas tankar och berät-

telser flyta fritt, men också ta mitt ansvar gentemot studiens syfte genom att föra samtalet tillbaka till frå-

geställningarna när det behövs.  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta är lämpligt eftersom intervjuerna är 

starkt förknippade med de intervjuades yrkesroll. Trost (2005) resonerar om en optimal plats för intervjuer 

och ger olika förslag, men kommer fram till att det är lämpligt att respondenten själv får välja en lämplig 

plats, vilket också har tillgodosetts. Jag spelade in intervjuerna digitalt utan att göra några stödanteckning-

ar. I intervjusituationen fann jag att det är av största vikt att vara fullt koncentrerad på det den intervjuade 

har att säga. Genom att följa med i berättelsen som vuxit fram har jag kunnat ställa följdfrågor och på så 

sätt fått en innehållsrik beskrivning av lärarnas uppfattningar.  

I anslutning till varje intervju transkriberade jag texterna, vilket innebär att det inspelade talet skrivs ner så 

exakt som möjligt. Det är möjligt att variera hur stor del av intervjun som skrivs ner (Alexandersson, 

1994), men jag har valt att transkribera allt inspelat material. Därmed har jag säkerställt att jag inte missat 

något, av den anledningen, i analysfasen. Utskrifterna har gjorts så att de ligger så nära talspråket som möj-

ligt. Texten är dock försiktigt justerad för att öka läsbarheten, exempelvis genom att utfyllnadsljud är bort-

tagna. Tankepauser är markerade med tre punkter. Alla citat är kodade och lärarna citeras i resultatet, ex-

empelvis som (L1). Överhoppade ord eller meningar skrivs med tre punkter omgivna av hakparenteser. I 

några citat har jag själv förtydligat texten. Dessa anmärkningar skrivs inom parentes. 

5.3.5 Identifiering av uppfattningar 

I den fenomenografiska arbetsgången ingår att analysera texterna och systematisera data i beskrivningska-

tegorier; denna analys sker i fyra steg (Alexandersson, 1994). Den första fasen inleddes med att jag läste 

samtliga intervjuer för att åter bekanta mig med innehållet och etablera en helhetsbild. Även om jag anade 

en viss struktur i materialet redan under de sista intervjuerna, försökte jag behålla öppenheten för att inte 

låsa mig vid en förutfattad mening. Under den andra genomläsningen markerade jag återkommande utsa-

gor med färgade pennor och fick på så sätt en aning om de likheter och olikheter som fanns. Den andra 

fasen innebar att systematiskt uppmärksamma likheter och olikheter i utsagorna. Rent konkret innebar det 

att jag skrev ner utsagorna i punktform, organiserade under mina tre frågeställningar. Alexandersson 

(1994) anser att analysarbetet innebär att man dels försöker förstå varje utsaga enskilt, dels att man ser 

dem som en del av en helhet. I sökandet efter denna helhet placerade jag utsagorna i nya grupper och re-

flekterade över vad de hade gemensamt. Vissa utsagor blev då mer centrala, medan andra hamnade i peri-

ferin. Detta innebar också att analysarbetet gled över i den tredje fasen. Det var nu jag började skönja ka-

tegorier och avgränsningen dem emellan. I denna tredje fas kategoriserades uppfattningarna i beskriv-

ningskategorier. Med hjälp av datorns ordbehandlingsprogram grupperade jag uppfattningarna och sökte 

efter lämpliga rubriker på kategorierna. Ordet test framför olika beskrivningskategorier var vanligt före-
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kommande och jag arbetade vid något tillfälle om hela strukturen för att till sist bestämma mig för ett be-

gränsat antal kategorier för respektive frågeställning. Det behöver finnas balans mellan närheten till 

materialet och möjligheten till överblick. Med fyra beskrivningskategorier per frågeställning har jag reglerat 

detta ”[…] så att det på ett rimligt sätt avspeglar meningsinnehållet i datamaterialet […]” (Uljens, 1989, s 

41). 
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6 Resultat 

Resultatkapitlet inleds med en beskrivning av utfallsrummet där de beskrivningskategorier som är studiens 

resultat redovisas.  Fenomenografins uppgift är att presentera kvalitativt skilda uppfattningar som en 

grupp individer har av samma fenomen. Dessa uppfattningar analyseras med avseende på likheter och 

skillnader för att kunna sammanföras i beskrivningskategorier.  Det totala antalet kategorier organiseras i 

ett system vilket utgör utfallsrummet. I föreliggande studie har kategorierna organiserats i ett horisontellt 

system, vilket innebär att de betraktas vara jämbördiga i förhållande till varandra (Uljens, 1989).  Varje frå-

geställning har resulterat i fyra beskrivningskategorier som samlats i ett utfallsrum. Dessa bildar tillsam-

mans det totala utfallsrum som är studiens resultat.  

6.1 Hur beskriver lärarna att eleverna använder datorn i lärprocessen? 

Den första frågeställningen ger en bild av vad som sker på lektionerna i en gymnasieskola som har infört 

en-till-en.  Vad eleverna gör med sina datorer under lektionstid påverkar måluppfyllelsen, vilket har be-

skrivits tidigare, under rubriken Bakgrund. Lärarnas uppfattningar har kategoriserats i fyra kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier. 

6.1.1 Eleverna använder datorn för traditionella arbetsmoment 

Kännetecknande för denna kategori är att datorn används som arbetsredskap för uppgifter som eleverna 

arbetat med i skolan även före en-till-en.  En del av dessa uppgifter består av moment som tidigare ge-

nomförts i datasal, som att söka information, skriva texter eller göra presentationer som stöd vid muntliga 

redovisningar. Andra uppgifter är sådana som tidigare genomförts med hjälp av penna och papper, som 

att anteckna och svara på instuderingsfrågor i en bok. Idag har dessa uppgifter ersatts med datoranvän-

dande i klassrummet där eleverna på sin egen dator för anteckningar vid föreläsningar, skriver svar på frå-

gor eller gör presentationer i PowerPoint. 

L: […] dom söker information mest, […] skriver arbeten, eller antecknar (L2). 

6.1.2 Elevernas använder datorn för nya arbetsmoment 

I denna kategori handlar utsagorna om att eleverna använder sin dator för nya arbetsmoment, som i prin-

cip inte varit möjliga att genomföra tidigare. Dessa moment kan delas upp i två typer där den ena handlar 

om att använda datorn som ett hjälpmedel för stunden, integrerad i övrig undervisning. Lärarna beskriver 

möjligheterna med att kunna använda datorn enkelt och utan att ”[…]behöva göra någon stor grej av det” 

(L6). Datoranvändningen i detta fall handlar om träning och simulering. Som exempel nämns att använda 

ett spel på nätet för att studera ekonomisk politik eller att använda program för glos- och grammatikinlär-

ning. 

L: Så bygger jag hela min glosinlärning på glosor.eu eller glosboken, såna nätbaserade övnings… (L6). 
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Den andra typen av moment handlar om att använda datorn på ett sätt som utvecklar förmågor som fak-

tasökning och källkritik. Dessa förmågor är förvisso inte något nytt i skolsammanhang, men med hjälp av 

en-till-en beskriver lärarna hur dessa utvecklas på ett nytt, effektivt och positivt sätt.  Eleverna använder 

datorn ”[…]på ett kreativt sätt” (L1), och söker fakta utanför det material som läraren har gett dem i upp-

gift att använda. Lärare 4 ger ett exempel i en text som är varsamt korrigerad för att underlätta läsningen: 

L: […] (Eleverna) fick en uppgift, de skulle använda datorerna och läroboken och söka svar. […] Det 

var meningen att dom skulle använda datorn, och alla jobbade på och dom letade material och hjälpte 

varann. Sen är det en elev som räcker upp handen och så var det någonting som var lite svårare, eller 

om han hade en egen fråga, jag kommer inte ihåg exakt. Men då har han använt datorn, gått in på en 

helt annan sida och letat och fått en förklaring på ett ord eller vad det nu var. Och då blev jag så glad 

bara att, men nu används det, han går vidare… Han använder frågorna, men han hittar ett problem el-

ler en tanke och så använder han resursen för att hitta svar och jag får komma dit och vi kan ha en di-

alog. Det tyckte jag var väldigt härligt att se och då kändes det som att, ja resursen användes väldigt 

väl, och så har jag uppfattat det vid många tillfällen i den klassen (L4). 

6.1.3 Eleverna använder datorn som ett administrativt stöd i undervisningen 

I lärarnas beskrivningar kan man finna utsagor om att eleverna använder datorn som administrativt stöd. I 

denna beskrivningskategori synliggörs också det utökade vad som diskuterades i kapitel 5. En-till-en ses 

som integrerat med Skolkompassen, vilken är den administrativt primära stödfunktionen.  

L: Jag använder den (Skolkompassen) mer i år än jag har gjort innan […] vi är på samma våglängd för 

dom (eleverna) brukar oftast säga att: Har du lagt det på Fronter4 (L6). 

Eleverna använder sin dator till att skriva inlämningsarbeten vilka sedan förmedlas till lärarna via Skol-

kompassen eller mail. Eleverna använder också sin dator för att få tillgång till presentationer, uppgifter 

och annat som lärarna publicerat i Skolkompassen. 

6.1.4 Eleverna använder datorn på ett sätt som stör undervisningssituationen 

Utsagorna i denna kategori kännetecknas av att eleverna använder datorn till andra aktiviteter än de av-

sedda. På internet finns det mycket som lockar och lärarna nämner exempelvis musiksajter, filmer på 

YouTube och spel. Lärarna uppfattar dock att sociala medier, framför allt Facebook, är det största pro-

blemet. Lärare 5 beskriver Facebook som ett gift som eleverna inte kan vara utan: 

L: […] använder den  (datorn)  inte för lektionsarbete utan det är ju Facebook; det är ett gift för dom, 

det ska dom vara uppkopplade på hela tiden (L5). 

När eleverna använder sociala medier, spel och liknande tappar de koncentration och missar lektionsinne-

håll. Framför allt drabbar detta grupper av elever med lägre studiemotivation och elever som har svårig-

heter i sitt skolarbete. 

                                                      

4 Namnet Fronter används parallellt med namnet Skolkompassen. 
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L: Men jag ser att de svaga eleverna, som gör sämre resultat, där märks det ofta på dem att de gör andra 

saker på datorerna än vad de borde göra (L1). 

Eleverna är mycket snabba att dölja de oönskade aktiviteterna. Flera program används samtidigt och un-

der en föreläsning växlar de mellan att anteckna i Word och läsa de senaste uppdateringarna på Facebook. 

L: Och sen vet vi ju att dom är ju väldigt snabba på att växla. Skulle jag gå runt växlar dom ju på en se-

kund…till Word så att det ser ut som om dom sitter och antecknar…och så går dom tillbaka till vad det 

nu är för nånting (L1). 

I lärarnas utsagor skiftar synen på hur stort problemet är. Några av lärarna ser det som att elevernas svå-

righeter att rikta intresset mot undervisningen stjälper det positiva i datoranvändande, medan andra ser det 

som ett problem av övergående natur. I samtalen beskriver några av lärarna att de har efterlyst tekniska 

lösningar där man skulle kunna stänga av internet i ett klassrum för att förbättra koncentrationen. I inled-

ningen av projektet fanns vissa löften om sådan teknik men inget av detta har ännu genomförts. 

6.2 Hur uppfattar lärarna förändringar i elevernas sätt att arbeta i sitt  

lärande? 

Den andra frågeställningen söker efter förändringar i elevernas arbete i sitt lärande. När studien genom-

förts har projektet med en-till-en i Jönköpings kommun pågått endast i sju månader vilket påverkar möj-

ligheterna uppfatta förändringar. Inte desto mindre är det en viktig aspekt utifrån önskemål om utveckling 

av elevernas lärande och förbättrade resultat (Jönköpings kommun, 2009).  

6.2.1 Eleverna tar större ansvar för sitt lärande 

Lärarna pekar i sina utsagor på förändringar som innebär att eleverna tar större ansvar för sitt lärande med 

en-till-en. Detta yttrar sig på några olika sätt men sammanfattningsvis tyder det på att eleverna tar sitt 

skolarbete på allvar och söker möjligheter att genomföra det på ett bättre sätt med stöd av datorn.   

Den första uppfattningen handlar om hur eleverna använder Skolkompassen kopplat till lärarens genom-

gångar under lektionerna. I och med att lärarna använder datorteknik i form av PowerPoint som bildstöd 

för sina förklaringar finns också möjligheten att publicera dessa på ett enkelt sätt i Skolkompassen. När 

detta har blivit etablerat hos eleverna får det konsekvenser för deras handlande. För det första inser eleverna 

att de inte behöver anteckna på samma sätt under lektionstid eftersom allt material ändå publiceras i efter-

hand. För elever med läs- och skrivsvårigheter har detta inneburit förbättrade möjligheter att hänga med i 

lärarens undervisning och sammantaget har det minskade kravet på att anteckna inneburit att det blir mer 

dialog i klassrummet. För det andra har det inneburit att presentationer som publicerats i Skolkompassen 

har laddats ner i förväg av andra klasser som behandlar samma moment. Dessa elever känner då till lekt-

ionens innehåll i förväg och har dessutom ett anteckningsunderlag att använda vid lärarens genomgång. 

Dessa båda förhållanden har inneburit att dialogen i klassrummet har ökat. 
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L: Och jag har också märkt, eftersom jag gör liknande planeringar i flera av mina klasser, […] Så har jag 

redan hunnit lägga ut nånting på kompassen. Sen är det en del som är inne och tittar […] och då kan 

dom ladda upp på sin (dator) och ligga steget före. […] Först var jag lite skeptisk, tyckte att det var en li-

ten nackdel att dom redan har det papperet, men det kanske inte var så fel. […] Då får man ännu mer av 

en dialog känner jag, av det på det sättet, i klassrummet. Känns rätt spännande (L1). 

Den andra uppfattningen i lärarnas utsagor tyder på att eleverna utvecklar större samarbete med en-till-en. 

Eftersom eleverna för anteckningar på sin dator under lärarens genomgångar underlättas möjligheterna att 

dela med sig av dessa, exempelvis via USB-stick eller mail.  Detta används framför allt för att hjälpa elever 

som varit frånvarande under någon lektion. 

L: Och, kan ju också delge varandra om någon har varit sjuk. På det sättet är det lättare att maila eller 

sprida… (L1). 

Tekniken används också för att underlätta samarbete på fritiden. Lärare 2 berättar exempelvis att eleverna 

använder Skype5  vid grupparbete inför en deadline. 

Den tredje uppfattningen i denna beskrivningskategori handlar om hur eleverna har större medvetenhet 

om det innehåll som presenteras i form av lärarens undervisning och läroböckernas texter. Jag menar att 

detta är en uppfattning för att ta större ansvar för sitt lärande än de gjorde innan en-till-en. Eleverna är 

inte endast konsumenter av information utan jämför lärarens undervisning och lärobokens uppgifter med 

andra källor. Med god tillgång till internet kan eleverna använda information för att komplettera lärarens 

fakta eller för att granska lärarens uppgifter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Replikerna nedan ger ex-

empel på detta förändrade förhållningssätt: 

L: […] dom söker på olika…sajter…för att hitta information, så dom använder inte bara mig som lärare 

eller läroboken utan dom kontrollerar hela tiden emot något annat (L2). 

I: Gjorde dom inte det innan? 

L: Nej, då hade dom inte samma tillgång till det, utbudet var i såna fall en datasal eller ett bibliotek, utan 

då var det mer att det jag sade eller det boken sa: så var det! Nu är det mer att dom hittar faktiskt fakta 

nån annanstans också hela tiden som ett komplement, och det tycker jag är jättebra. 

6.2.2 Eleverna tar mindre ansvar för sitt lärande 

Även den andra beskrivningskategorin tar sin utgångspunkt i elevernas ansvarstagande, men nu utifrån 

utsagor som tyder på att en-till-en innebär att det minskar. Åter ser lärarna Skolkompassen som en del av 

en-till-en och deras utsagor utgår från hur man använder möjligheten att publicera lektionsmaterial i form 

av PowerPoint och anteckningar. Lärare 2 menar att eleverna antecknar i mindre utsträckning under lekt-

                                                      

5 Skype är program för digital kommunikation via internet, ett sätt att prata gratis med andra via en internetuppkopp-
ling. 
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ionerna eftersom de istället kan hämta färdigt material och att det till och med finns en risk att eleverna 

väljer bort lektionen om det finns material att hämta: 

L: […] för om jag lägger ut det innan så behöver dom ju knappt va där känns det lite som. Jag vill lik-

som inte riskera den situationen […] (L2). 

Möjligheten att slippa anteckna ses här inte som en fördel i termer av ansvarstagande och aktivitet. Snarare 

är förhållandet det motsatta, vilket exemplifieras i följande dialog med Lärare 4: 

L: - […] genom Skolkompassen och genom att dom har datorer […] är det ju ganska mycket genom-

gångar via PowerPoint t ex, och då frågar dom: ”Lägger du ut det här på Skolkompassen?” Och sen 

kan det bli att dom blir mindre aktiva istället för att det ska va en bra lektion. 

I: På vilket sätt blir dom mindre aktiva? 

L: Jo, för att då tänker dom att, det ligger ändå på Skolkompassen och då behöver jag inte anteckna, 

och så kan dom sväva bort i tankarna eller ha skärmen uppe och jag ser inte riktigt vad dom gör, så 

fokusen kan försvinna, […] (L4). 

6.2.3 Eleverna tar hjälp av tekniken i sitt vardagliga arbete  

Kännetecknande för denna beskrivningskategori är utsagor som behandlar hur eleverna förändrar sitt var-

dagliga arbete i en-till-en.  Innehållet i utsagorna är föga förvånande; när eleverna har tillgång till en dator 

under alla sina lektioner använder de den också till diverse uppgifter i sitt arbete. Inte desto mindre är 

detta en aspekt som lärarna beskriver som svar på frågan om hur eleverna förändrar arbetet med sitt lä-

rande. I utsagorna beskrivs exempelvis hur eleverna använder sig av PowerPoint som stöd vid redovis-

ningar och Word för att skriva texter av olika slag. 

L: Ja, det är ju en annan typ av redovisningar…dom använder datorerna mer vid redovisningar. […] att 

dom skapar egna PowerPoints […] mycket mer än vad dom gjorde innan (L3).  

Dessutom underlättas hanteringen av deras material, när de kan organisera detta i datorns mappsystem. 

L:[…] om dom nu organiserar sin dator och för små mappar för varje kurs, att dom hittar material 

mycket snabbare för det är ju bara att klicka sig fram, man behöver inte hålla reda på en massa kollegie-

block och papper och stenciler utan allt finns ju där egentligen (L5). 

Det administrativa arbetet har förenklats för eleverna, som både kan lämna in sina arbetsuppgifter till lära-

ren digitalt, och ladda ner borttappade papper från Skolkompassen. Eftersom lärarna kan utgå från att 

eleverna ständigt har tillgång till en dator har det inneburit att en större del av elevernas eget arbete utförs i 

skolan på lektionstid.  

6.2.4 Eleverna förändrar sitt förhållningssätt till tekniken 

I lärarnas utsagor framträder hur eleverna förändrar sitt förhållningssätt till datorn. Den ständiga tillgången 

till dator i skolan gör att de ser den som ett naturligt inslag, som ett av andra redskap. 
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L: […] på nåt sätt så har man vant sig, det har blivit en naturlig del, dom har med den och det är inget 

konstigt […](L4). 

Ett exempel på detta ger en lärare när han diskuterar att eleverna har en större datormognad i och med en-

till-en. Frestelsen med att gå in på fel sidor på internet har minskat jämfört med tidigare när hela klassen 

gick iväg till en datasal med sin lärare: 

L: […] innan dom hade egna datorer och man hade bokat datasal till dom då kunde jag uppleva det som 

att det …när dom väl kom in i en datasal så var det så häftigt och gå in på Facebook och såna där grejer 

så att man gjorde det istället, även om säkert alla hade datorer, alla elever…eller dom flesta…har datorer 

hemma så upplevde jag ändå som att eftersom dom inte var vana vid att ha det i skolan, så när dom kom 

in i en datasal så var det kanske direkt upp med Facebook och sen öppnade dom sidorna som dom 

borde öppna, som andra alternativ, men nu upplever jag det som i alla fall att…alltså jag ser inte att dom 

aldrig är inne på Facebook, för att det är dom ju, men jag upplever det ändå som att dom, när dom har 

haft datorer…att dom faktiskt är bättre på att prioritera, att dom går in på dom sidor dom ska va inne på 

i så fall, att dom faktiskt använder datorn som ett hjälpmedel för att söka information (L3). 

Detta förändrade förhållningssätt varierar mellan olika grupper av elever med olika hög motivation för 

skolarbetet. En del elever har förstått hur de kan utnyttja datorn, att använda den för att gå vidare i sina 

studier och för att nå sina mål. Även om det framför allt är elever med hög motivation som gör detta inser 

även elever med lägre motivation att de kan använda datorn som ett hjälpmedel. 

Ytterligare en aspekt i det förändrade förhållningssättet beskriver Lärare 6. Hennes erfarenhet utgår från 

elever med hög ambitionsnivå, och då framför allt vad det gäller betyg. Elever som har använt datorn i 

stor utsträckning för att genomföra arbetsuppgifter och arbeta med interaktiv glosinlärning övergår till att 

arbeta ”[…] traditionellt […]” (L6) med papper och penna. Hon beskriver hur eleverna aktivt väljer bort 

att arbeta med datorn, för att inte riskera att lockas till fel aktiviteter. 

L: Ja, men jag tror att en del känner att dom jobbar bättre om dom lägger ner datorn, tar bort den och så 

skriver dom. Att dom har svårt att disciplinera sig med datorn där (L6). 

Vidare beskriver hon hur eleverna väljer bort datorn för att arbeta med böcker istället. Exempelvis använ-

der de hellre lexikon istället för Google Translate. Lärare 6 resonerar vidare om orsakerna till detta: 

L: […] det kanske är mer vederhäftigt med ett lexikon, att det är liksom mer…dom har hög ambitions-

nivå och dom vill att det ska bli jättebra och då känner dom kanske att det är mer på riktigt än Google 

Translate t ex. Så kan det va… (L6). 

Slutsatsen av hennes resonemang blir att elever med hög motivation i större utsträckning än elever med 

låg motivation väljer bort datorn. De använder datorn när uppgifterna lämpar sig för den, men uppgifter 

som tidigare löstes med hjälp av penna, papper och lexikon görs fortfarande på samma sätt av dessa ele-

ver.  
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6.3 Hur beskriver lärarna förändringar i sin undervisning? 

Den tredje frågeställningen söker efter förändringar i lärarnas undervisning med en-till-en. I lärarnas be-

skrivningar framträder den utvidgade vad-aspekten av undersökningsobjektet. Deras uppfattningar bygger 

på såväl en-till-en som deras egen arbetsdator och den ökade användningen av Skolkompassen.  

6.3.1 Lärarna strävar efter att utnyttja tekniken 

Kännetecknande för beskrivningkategorin är utsagor som handlar om hur lärarna söker efter möjligheter 

att använda datortekniken för att utveckla sin undervisning. Med tillgång till personliga datorer och ökade 

kunskaper om Skolkompassen förändras delar av deras undervisning. Ett tydligt exempel på detta är att 

lärarna använder PowerPoint som stöd för sina genomgångar. På frågan om han tänker på ett annat sätt 

kring sin undervisning i en-till-en svarar lärare 1: 

L: Jag tänker nog mera PowerPoint (L1).  

Ett annat exempel som visar en strävan efter att utnyttja tekniken är att omvandla uppgifter som tidigare 

utfördes med penna och papper till ett digitalt format. Genom att publicera dem i Skolkompassen kan alla 

elever komma åt dem med sin egen dator, eller hemma, och genomföra dem enkelt.  

L: En sak som jag kan känna har förändrats är att, i början så tänkte jag att nu ska jag vara kreativ och 

nydanande här och så gjorde jag uppgifter, även rena såna här översättningsuppgifter, meningar man ska 

översätta eller verb man ska fylla i, så gjorde jag dom och la in dom i skolkompassen […] (L6). 

Lärarnas utsagor handlar också om att söka efter lärresurser på internet som eleverna kan använda i sitt 

lärande. Det kan handla om länkar till faktatexter, filmklipp, hörövningar eller program för att träna olika 

moment inom språkundervisningen. Ofta samlas dessa resurser i Skolkompassen för att vara lättillgängliga 

för eleverna.  

I denna strävan att utnyttja datorn uttrycker också lärarna frustration. De vill lära sig hur de på bästa sätt 

kan använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Även om de anser sig ha goda kunskaper i att han-

tera en dator saknas kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av den. 

6.3.2 Lärarna önskar att individualisera 

Beskrivningskategorin innehåller utsagor av individualiserande karaktär. Genom att använda datorer i sin 

undervisning ser lärarna möjligheter att eleverna ska möta undervisning som bygger på den enskilde ele-

vens möjligheter och sätt att lära. Även om syftet är detsamma visar sig två uppfattningar i lärarnas utsa-

gor. Den första inriktas på att tillgodose elevers olika lärstilar trots att undervisningen sker kollektivt. 

Detta sker genom att använda PowerPoint vid genomgångar. Då kan elever som lär bäst genom att lyssna 

göra det i visshet om att anteckningarna läggs i Skolkompassen efteråt och elever som lär genom att lyssna 

och anteckna kan göra det. Lärare 1 berättar: 
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L: […] då kan eleven, under lektionstid…välja utifrån, hur dom har för inlärningsstil. Antingen sitta och 

lyssna och bara ta in på det sättet, hänga med, titta på min PowerPoint när jag går igenom varefter va. 

Vill dom anteckna kan dom göra det [..] Och sen i efterhand finns det här att tillgå alltså. Så dom som 

bara lyssnar kan gå igenom på webben, plocka ut dom här dokumenten, ladda ner dom till sin dator eller 

hur dom nu gör och använda det som studiematerial (L1).  

Den andra uppfattningen visar sig i utsagor hos lärare som undervisar i språk. Genom att samla olika typer 

av lärresurser, som filmer, hörövningar, glosprogram och grammatikövningar kan eleverna arbeta själv-

ständigt, både under lektionerna och hemma.  

L: Dom kan ju välja hur dom vill jobba men många tycker det är bra, och då kan man ju låta dom på 

lektionen va där och jobba på olika sätt med orden (L6). 

Fördelarna med att arbeta individuellt betonas exempelvis när det gäller hörförståelseövningar: 

L: […] jag gör en interaktiv övning som dom ska syssla med individuellt, att dom gör en hörförståel-

seövning individuellt så att man inte gör det i helgrupp (L5).  

Tankarna om att arbeta individualiserat under lektionerna med olika typer av program och lärresurser har 

dock fått överges på grund av koncentrationsproblem. Lockelsen att välja andra sidor på nätet, som Fa-

cebook och spelsajter har gjort att den avsedda undervisningen har fått förändras eller att den genomförs 

med återkommande tillrättavisningar. 

 

6.3.3 Internetresurser används integrerat i undervisningen  

En stor förändring i lärarnas undervisning beskrivs i utsagor om att det är enklare att använda datorer och 

internet i undervisningen med en-till-en. Tidigare fanns organisatoriska problem i form av bokning av da-

tasalar och nödvändigheten av mycket lång framförhållning för att kunna använda dem. När eleverna 

ständigt har tillgång till en egen dator kan lärarna utnyttja lektionstiden på ett annat sätt. För det första går 

inte lektionstid till spillo genom transport till datasalen och för det andra kan man utnyttja korta stunder 

av lektionerna till internetanvändning, exempelvis för att söka information om något. En fördel som 

framhålls är möjligheten att enkelt kunna använda sig av ett stort informationsutbud: 

L:[…] jag kan ge dom (eleverna) mer typer av uppgifter där dom själva ska leta reda på information och 

där dom får väldigt kort tid på sig att hitta informationen (L3).  

Tillgången till en personlig dator i klassrummet utnyttjas för att föra in en typ av uppgifter som har varit 

svåra att genomföra utan en-till-en. Visserligen kunde eleverna arbeta i en bokad datasal men de förbätt-

rade tekniska möjligheterna gör att fler sådana uppgifter genomförs.  

L: Nu har jag gjort så här att…nu har jag gjort en variant av det (uppgift att söka information om histo-

riska spår i Jönköping) på alla tidsepoker vi pratar om, så att medeltiden har dom fått en uppgift på. När 
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det gäller Renässansen har dom fått en sån liknande uppgift…kolla Jönköping på 15- 1600-talet. Så att 

man kan lägga in såna smågrejer hela tiden och det gör väl undervisningen roligare också kan jag tycka 

och jag tror att eleverna uppskattar det också faktiskt (L3). 

Avslutningen i citatet från Lärare 3 visar ännu en uppfattning av vad som sker när internet kan användas 

integrerat; undervisningen kan varieras och göras roligare. Hos flera av lärarna uttrycks möjligheten till 

variation som en stor fördel. Eftersom de organisatoriska hindren är undanröjda kan internetuppgifter 

genomföras på ett enkelt sätt och under korta delar av en lektion.  

L:[…] man kan använda datorn väldigt enkelt, alltså att man har möjlighet att använda saker som finns 

på internet utan att behöva göra nån stor grej av det. […] nu kan man göra 10 minuter av det och då tar 

dom upp datorn och så finns det där (L6). 

6.3.4 Lärarnas arbete med undervisning har blivit svårare 

”Varje lektion är en ju en liten kamp när det gäller det här med datorerna”, säger Lärare 5 i en beskrivning 

av vad som sker när eleverna tar plats för att börja sin lektion. ”Det som händer” fortsätter L5, ”är oftast 

att dom öppnar datorn, sätter på Facebook, sätter på nån musiksajt, sätter på öronsnäckor och sen får 

man börja liksom att, nu stänger ni ner, tar bort öronsnäckorna och så går vi igenom vad som ska hända 

på lektionen” (L5). 

I utsagorna om hur en-till-en har förändrat lärarnas undervisning tydliggörs den brist på koncentration 

som uppstår i ett klassrum där eleverna har en personlig dator med uppkoppling till internet. Lärarnas ut-

sagor kännetecknas av att de uppfattar elevernas användning av sociala medier, spel och andra störnings-

moment som påfrestande.  

L:[…] det har gjort mitt arbete svårare, för att distraktionen är…alltså det är ett problem att dom inte 

kan hantera det här […] (L6). 

Problemet med den bristande koncentrationen uppfattas på olika sätt av lärarna men är inte avhängigt de-

ras inställning till datorer som pedagogiska hjälpmedel. Lärare som uttrycker att de är positiva till att an-

vända datorerna uppfattar svårigheterna likväl som de som uttrycker en mindre positiv inställning till dem. 

I lärarnas utsagor beskriver de ett önskemål att på teknisk väg kunna stänga av internetuppkopplingen i 

enskilda klassrum för att kunna hantera problemen effektivare. 

Lärare 5 resonerar kring problemet och ger en beskrivning av hur man kan se på elevernas datoranvänd-

ning och möjligheterna för dem att göra rätta val: 

L: Jag brukar säga att det är som att ge en present, alltså leksaker till en 4- 5-åring och sen säga att du får 

inte leka med den. Alltså det är det dom är vana vid att använda datorn till, det är att spela och att an-

vända den som kommunikationsmedel, och så ska skolan använda den på nåt annat sätt (L5). 
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Datorn uppfattas inte av eleverna som ett arbetsredskap eftersom de inte har erfarenheter av den för det 

ändamålet. Liknande utsagor finns även på andra håll hos lärarna, som menar att eleverna inte har kun-

skaper som krävs för att kunna använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Eleverna saknar kompe-

tens att använda ordbehandlingsprogram på ett effektivt sätt, och att söka information och värdera den 

utifrån källkritiska aspekter. 
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7 Diskussion 

I det här kapitlet förs en diskussion kring resultaten i studien. Under rubriker hämtade från frågeställning-

arna gör jag några reflektioner kring det redovisade resultatet. I ett avsnitt beskriver jag tänkbara anled-

ningar till att datorn blir ett störningsmoment. Detta ligger utanför studiens syfte men är intressant att be-

lysa. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metod och syfte. 

7.1 Reflektioner kring utfallsrummet 

Studiens utfallsrum består av tre utfallsrum utifrån frågeställningarna i syftet. Varje sådant utfallsrum inne-

håller fyra beskrivningskategorier. Dessa kategorier är ordnade i ett horisontellt system. Beskrivningskate-

gorierna ger en bild av de olika uppfattningar som lärarnas utsagor ger uttryck för. I ljuset av tidigare 

forskning och teorier om kunskap och lärande ser jag dock vissa av dem som mer framträdande. 

7.1.1 Hur beskriver lärarna att eleverna använder datorn i lärprocessen? 

Undersökningar visar att IT-användning i ett traditionellt lärande inte ger någon effekt på elevernas resul-

tat (Law, 2007). Genom att studera vad eleverna faktiskt använder sin dator till i lärprocessen visar det sig 

därmed om verksamheten leder till den ökade måluppfyllelse som tjänstemännen i den kommunala för-

valtningen önskar (Jönköpings kommun, 2010a; Jönköpings kommun, 2010b). Användning för tradition-

ella arbetsmoment skulle alltså inte ge någon effekt, medan användning för arbetsmoment i en verksamhet 

med ”[…] en utvecklad pedagogisk syn […]” (Skarin, 2010, s 20) skulle ge effekt i form av ökad målupp-

fyllelse.  

Resultatet visar att eleverna använder datorerna i ett traditionellt lärande, men en av beskrivningskategori-

erna i denna undersökning innehåller också uppfattningar om eleverna använder datorn på nya sätt. Uti-

från Puenteduras (2009) forskning skulle detta ge uttryck för att eleverna, vid dessa tillfällen, ägnar sig åt 

verksamhet där en-till-en bidrar till ökad måluppfyllelse. SAMR-modellen visar att det är först på nivåerna 

Modification och Redefinition som tekniken ger en tydlig påverkan på elevernas lärande. Det innebär att de 

uppgifter som lärarna beskriver, där en traditionell uppgift endast har överförts till datorn inte kommer att 

ge någon effekt. Däremot skulle, enligt Puentedura (2009), de uppgifter där eleverna arbetar med nya 

moment leda till ökad effekt i termer av ökad måluppfyllelse. Enligt den tidigare forskning som har be-

skrivits i kapitel 3 - Bakgrund är det förstås av största vikt att undervisningen och arbetsuppgifterna för-

ändras om en-till-en skall leda till det resultat som förväntas (Jönköpings kommun, 2010a; Jönköpings 

kommun, 2010b).  

Resultatet visar också att eleverna använder datorn på ett sätt som stör undervisningssituationen. Samma 

problematik fanns även i inledningen av Falkenbergsprojektet där lärarna använde mycket tid till att disku-

tera förhållningssätt inför elevernas felaktiga datoranvändning, något som dock tonas ner i senare rappor-

ter (Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid 2010). Möjligen är det ett övergående problem, och kanske har 
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ungdomar en förmåga att simultant hantera flera tankeprocesser samtidigt. En av lärarna (L1) beskriver att 

eleverna växlar mycket snabbt mellan att använda Facebook och att anteckna i Word. Enligt Fried (2008) 

finns det dock inga belägg för att eleverna klarar av detta. Elever som växlar mellan olika skärmaktiviteter 

får sämre resultat i en föreläsningssituation. 

7.1.2 Hur uppfattar lärarna förändringar i elevernas sätt att arbeta i sitt lärande? 

Även fråga två ger upphov till beskrivningskategorier som är både positiva och negativa. Jag menar ändå 

att det positiva i uppfattningar om förändringar i elevernas arbete överväger. Resultatet pekar på att ele-

verna utvecklar större ansvarstagande i samband med en-till-en.  Detta är intressant eftersom det är en av 

de förmågor som ses som viktiga inför framtidens samhälle (Skarin, 2010). Däremot finns inga uppfatt-

ningar av att datoranvändning leder till ökad motivation, vilket är ett vanligt i tidigare forskning (Penuel, 

2005, Hallerström & Tallvid, 2008). Detta var något som förvånade mig, men svaret finns kanske utsa-

gorna om hur elevernas datormognad påverkar deras arbete. Datorn är inget nytt för barn och ungdomar 

längre utan något som de är uppväxta med, något som har varit naturligt sedan de var mycket små. Lärare 

6 beskriver ytterligare en iakttagelse av elevernas förhållande till datorer: 

L: Och jag kan känna att det finns en liten datatrötthet också hos ungdomar, på så vis att, dom är ju så 

mycket ute där att. Så det är inte sådär wow, ska vi få gå in på YouTube på spansklektionen. Det blir lik-

som ingen sån fantastisk upplevelse så det… Alltså jag tror ju att det är bra, men det är inte säkert att det 

gör nån revolution i deras värld att vi använder mer av… och det är det jag kan säga att ibland kan ele-

ver säga att kan jag bara få sitta och skriva på ett papper istället, […] (L6).  

Detta kan ge en förklaring till att eleverna ibland väljer att utföra sina uppgifter med papper och penna, 

när de tycker att det fungerar bättre. Enligt mitt sätt att se ger det också uttryck för att datorn börjar att bli 

det naturliga redskap som efterfrågas (Skarin, 2007b), tillsammans med böcker, pennor, papper och andra 

saker att använda i lärandet. 

7.1.3 Hur beskriver lärarna förändringar i sin undervisning? 

Den tredje frågan är intressant att belysa. För det första säger Skarin (2010) att det krävs förändrade arbets-

former för att datoranvändning ska ge effekt. Detta torde dock vara svårt eftersom lärare inte gärna för-

ändrar sin syn på undervisning och lärande (Skarin, 2007b). Resultatet beskriver dock att lärarna har en 

strävan efter att utnyttja tekniken, och att de medvetet arbetar för att förändra sin undervisning. Detta vi-

sar sig i uttryck som att de vill vara nydanande och att de söker efter möjligheter att använda tekniken för att 

individualisera undervisningen. Ett exempel är att uppgifter i pappersform tidigare nu görs om till datorformat. 

Utifrån Puenteduras (2009) modell är detta problematiskt eftersom uppgifter där datorn endast ersätter 

andra typer av teknik, exempelvis papper och penna, inte ger någon effekt i form av ökad måluppfyllelse. 

Lärarna uttrycker en medvetenhet om att undervisningen behöver förändras till viss del, men att de saknar 

kunskap om hur det kan gå till. Fortbildning kring hur datorn och pedagogiken ska kunna samverka är en 

förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta. I Falkenbergs kommun uttrycktes samma önskemål 
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och under det andra året av projektet utbildades alla en-till-en-lärare i hur datorn kan integreras i en för-

ändrad undervisning. Detta beskrevs i slutrapporten som en av fyra framgångsfaktorer (Tallvid, 2010). 

För det andra hävdar Skarin (2007b) att ”[…] ju mer inbäddad eller integrerad en specifik teknik är, desto 

högre är effekten, […]” (s 5). Lärarna i denna studie beskriver hur tillgången till datorerna gör att man kan 

använda dem på ett enkelt sätt, när det passar. Att slippa organisatoriska problem som att boka datasalar 

och att slippa förlägga hela lektionerna där gör att datorn används oftare och under delar av lektioner. Det 

innebär att eleverna kan arbeta effektivare med källkritik eller att de kan använda effektiva lärresurser för 

att lära grammatik eller glosor. Min tolkning av begreppet inbäddad handlar om just detta, att datorn an-

vänds på ett enkelt och naturligt sätt när den behövs. 

Även om det finns mycket positivt med en-till-en är det svårt att gå förbi den beskrivningskategori som 

behandlar lärarnas arbetssituation. I ett klassrum där alla elever har en egen dator med internet-

uppkoppling försvåras lärarnas arbete med det som är kärnverksamheten i skolan; att arbeta med elevernas 

lärande mot uppsatta mål. De koncentrationssvårigheter och den bristande respekt för lärarens arbete som 

beskrivs hotar att stjälpa en i övrigt positiv utveckling. Trots en försvårad undervisningssituation ser lärar-

na till möjligheterna, vilket är värt att beundra. I följande avsnitt för jag en diskussion utifrån några teore-

tiska perspektiv på tänkbara orsaker till problemet. Denna diskussion ligger utanför studiens frågeställ-

ningar, men har relevans i sammanhanget och kan bidra till att en-till-en utvecklas positivt. I mitt resone-

mang väljer jag att även utgå från ett elevperspektiv på datoranvändning. Även om syftet för studien be-

gränsades till lärares uppfattningar är elevernas uppfattningar viktiga i sammanhanget nedan. 

7.2 Skiftande uppfattningar av datorns användningsområden 

Förväntningen på vad något ska användas till kommer också att avgöra hur detta faktiskt kommer att an-

vändas. Lärare 5 sätter fokus på en viktig aspekt av datoranvändandet i gymnasieskolan: 

L. Alltså det är det dom är vana vid att använda datorn till, det är att spela och att använda den som 

kommunikationsmedel, och så ska skolan använda den på nåt annat sätt (L5). 

Ungdomar har en stor datorvana och datorer är en naturlig del av deras liv. Datoranvändande är också, 

enligt lärarna, starkt knutet till fritiden där den används för att spela spel och kommunicera på olika sätt. 

Att använda datorn som arbetsredskap är inte centralt och det visade sig också i lärarnas uppfattningar att 

eleverna saknar kunskap i att använda programvaror som förknippas med arbete: 

L: Men våra elever har ju så otroligt lite datorkunskap, på det som vi kräver i skolan; Word, PowerPoint, 

men dom vet precis vart dom hittar alla spel (L3). 

Av ovanstående utsagor drar jag slutsatsen att elevernas uppfattningar om vad datorn används till påverkar 

hur de använder den i skolan. På samma sätt kommer då lärarnas uppfattningar om vad eleverna borde 
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kunna, att göra dem frustrerade över den situation som uppstår. Denna slutsats vill jag belysa utifrån några 

olika teoretiska perspektiv.  

Det sociokulturella perspektivet beskriver hur människor använder sig av artefakter i lärandet. Vår viktigaste 

artefakt är språket, men även fysiska objekt som papper, penna och i det här fallet dator är redskap med 

vars hjälp vi lär. En viktig sak att lära sig är att kunna hantera redskap, exempelvis en dator (Säljö, 2000). 

Om eleverna inte kan hantera datorns arbetsfunktioner kommer de, med detta resonemang, inte heller att 

tillgodogöra sig möjligheterna datorn erbjuder för skolarbete och lärandet av skolans mål hindras.  

Liknande tankar uttrycker Merleau-Ponty i ett fenomenologiskt perspektiv på hur människan möter sin livs-

värld. Genom vår kropp upplever vi världen, i en till-världen-varo, men vi kan också utvidga vår livsvärld 

med instrument av olika slag.  Merleau-Ponty använder den blindes käpp som exempel på detta, käppen 

blir i det fallet en förlängning av vår kropp med vars hjälp vi kan erfara världen. Tingen upphör då att vara 

ting och blir införlivade med vår egen kropp, något som förutsätter att vi har lärt oss att hantera dem 

automatiserat (Bengtsson, 1993). För att den bärbara datorn ska fungera på det sättet krävs att eleverna 

kan hantera den med automatik, att de har tränat på att använda de delar som utvecklar den till ett redskap 

för lärande. 

I det fenomenografiska perspektivet beskrivs hur elevers uppfattningar av lärande styr vad de faktiskt gör för att 

lära. Om lärande uppfattas som att läsa texter för att komma ihåg detaljer kommer också elevernas lärande 

att bli ytligt (Marton & Booth, 2000). Jag skulle vilja applicera detta på elevernas uppfattningar om vad en 

dator normalt används till. Om elevernas uppfattningar om datoranvändning koncentreras till att spela 

spel och kommunicera är det i sådana fall det som de kommer att göra, även om lärarnas förväntningar är 

något annat. På samma sätt kommer lärarnas uppfattningar om datorns roll i undervisningen att styra vad 

de förväntar sig att eleverna ska göra; problemet är att elevernas och lärarnas uppfattningar inte visar sig 

vara lika.  

Dessa teoretiska perspektiv skulle alltså kunna ge en förklaring till varför en-till-en leder till de konflikter 

som lärarna beskriver. Uppfattningarna om hur datorn på bästa sätt kan användas skiljer sig åt och elever-

na saknar kunskaper som skulle göra att datorn blir ett redskap för lärande, åtminstone enligt lärarnas sätt 

att se. Skarin (2007b) hävdar att det krävs ett nytt sätt att se på lärande för att datorn ska bli ett effektivt 

redskap, och förslag på lösningar visar sig i lärarnas utsagor. För det första berättar de om att eleverna behö-

ver fortbildning i att använda arbetsredskapen i datorn. De behöver lära sig att skriva effektivt i Word, att 

använda Skolkompassen och att skicka ett mail med en bifogad fil. För det andra berättar lärarna om sina 

önskemål om fortbildning för egen del, för att lära sig hur de kan använda datorn ”[…] som ett pedago-

giskt redskap i undervisningen” (L5). 
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7.3 Diskussion om metod och syfte  

I studien har jag använt den fenomenografiska metoden vilket är naturligt med utgångspunkt i syftet; jag 

har sökt efter lärares uppfattningar av vad som sker och vilka förändringar som visar sig när elever får dis-

ponera en egen bärbar dator i sitt lärande. De semi-strukturerade intervjuerna har inneburit att datain-

samlingen har gett ett rikt underlag för analys. Genom en intervjuteknik som i mycket liknar ett samtal har 

lärarna kunnat beskriva vad som händer i klassrummet och reflekterat över de förändringar som skett. 

Intervjun har gått på djupet och lett till att omedvetna tankar har kommit upp till ytan och uttryckts. Detta 

har visat sig vid flera tillfällen, exempelvis när en av lärarna började att förklara ett skeende, tystnade, 

tänkte efter och fortsatte med orden: ”[...]…ja varför gör dom så?” (L6). Alexandersson (1994) beskriver 

hur det fordras en ingående intervju för att ”[…] komma åt det icke-tematiserade, dvs det tänkande som 

inte varit utsatt för medveten reflektion, […]” (s.125). Jag menar att det är detta som sker i exemplet ovan. 

Intervjun går på djupet och det som tidigare varit omedvetet kommer upp till ytan. 

I min studie är forskningsobjektet valt utifrån ett intresse av hur man kan använda datorn som pedago-

giskt hjälpmedel och jag har också tagit del av en mängd forskning innan intervjuerna. Det gör att min 

förförståelse är stor inför intervjun och det har krävt ett aktivt förhållningssätt från min sida för att inte 

styra intervjun. Ett exempel på förförståelse är den vanligt förekommande uppgiften att datoranvändning 

leder till ökad motivation (Skarin, 2007b). Det är svårt att bortse från sådan kunskap i intervjusituationen, 

men som resultatet visat fick det ingen påverkan; lärarna hade inga sådana uppfattningar. Den semi-

strukturerade intervjun har varit fördelaktig för att minimera påverkan av egna uppfattningar, då respon-

denterna har stor frihet att bestämma över innehållet. Mitt val att transkribera intervjuerna i direkt anslut-

ning till varje intervju har gjort att jag tidigt reflekterat över sättet att genomföra dem. Jag har på så sätt 

kunnat formulera bättre följdfrågor vilket har gjort att samtalet gett mer. 

Eftersom valet av metod är förankrat i syftet - jag söker lärarnas beskrivningar - kan det istället, för att 

fundera över metoden, vara intressant att säga något om syftet som sådant och om det bidrar till någon 

ökad kunskap av värde. Jag hävdar att det är på det viset och att lärarnas uppfattningar kan bidra till att 

belysa effekterna av en-till-en. En-till-en får, enligt lärarnas uppfattningar, effekter på elevernas lärande på 

både positiva och negativa sätt. Bland de positiva effekterna vill jag särskilt nämna det ökade ansvarsta-

gandet. De förmågor som ligger inom den beskrivningskategorin räknas som viktiga i framtidens samhälle 

(Skarin, 2010). Tyvärr finns också en baksida, med lärarnas uppfattningar av en svårare arbetssituation. 

Vad gäller dessa frågor krävs en genomtänkt strategi som kan innehålla såväl tekniska lösningar, där det 

finns möjlighet att stänga internet under delar av en lektion, som pedagogiska, där det handlar om att ut-

bilda eleverna i rätt användning. Att hantera de negativa sidorna är en utmaning i den kommande utveckl-

ingen av en-till-en i den svenska skolan. Min förhoppning är att kunskapsbidraget i den här studien kan 

vara en utgångspunkt för utveckling av arbetsformer och konkreta insatser där datorn kan användas inte-

grerat i ett förändrat lärande för framtidens samhälle. 
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Bilaga 1 

 

Lars Johannesson 
Pedagogik 90-120 HP 
Högskolan för lärande och Kommunikation 
Jönköping 2011-03-01 
 
 
 

Till dig som ställer upp på en intervju om en-till-en i Jönköpings kommun 

Den 24 januari besökte jag ditt arbetslag och berättade om min undersökning om en-till-en på gymnasiet i 
Jönköpings kommun. Jag är glad att du accepterade min förfrågan att ställa upp på en intervju om dina 
uppfattningar om verksamheten med personliga, bärbara datorer till alla elever. 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på det samhällsvetenskapliga programmet beskriver 
den personliga datorns roll i lärprocessen, hur det förändrar elevernas sätt att lära och lärarnas egen 
undervisning. 
 

Mina frågeställningar kring detta är: 
 

 Hur beskriver lärarna att eleverna använder datorn i lärprocessen?  

 Hur uppfattar lärarna förändringar i elevernas sätt att arbeta med sitt lärande? 

 Hur beskriver lärarna förändringar i sin undervisning? 
 

Forskningsetiska principer 
Din medverkan i studien sker utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att: 

 Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avsluta intervjun när du vill 

 Alla intervjusvar kommer att avpersonifieras i den färdiga rapporten 

 De citat som används i den färdiga rapporten kommer att anges med fingerade namn (förnamn) 
 

Underlaget till min studie är intervjuer med dig och ytterligare några lärare på en gymnasieskola i Jönkö-
ping. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner, därefter kommer innehållet att analyseras 
och beskrivas i ett antal kategorier. Intervjuerna kommer endast att användas som underlag för den upp-
sats som jag skriver i D-kursen i Pedagogik. 

Resultatet i studien kan komma att vara intressant i den fortsatta IT-utvecklingen i barn- och utbildnings-
förvaltningen i Jönköpings kommun – ditt bidrag kommer att vara viktigt! 

Den färdiga rapporten kommer att distribueras till dig som har deltagit. Förhoppningsvis finns den färdig i 
slutet av juni. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lars Johannesson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Frågeområden med följdfrågor – En-till-En 
 

1. Hur använder eleverna datorn i lärprocessen?  
Alla elever har tillgång till en egen dator under lektionstid – kan du beskriva vad som sker under 
en vanlig lektion ur det perspektivet? 
i) Till vad använder eleverna sin dator – beskriv… 
ii) Skiljer sig användningsområden beroende på typ av lektion – beskriv…  
iii) Används olika programvaro/typer av programr – vilka och i vilket syfte? 
iv) Används några lärresurser/pedagogiska program – beskriv… 
v) Övrigt…? 

 
b) En del skolarbete sker på annan tid än lektionstid – hur använder eleverna sin dator då? 

i) Hur kan man veta om de använder datorn för lärande utanför skolan? 
 

 
2) Hur uppfattar lärarna förändringar i elevernas sätt att arbeta med sitt lärande? 

a) Du har mött elever med en egen dator på lektionerna under drygt en termin – har det inneburit 
några förändringar i elevernas sätt att arbeta, jämfört med tidigare elever utan egen dator? 
i) Beskriv hur eleverna arbetar på lektionerna och jämför med tidigare elever… 
ii) Beskriv hur en färdig inlämningsuppgift ser ut och jämför med tidigare elever… 
iii) Beskriv och jämför hur de hanterar sitt material såsom anteckningar, fakta… 
iv) Beskriv hur olika grupper av elever – högpresterande/med särskilda behov/omotiverade arbetar och jämför 

med tidigare elevgrupper/klasser… 
 
 

3) Hur beskriver lärarna förändringar i sin undervisning? 
a) Du har planerat undervisning under drygt en termin med vetskapen om att alla dina elever har 

tillgång till egen dator och trådlöst internet – har det har påverkat ditt sätt att planera undervis-
ningen? 
i) Hur tänker du kring nya möjligheter att arbeta med elevernas lärande? 
ii) Hur tänker du kring innehållet i undervisningen? 
iii) Hur tänker du kring typen av uppgifter som eleverna har att arbeta med? 
iv) Har en-till-en skapat möjligheter till förändring – är det önskvärt att förändra? På vilket sätt?  

 
 
 

 

 


