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Sammanfattning

Denna studie handlar om individualisering i en-till-en-baserad undervisning. Syftet med denna 

undersökning är att undersöka på vilka sätt en-till-en-baserad undervisning kan bidra till en ökad 
individualisering. I undersökningen redovisas de pedagogiska modeller och tankar som ligger till 2
grund för det en-till-en-baserade undervisningssättet i syfte att hitta faktorer som kan förklara hur 
denna undervisning kan höja graden av individualisering. Undersökningen baserades på enkäter till 
lärare och på observationer av lektioner på tre olika skolor som arbetar med en-till-en-baserad 

undervisning. Lärarnas handlingar under observationerna tolkades utifrån ett pragmatiskt perspektiv 
där handlingarnas förstods utifrån vilken ideologisk utgångspunkt läraren hade i sin undervisning, 
huruvida läraren hade fokus på lektionen och det planerade, ett punktuellt perspektiv, eller om fokus 
låg på mötet med eleverna och deras förståelse och upplevelse av det som lektionen handlade om, 
ett relationellt perspektiv. Enkäterna ställde frågor om lärarnas egen upplevelse av datorns betydelse 

för individualisering och uppfattningar om deras egen individualisering i undervisningen. 
Resultaten visade att lärarens ideologiska perspektiv hade betydelse för möjliggörandet av 
individualisering och att datorn gjorde individualiseringen enklare och snabbare i de fall där 
lärarens relationella perspektiv tillät det. I de fall där lärarens perspektiv var mer punktuellt blev 
datorn istället ett redskap för att understryka ett förhållningssätt som fokuserade på kollektivet och 

lektionens planering. Resultaten visade också att individualisering som begrepp inte hade samma 
innebörd för de olika lärarna och att en vidare diskussion om vad man menar med individualisering 
behövs. 

Nyckelord: en-till-en-baserad undervisning, individualisering, inkludering, punktuellt perspektiv, 
relationellt perspektiv, 1-1
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Inledning 
London, Apple Headquarters, januari 2010:  “He’s not a genius! He’s a kid with an i-pad!” utbrast 
föreläsaren Marco Torres. Torres är gymnasielärare i Kalifornien och han har gjort sig känd för sin 
innovativa lärarstil där han motiverar elever med hjälp av modern teknik. Torres menar att 
kunskapsnivån höjs i och med användandet av teknik eftersom den förhöjer både upplevelsen av 
inlärningen och framställningen av produktionen. Sonen, 6 år gammal, blev höjd till skyarna av sin 
lärare eftersom han i hennes tycke “redan kan allt”. Marco Torres hävdade däremot att sonen helt 
enkelt har lärt sig hitta information och dessutom i ett aldrig förr skådat tempo. Att han “kan saker” 
betyder bara att han har tillgång till tekniken. Det som är viktigt är hur han ska använda sin kunskap 
för att utveckla sin egen personlighet och sin egen inlärning underströk Torres som lade till att 
tekniken erbjuder en individualisering där individen står i centrum för sin egen lärprocess.

Dagens skolgeneration har vuxit upp med datorer som ett självklart inslag i vardagen. Att inte 
utnyttja deras kunskaper och vilja att använda tekniken kan ses som ett krampaktigt försök att hänga 
kvar i en värld som inte längre finns. Det i sin tur hindrar eleverna från att förbereda sig för en värld 
där kunskaper om IT tas för givna (Silvernail, 2004). Därtill hävdas att en-till-en-baserad 
undervisning möjliggör en högre grad av individualisering i undervisningen (Zucker & Hug, 2007).

Datorn som arbetsredskap i en skolmiljö där alla elever och alla lärare har varsin bärbar dator och 
använder dem för att kommunicera kallas en-till-en-baserad undervisning, på engelska the one to 
one program. I USA har 50% av de utbildningansvariga tjänstemännen i olika stater och distrikt 
uppgivit att de kommer att budgetera för och implementera en-till-en-baserad undervisning under 
2011 (McLester, 2011). Det finns nu erfarenhet från drygt 10 års användning av datoranvändning i 
en-till-en-baserad undervisning. Hur yttrar sig de erfarenheterna, och hur blir det möjligt att mäta 
effekten av att använda datorn i undervisningen?

I Sverige börjar implementeringen av en-till-en-baserad undervisning att ta fart. Västerås stad har 
nyligen beslutat att genomföra en-till-en i skolorna och det är troligt att fler kommuner och skolor 
tar samma beslut inom en snar framtid (Tallvid, 2010). Organisationen Tänk om (2009) och privata 
företag som LIN Education (2008) förmedlar både hårdvara och utbildning till rektorer och lärare 
om undervisningssätt med en dator per elev. Den gymnasieskola där jag själv arbetar har nu tagit 
steget att bli en-till-en-skola vilket innebär att jag också fått ta del av information, föreläsningar och 
kurser om denna metod. 

Under de föreläsningar och kurser om en-till-en-baserad undervisning som min egen gymnasieskola 
har erbjudit i omställningen till ett arbetssätt med datorn som främsta arbetsredskap har jag saknat 
ett specialpedagogiskt perspektiv på det som undervisning med datorns hjälp kan erbjuda. Dator 
och internet verkar vara här för att stanna och det torde vara okontroversiellt att påstå att penna och 
anteckningsbok är utrotningshotade för denna och kommande gymnasiegenerationer. Att förbereda 
dem för livet efter skolan kan innebära att förbereda dem på att arbeta med datorer som 
arbetsredskap. Detta faktum gör att jag tror att en-till-en-baserad undervisning kommer att införas i 
allt större skala i våra skolor. Därmed känns det högst relevant att undersöka metoden ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv för att på så sätt bidra till viktig kunskap om datoranvändande i 
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skolorna. Inte minst med tanke på att det är en kostsam omställning med stora investeringar för 
inköp av teknik och fortbildning. McLester (2011) uttrycker sin besvikelse över staten Maines 
investeringar i the one-to-one program och menar att det finns intressen som inte baseras på 
pedagogisk forskning på spel i denna nya satsning på en dator till varje elev. McLester (2011) ser 
inte tillräckliga bevis för att satsningen ger de pedagogiska resultat man utlovat. 

Hur ser det då ut i Sverige? Vad har vi för pedagogisk grund för påståenden om ökad 
individualisering och därmed bättre resultat i en skola där datorn används enligt en-till-en-metoden? 
Vad spelar datorn för roll i detta sammanhang, på vilka sätt bidrar en-till-en-baserad undervisning 
till en högre grad av individualisering?  Det ville jag ta reda på och det var min utgångspunkt när 
arbetet med detta examensarbete inleddes. 

Det finns olika typer av individualisering. Vinterek (2006) har genom forskning kommit fram till att  
individualisering är möjlig att kategorisera på följande sätt:
• Innehållsindividualisering 
• Omfångsindividualisering 
• Nivåindividualisering 
• Metodindividualisering

Hastighetsindividualisering 

De olika individualiseringstyperna reflekteras sällan i skolsammanhang när lärare och andra aktörer 
i och utanför skolan talar om individualisering och därför blev det intressant för mig att ta till mig 
Vintereks (2006) uppställning för att få en struktur kring vad som åsyftas egentligen i användningen 
av begreppet individualisering. I kapitel 2 följer en fördjupning av de olika typerna av 
individualisering. 

Från början var det tänkt att denna undersökning skulle handla om elever med diagnoser och deras 
möjligheter till eventuellt ökad färdighet och kunskap i engelska. Att undersöka elever med 
diagnoser innebär att gruppen i teorin tycks homogen. I själva verket omfattar en grupp elever med 
diagnoser många olika elevtyper och många olika slags problem finns representerade i gruppen. Det 
som eleverna i gruppen har gemensamt är att de alla omfattas av regeln om att skolan upprättar ett 
åtgärdsprogram för att de ska lyckas med sina studier. En tanke med min undersökning är att i 
förlängningen se om en ökad individualisering rent av kan ersätta åtgärdsprogram?

1.1. Syfte

I skolans styrdokument framhävs individualisering och elevens rätt att få utvecklas i sin egen takt 
och inom sina egna intresseområden. Denna attityd stärks i den nya läroplan, Gy11, som började 
gälla 1 juli 2011. Individualisering är alltså något som erkänns som en viktig del av det 
inkluderande synsätt som vuxit fram i styrdokumenten som formar arbetet i gymnasieskolans värld. 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan står: “Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Gy11, sid 6). 

Dilemmaperspektivet på specialpedagogik utgår från att utbildningsväsendet måste hantera 
individers olikhet och söka lösningar även om de står i motsatsförhållande till värderingar om 
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kunskap, etik, lärande hos lärare och skolpersonal (Nilholm, 2005). Detta perspektiv erkänner de 
svårigheter som uppkommer i och med att skolan behöver anpassa sin verksamhet i vissa fall.  Jag 
tolkar texten i GY11 ovan så att den väl stämmer överens med dilemmaperspektivet eftersom den 
medger att undervisningen inte kan utformas lika för alla trots att det kan innebära att till exempel 
kraven på likvärdighet i vissa fall får ställas åt sidan. 

En-till-en-baserad undervisning är en metodik som vinner terräng och som implementeras i allt 
större utsträckning. Därför är det av betydelse att undersöka hur väl denna metodik lämpar sig för 
ett förhållningssätt där individualisering, i betydelsen anpassning utifrån varje enskild individ, är en 
viktig och naturlig del av undervisningen. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka på vilka sätt en-till-en-baserad undervisning kan

bidra till en ökad individualisering där flera vägar att nå målen enligt intentionerna i läroplanen 
medges.

1.2. Frågeställningar

Med avstamp i dilemmaperspektivet på specialpedagogik kommer dessa frågeställningar att 
besvaras i undersökningen:

På vilka sätt förekommer individualisering i en-till-en-baserad undervisning?

Vilka förhållningssätt visar läraren gentemot individualisering med hjälp av en-till-en-metodik?

Hur påverkar lärarens förhållningssätt möjligheten till individualisering i en-till-en-baserad 
undervisning?

1.3. Undersökningens teoretiska grund

Dilemmaperspektivet på specialpedagogik är grunden för denna undersöknings syfte och 
frågeställning. Undersökningen utgår också från det pragmatiska perspektivet såsom Moira von 
Wright undersöker det i sin avhandling Vad eller vem? (von Wright, 2000) där hon utgår från 
George Herbert Meads pragmatism och använder det som ett sätt att förstå lärarens hållning eller 
perspektiv på eleven. Enligt Meads pragmatiska hållning förstås dagens problem genom att möta 
dem, diskutera dem och problematisera dem men alltid med en insikt om att morgondagen erbjuder 
nya infallsvinklar som inte på förhand kan anas. 

Människan är enligt Mead (1910) en unik och social varelse. Denna unika människa kan inte handla 
ensam utan är beroende av en social kontext och kommunikation för att utföra handlingar. 
Individualism ersätts av intersubjektivitet där den unika individen visserligen existerar men inte kan 
utvecklas utan att ställas inför andras reflektioner och reaktioner på handlingar.  

I von Wrights (2000) vidare tolkning av pragmatismen hos Mead är det en fråga om på vilket sätt 
mötet sker mellan lärare och elev. Läraren kan ha ett förhållningssätt som är punktuellt eller 
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relationellt och detta förhållningssätt kan komma att styra mötet och relationen och därmed också 
subjektets förmåga till utveckling utifrån det subjektiva. I ett punktuellt perspektiv ser läraren sig 
som handledare eller vägvisare och har ett bestämt mål och syfte för eleven. Fokus för läraren är 
vad eleven är och vad hon ska bli.  Elevens subjekt är underordnat det som läraren bestämt att 
eleven ska kunna och lära sig. Har läraren däremot ett relationellt perspektiv kan målet med mötet 
eller diskussionen aldrig på förhand bestämmas.  Istället förhåller sig läraren till eleven med 
nyfikenhet och undrar tillsammans med eleven vem eleven kommer att bli i processen. Fokus är då 
på vem eleven är och kommer att bli och insikten om morgondagens ovisshet finns alltid med i 
kontexten. 

I von Wrights avhandling (2000) ställer hon frågan om hur en undervisningssituation där alla 
erkänns som subjekt i processen kan uppstå eller formas. Mer specifikt intresserar sig von Wright 
för på vilket sätt läraren förhåller sig till och uppfyller följande text i läroplanen från 1994: 
“Läraren skall utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpf 94, sid 
11). Uppmaningen är faktisk och uppmanande och därmed betydelsefull att undersöka. von Wright 
kommer fram till att det inte är specifika undervisningsmetoder eller organisationer som avgör hur 
väl läraren lyckas med uppdraget att utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande utan en medveten hållning i ett relationellt perspektiv som erbjuder både lärare och elever 
att forma sin egen subjektivitet i en process som är i ständig rörelse. Mead (1910) själv säger att 
eleven inte blir social genom den lärande situationen, han behöver vara social för att lära sig något. 
Med andra ord betonar Meads det relationella perspektivet som en grund för att inlärning ska kunna 
ske. 

Det paradoxala med individualisering ur ett pragmatiskt perspektiv är att sann individualisering 
förutsätter en kollektiv kontext där kollektivet samtidigt ses som människor som är unika var för sig 
och i relation till varandra. Dessa unika människor utvecklar sina jag, sina subjekt i mötet med de 
andra och tillåts också att göra det. Meads uttrycker det som att eleven inte kan förstå ett problem 
utan att läraren ser problemet utifrån elevens erfarenheter. Lärarens framgång i undervisningen 
beror, enligt Mead, på hennes förmåga att konstruera problem som motsvarar elevens erfarenhet 
och förmåga (Meads, 1910). Meads perspektiv stämmer väl med formuleringarna i styrdokumenten 
om att se elevens intresse, förmåga och erfarenheter och utgör därmed en viktig infallsvinkel för 
denna undersökning. 

Läroplanen är formulerad ur ett punktuellt perspektiv föreslår von Wright (2000) vilket gör att 
lärarens möjlighet att se eleven ur ett relationellt perspektiv begränsas  Samtidigt manar läroplanen 
till en starkt moralisk hållning hos den enskilda läraren att tillse det individuella behovet trots de 
punktuella uppmaningarna i läroplanen. Det handlar enkelt uttryckt om att knyta an till handlande 
människor. I von Wrights resonemang om relationellt handlande lärare blir handlingen i sig 
viktigare än vad handlingen innefattar. Alla handlingar leder till utveckling och denna utveckling 
kan inte förutspås. 

Lärare som anammar det punktuella perspektivet får en arbetssam situation eftersom detta 
perspektiv förutsätter läraren i centrum för den utveckling som ska ske (von Wright, 2000). 
Ambitionerna blir faktiska, konkreta och risken är uppenbar att diskrepansen mellan det som 
förutspås ska ske och det som faktiskt sker blir helt och hållet lärarens ansvar. Eleven i detta 
perspektiv riskerar också att uppfatta sig som ett vad snarare än vem och uppfyller prognosen för 
det man har förutsett ska hända utifrån de behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande som 
eleven har enligt läraren. Kan det vara så att den lärare som intar det punktuella perspektivet på 
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förhand har valt en väg som försvårar individualisering, om man med individualisering menar att se 
och bekräfta eleven som ett subjekt i en process vars fulla mål inte kan bestämmas i förväg? 

Mead (1910) betonade att resultat inte uppnås med repetition utan genom variation för att tillåta 
elever att själva skapa sin mening med den kunskap som ska skapas. Denna mening skapas genom 
att eleven själv uttrycker den i en handling som leder till en ny handling och som prövas mot andras 
erafarenheter, tankar och handlingar. Jag tolkar Mead som att han förordar en process i vilken 
tanken utvecklas i enlighet med elevens redan förvärvade erfarenheter och förmågor. Datorn skulle 
kunna vara ett arbetsredskap som kan ge utrymme för denna variation i både information och 
uttryckssätt. 

I ett pragmatiskt perspektiv lär vi människor oss om världen genom de erfarenheter och kunskaper 
vi förvärvar och tillägnar oss. Vi behöver använda språket utifrån den erfarenhet vi har tillägnat oss 
för att pröva erfarenheten genom tankarna (Mead, 1910). Vi behöver undersöka för att kunna dra 
slutsatser och vi behöver undersöka för att kunna ha en åsikt om vidare studier och vidare 
utveckling av det vi studerar. I detta arbete vill jag undersöka hur det ser ut i en miljö där lärare och 
elever använder datorer som arbetsredskap. Genom undersökningen kan jag förvärva insikter som 
kan bidra till vetskapen om huruvida lärare förmår integrera datorerna och den hjälp datorerna kan 
erbjuda på ett sätt som möjliggör vidare utveckling för individen i enlighet med intentionerna i 
läroplanen. 

2. Litteraturgenomgång
I detta kapitel redogör jag för hur styrdokumenten som har reglerat och fortfarande reglerar 
verksamheten i skolan hanterar begreppet individualisering. Begreppet specialpedagogik tas också 
upp och arbetets plats på det specialpedagogiska fältet förklaras. 

Litteraturen som ligger till grund för arbetet handlar förutom styrdokument och specialpedagogik 
också om en-till-en-baserad undervisning eftersom det är denna metod som väckte intresset för att 
undersöka huruvida en-till-en ökar graden av individualisering. För att nå kunskap om en-till-en och 
individualisering går jag igenom de centrala pedagogiska tankarna bakom en-till-en. Vidare går jag 
igenom befintliga undersökningar om en-till-en-baserad undervisning för att se om där finns något 
som kan stödja teorin om att arbetssätet leder till ökad individualisering. 

2.1. Individualisering genom tiderna - en historisk tillbakablick

Även om det kan tyckas att individualisering är ett relativt nytt begrepp inom både skolväsende och 
samhälle i övrigt finns attityden med redan i skolkommissionens diskussioner år 1946 och innan 
dess i Tyskland och USA genom The New Education Fellowship, en grupp som grundades i 
England och anslöt sig till sig den tidens progressiva pedagoger som Dewey, Freinet och 
Montessori (White, 2001). Denna grupp ägnade sig åt att sprida budskapet om en individualiserad 
undervisning i början på förra seklet.  The New Education Fellowship och dess ledare, Beatrice 
Ensor, underströk också vikten av kreativa inslag i undervisningen för att få eleven att utvecklas på 
alla plan. 

I 1955 års undervisningsplan fanns tydliga individorienterade skrivelser. Läraren skulle ”... söka 
lära känna elevernas individuella anlag, förutsättningar och intressen...”(Andersson & Karlsson, 
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2007). Även om Lgr62 också nämner individualisering och föreslår att läraren ger eleven möjlighet 
att välja olika nivåer efter förutsättningar så betonas från och med nu en mer samhällsbärande 
undervisning med fokus på kollektivet (Vinterek, 2006). 

I Lgr80 fick individualisering en framträdande roll:”Individualisering måste så långt det är praktiskt  
möjligt få prägla arbetet.” Specialpedagogiska insatser skulle i denna läroplan hållas inom den 
reguljära undervisningen (Persson, 2007). Begreppet individualisering finns inte med uttryckligen i 
Lpf 94. Istället står där att “läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Lpf 94, sid 11).  Som Vinterek (2006) påpekar finns många 
förhoppningar och förväntningar kopplade till uttryck som dessa. Moira von Wright (2000) är inne 
på samma tankebana och pekar dessutom på skrivelsens uppmanande innebörd (se ovan 1.3.).

1994 samlades 92 stater, däribland Sverige, för att underteckna en FN-deklaration i vilken alla barns 
rätt till undervisning utifrån det unika barnets särskilda personlighet, kunskaper, behov och 
förutsättningar. Alla barn ska enligt deklaration ha rätt att gå i reguljär skola. Denna deklaration är 
Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) och den ligger till grund för de undertecknande staternas 
attityd till undervisning. Här framgår tydligt att specialpedagogik ska integreras i den vanliga 
skolan och lösningar med att separera barn utifrån förmåga eller behov ska undvikas. Deklarationen 
var ett viktigt steg i en ny attityd som framhåller inkludering snarare än segregering och har 
hänvisats till som en milstolpe i den pedagogiska utvecklingen. 

I den nya läroplanen, Gy11, står att läsa: “Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt 
arbete” (Gy11, sid 10). Här står dessutom: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (Gy11, sid 6). Texten stipulerar vidare: “Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar 
för elever med funktionsnedsättning” (Gy11, sid 6). Ordalydelsen är alltså något förändrad och 
erfarenheter och tänkande finns inte längre med som delar av en tänkt individualisering. Däremot 
understryks kunskaper och den särskilda hänsyn som ska tas till elever med funktionsnedsättning. 
Man har alltså valt att särskilja funktionsnedsättning från övriga förutsättningar som ju kan ha att 
göra med en mängd faktorer och inte nödvändigtvis just funktionsnedsättning. 

Begreppet individualisering används i skolsammanhang lättvindigt och diffust som om det inte 
fanns något att problematisera eller tydliggöra om hur det ska gå till att individualisera. I själva 
verket finns många olika sätt att individualisera och en ökad medvetenhet om dessa olika sätt torde 
vara essentiellt för att uppnå åtminstone en högre grad av anpassning efter olika förhållanden. 
Vinterek (2006) nämner i sin övergripande studie om individualisering i skolsammanhang följande 
typer; 
• Innehållsindividualisering 
• Omfångsindividualisering 
• Nivåindividualisering 
• Metodindividualisering
• Hastighetsindividualisering 

I innehållsindividualisering anpassas stoffet till elevens särskilda intressen i syfte att höja 
motivationen. Innehållet kan också anpassas för att bättre passa elevens förmågor eller talanger. 
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Förutom att anpassa stoffet kan också innehållet i det som eleven producerar individualiseras så att 
det bättre stämmer överens med elevens intresse eller förmågor. Eleven kan till exempel själv välja 
ämne för fördjupningsuppgift eller form för presentation av fördjupningsuppgiften.

Omfångsindividualisering och nivåindividualisering är kopplat till innehållet så att elevens 
kunskaper eller nivå bestämmer innehåll och omfång. Vinterek (2006) föreslår att uppgifter och 
instruktioner i denna typ av individualisering kan anpassas så att eleven kan arbeta i grupp, i par 
eller enskilt för att lättare kunna tillåta en viss nivå på arbetet eller för att kunna låta eleven avgöra 
mängden arbete som ska utföras. Eleven kan till exempel få göra en mindre eller större del av ett 
arbete och en anpassning av arbetets svårighetsgrad kan erbjudas. 

Metod- och hastighetsindividualisering där eleven tillåts arbeta i sin egen takt används också för att 
se till elevens förutsättningar. Det kan handla om att tillåta andra miljöer för arbete eller att använda 
andra slags arbetsredskap för att bättre passa elevens förmågor. Elevens schema kan också anpassas 
för att bättre ta till vara elevens förutsättningar att hinna med ett arbete. 

Samtliga typer av individualisering kan göras i olika grader, inom ett ämne eller genomgående inom 
alla ämnen (Vinterek, 2006). Individualisering kan också ske som en mindre del inom ett visst 
arbete. Oavsett individualiseringstyp behöver ansvarsfördelningen konkretiseras. Inte sällan läggs 
ansvaret för graden av individualisering eller omfattningen av den på eleven själv. Det som då 
skulle innebära en frihet blir istället en börda då ungdomar inte har förutsättningar att vid den åldern 
klara av ett sådant planeringsarbete (Klingberg, 2010). 

2.2. Vad är specialpedagogik?

Specialpedagogik kan handla om “de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker 
till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra 
skolbarn” (Brodin & Lindstrand, 2004 i Ahlberg, 2007). Ofta fokuserar därför diskussionen om 
specialpedagogik på avvikelser och det som inte fungerar vilket har gjort att inriktningen har fått 
kritik (Ahlberg, 2007). I grunden är specialpedagogik en politisk ideologisk inriktning som har sina 
rötter i FN:s konvention om barnens rättigheter och i Salamancadeklarationen från 1994 (se ovan). 
Historiskt har från myndigheters sida framhållits att alla lärare ska ha specialpedagogisk kompetens 
för att kunna tillgodose behov för alla barn och ungdomar man kommer i kontakt med.  

Skrtic (Skrtic, 1991 i Persson, 2007) har problematiserat specialpedagogikens roll och menar att det  
finns en risk att den hindrar den vanliga pedagogikens inrikting eftersom den tillåter att allt som inte 
uppfattas som normalt behandlas på ett särskilt sätt, inte sällan utanför den reguljära 
undervisningen. 

Nilholm (2005) lyfter fram de olika perspektiv på specialpedagogik som kan urskiljas historiskt; det 
kategoriska perspektivet där individen traditionellt anses själv vara grunden till sin svårigheter och 
det relationella synsättet där individen sätts i ett sammanhang som kan förminska eller förstora 
svårigheter. Antingen ser man eleven som en individ med svårigheter eller som en individ i 
svårigheter. Det senare perspektivet benämns också det relationella perspektivet (Emanuelson, 2001 
i Nilholm, 2005). 

För läsningen av denna uppsats vill jag förtydliga att det relationella perspektivet på 
specialpedagogik inte ska förväxlas med det relationella förhållningssätt hos lärare som von Wright 
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(2000) beskriver. Båda dessa relationella perspektiv har det gemensamt att de utgår från 
sammanhanget för att lyfta komplexiteten i en elevs situation men ett relationellt perspektiv på 
specialpedagogik handlar om att se särskilda behov som sociala konstruktioner (Nilholm, 2005). Ett  
relationellt perspektiv hos läraren enligt det pragmatiska synsättet handlar om lärarens 
förhållningssätt gentemot eleven där det sociala samspelet står i fokus för de handlingar läraren och 
eleven gör i syfte att utveckla eleven (von Wright, 2000). 

Nilholm (2005) lyfter fram ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet, som en möjlig väg att 
röra sig bort från en uppdelning av de två tidigare perspektiven, det kategoriska och det relationella, 
till förmån för ett synsätt där man medger att svårigheter finns både hos individen och i situationen. 
Dilemmaperspektivet utgår från att det inte finns något enkelt svar på hur man ska göra för att bäst 
anpassa och att den anpassning som görs kommer att innebära nya problem. Denna undersöknings 
syfte och frågeställningar baseras på dilemmaperspektivet eftersom det passar för syftet att 
undersöka datorn som verktyg för anpassning och som redskap för lärarens förhållningssätt i 
undervisningen. Dilemmaperspektivet närmar sig också ett pragmatiskt förhållningssätt eftersom 
problemen kring anpassning diskuteras och förhandlas för att närma sig en lösning (Nilholm, 2005). 
Pragmatismen utgår också från diskussionen som en bärande del av de handlingar lärare gör för att 
lösa problem som utgår från den enskilda eleven (Mead, 1910).  

2.2.1. Inkludering som specialpedagogisk insats

Inkludering förs fram som en del av den specialpedagogiska forskningen och attityden till 
specialpedagogiska insatser. Begreppet inclusion kommer från USA och det har rått delade 
meningar om hur det ska översättas till svenska på bästa sätt. Jag väljer att använda ordet 
inkludering hellre än inklusion eftersom det första anses beteckna en process mer än ordet inklusion 
(Nilholm, 2006). Eftersom  homogena grupper inte är en realitet utan snarare en utopisk idé blir det 
viktigt att ta till sig ett arbetssätt som är kompensatoriskt eller som bygger på ett demokratiskt 
deltagarperspektiv (Persson, 2007). 

I grundskoleförordningen står att “särskilt stöd ska ges till elever i behov av specialpedagogiska 
insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör” (SFS 
1994:1194, Kapitel 5 §5). Trots det löser ofta skolor problem med elever i behov av särskilt stöd 
genom att sätta dem i särskilda grupper eller skilja dem från ordinarie undervisning på något sätt. 
Attityden att det är bättre att separera dessa elever från klassen är seglivad trots lagtexten (Ahlberg, 
2007, Nilholm, 2006). 

Det finns många definitioner på inkludering som begrepp precis som det finns många sätt att 
förklara begreppet individualisering. Ett sätt att förklara inkludering innebär att se människan som 
en del av ett sammanhang för att förstå hur och på vilket sätt svårigheter uppstår. Svårigheten med 
inkludering som inriktning är att gå från teori till praktik, att göra avstamp i ideologin men landa i 
den verklighet som eleven befinner sig (Ahlberg, 2007).  

I Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg (2001) behandlas skolors kultur som en del av den 
bakgrund som eleverna arbetar i och som har stor betydelse för deras resultat. I rapporten framgår 
att forskare menar att det finns ett samband mellan resurser och resultat men det kunde inte 
fastställas på vilket eller vilka sätt sambandet hade betydelse. Det verkar som om lärarrollen har 
stor betydelse och då blir lärarens kultur eller grundideologi också värdefull att studera för att 
utröna framgångsfaktorer och fallgropar. På varje skola finns dessutom en skolkultur som i hög grad 
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bestämmer lärarens arbetssätt. Skolverkets undersökning visade att det fanns en tendens att skolor 
faller tillbaka i traditionella arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd, till exempel genom att 
ordna mindre grupper och genom att utesluta dem från den vanliga undervisningen i större grupp. 
Undersökningen visade också att elever med uttalade diagnoser lättare fick hjälp och stöd. 
Åtgärdsprogram fanns oftast men arbetet med dessa program var inte alltid systematiskt genomfört. 
En av fallgroparna för elever som inte nådde målen var en bristfällig relation till läraren. Ett 
flexibelt arbetssätt, däremot, var en framgångsfaktor för de elever som nådde målen trots 
svårigheter. I undersökningen kunde man se en korrelation mellan lärare som ägnade mycket tid åt 
planering av själva undervisningen och en oförmåga att arbeta mer flexibelt med elever som 
behövde andra arbetssätt. Tiden ägnades framförallt åt lektionsplanering och inte åt reflektion kring 
hur arbetet kan organiseras på sätt som gagnar elevers olika behov och förutsättningar. Många 
skolor, framförallt på gymnasienivå, hade karaktären av förmedlingsskola där lärarna uttryckte ett 
behov av och en tro på hög grad av kontroll över det som skulle ske under lektionen. Inte sällan var 
innehållet i lektionen bestämt på förhand. Som i von Wrights (2000) avhandling fanns en koppling 
mellan lärare med ett punktuellt perspektiv i sin undervisning och en lägre grad av anpassning och 
individualisering. De lärare som i undersökningen arbetade mer relationellt och processuellt var i 
minoritet och arbetade inte sällan ensamma. Undersökningen visade också att i en kultur där läraren 
ägnade mer tid åt planering av lektionen än med relationen med eleverna tycktes de hänföra elevens 
svårigheter till personlighet. Elever omtalades som “slöa”, “lata”, “ointresserade” som 
förklaringsmodell för varför de inte nådde målen. Förklaringar på systemnivå diskuterades inte i 
samma utsträckning. Därmed lärde sig också eleverna att hitta felen i sig själva, i sin förmåga eller 
personlighet. Detta var en tydlig fallgrop för elever som inte nådde målen. Även här är det möjligt 
att se en koppling till von Wrights (2000) forskning om lärarperspektiv som punktuella eller 
relationella. En lärare eller skolkultur som poängterar det punktuella perspektivet riskerar att ha en 
högre andel elever som inte når målen eftersom fokus ligger på kursen, lektionen och därmed 
elevens förmåga att ta till sig det som är fokus för lektionen eller den egna undervisningen. 

I Skolverkets rapport Läs-och skrivprocessen som ett led i undervisningen (2000) undersöktes tre 
olika skolmiljöer med syfte att utröna huruvida miljöerna påverkade elevernas läs- och 
skrivutveckling. Här hittades tre olika sorters miljöer som grogrund för utvecklingen; A, där lärarna 
systematiskt och medvetet arbetade med läs- och skrivprocessen som en utveckling, B, där lärarna 
arbetade mindre systematiskt med processen som utveckling och den tredje miljön C, där processen 
helt uteblev. Den sista miljön var vanligast på gymnasienivå och de två första förekom mest inom 
F-6 och högstadiet. Undersökningen visade att datoranvändning i hög grad användes för att 
reproducera texter och sällan för elevens egen utvecklingsprocess. Lärarna i C-miljön arbetade 
ämnes-segregerat och läs- och skrivinlärningen handlade om målstyrning i det egna ämnet istället 
för elevens egen utveckling som en process. Skolverkets undersökning visar att det är svårt att få till 
en inkluderande attityd och ett arbetssätt där elevens individuella utvecklingsprocess står i centrum i 
en miljö där ämnet och lektionen står i centrum. Risken är stor att man i sådana miljöer ser särskilda 
åtgärder som just extraordinära och något som är ett störande moment snarare än ett naturligt inslag 
i den flora av personligheter som möts varje dag i skolsammanhang. 

2.2.2. Undersökningens placering på det specialpedagogiska fältet

Begreppet individualisering används för olika syften. Ibland upplever jag att det hänvisas till 
individualisering som ett sätt att höja elevernas motivation, ibland för att tillse att infärgning (att ett 
innehåll präglas av det eller de huvudämnen som eleven har valt att läsa) sker. Andra gånger 
används begreppet individualisering för att känneteckna att undervisningen anpassas för en del 
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elever som annars inte skulle kunna tillgodogöra sig den. Huvudsakligen verkar det enligt min 
mening vara ett begrepp som väcker positiva associationer men som också väcker tankar om hur det  
ska kunna genomföras i en skolsituation där en grupp elever ändå samlas kring en gemensam 
ämnesram med gemensamma mål och betygskriterier. 

Specialpedagogikens uppgift är enligt Kadesjö (2001) att hitta sätt att möjliggöra lärande i elevers 
eget tempo, på sin egen nivå och med särskilda instruktioner. Kort sagt, att hitta ett individualiserat 
arbetssätt som är anpassat efter elevens intresse, nivå, arbetssätt eller metod. Kadesjös (2001) 
beskrivning stämmer överens med Vintereks (2006) uppställning av olika typer av 
individualisering. 

I styrdokumenten framgår att både inkludering och individualisering ses som självklara medel och 
mål för att nå en skola för alla. Det pragmatiska perspektivet betonar också vikten av att möta varje 
elev individuellt i ett socialt samspel som utvecklar varje elevs medvetenhet om sig själv (Mead, 
1910). Eftersom ett arbetssätt med datorer i skolan framhålls som ett sätt att kunna möta elever 
individuellt (Zucker & Hug, 2007) är det naturligt att titta på de exempel som finns i skolmiljö just 
nu för att ta lärdom av det och dra slutsatser om hur datorn kan hjälpa till att individualisera. 
Därmed har undersökningen relevans på det specialpedagogiska fältet. 

2.3. En-till-en-baserad undervisning

“It is no longer adequate to prepare some of our young people to high levels of learning and 
technological literacy; we must prepare all for the demands of a world in which workers and 
citizens will be required to use and create knowledge, and embrace technology as a powerful tool to 
do so” (Silvernail, 2004).  Delstaten Maine stod inför ett vägskäl år 2001 då ledande politiker 
beslutade att visa att en helomvändning när det gäller undervisningen skulle få elevernas resultat att 
lyfta. Samtliga elever i årskurs 7 och 8 samt deras lärare tilldelades varsin laptop i syfte att höja 
resultaten. Detta projekt var startskottet för en-till-en-baserad undervisning. Under de följande åren 
gjordes utvärderingar där en grupp koordinatorer genom enkäter, skolbesök och kvalitativa 
intervjuer mätte dels graden av aktivitet genom datorerna, dels elevernas resultat. 

2.3.1. Pedagogiska modeller och tankar bakom en-till-en-baserad undervisning

Jag tar här upp de modeller och tankar som finns bakom idén med en-till-en-baserad undervisning. 
Syftet är att klargöra vad som faktiskt menas med en-till-en och att utröna i vilken mån 
individualisering är en del av dessa tankar och modeller. Lärarkompetens, arbetssättets utveckling 
och en utvidgning av synen på var och när lärande sker är alla delar av en övergång till en-till-en-
baserad undervisning. I detta kapitel redogörs för dessa delar. 

2.3.1.1. Lärarkompetens inom en-till-en-baserad undervisning

Lee Schulman, amerikansk psykolog och filosof, anses vara en nestor för den en-till-en-baserade 
undervisningen (Mishra & Koehler, 2006). Han såg ett behov av att tydliggöra vilka slags 
kompetenser som en lärare bör besitta för att lyckas med sin undervisning.  Han menade att det var 
viktigt att se Content Knowledge och Pedagogical Knowledge som två skilda delar i lärarens värv. 
Content Knowledge (ämneskunskaper) måste läraren tillägna sig på den nivå som han/hon ska 
undervisa. Pedagogical Knowledge (pedagogisk kompetens) är det som lärare måste arbeta med för 
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att lyckas som lärare. Dessa två delar kompletterar varandra och bör utvecklas medvetet för att höja 
lärarkompetens (Schulman, 1987). 

TPACK, technical, pedagogical and content knowledge, är en fortsättning på Schulmans teorier som 
utvecklats av Mishra & Koehler (2006) vilka har lagt till tekniskt kompetens som en viktig tredje 
del som också måste utvecklas på samma nivå som ämnes- och pedagogiska kunskaper. Det är 
alltså av vikt att lärare i en omställning till en-till-en-baserad undervisning tydliggör hur dessa 
kompetenser ser ut hos varje lärare och hos ett lärarkollektiv. 

Shulmans teori är knappast ny och härrör från en tid då datorerna ännu inte påbörjat sitt intåg i 
skolans värld. Det faktum att hans teori fortfarande anses ha betydelse skulle kunna tyda på att det 
finns en medvetenhet om att lärarens roll är viktig men det finns inte tillräckligt med kunskap om 
hur denna roll påverkar i en en-till-en-baserad undervisning. 

Till skillnad från von Wright (2000), som fokuserar på lärarens perspektiv i sin undervisning, talar 
en-till-en-pedagogerna om kompetens. Där von Wright ser lärarens inre, den inre process som 
bestämmer hur läraren ska se på sig själv och sina elever i undervisningssammanhang,  som det 
viktiga ser Shulman (1987) det yttre, kunskap som förvärvas utifrån, som det som styr 
lärarkompetensens utveckling. 

2.3.1.2. Arbetssättets utveckling under implementeringen av ett en-till-en-baserat 
undervisningssätt

När en skola går över till ett en-till-en-baserat undervisningssätt har en viss bestämd utveckling 
noterats. Ruben Puentedentura (2009) har beskrivit utvecklingen som en lärare genomgår i 
implenteringen av datoranvändande i arbetet i fyra steg som han har förkortat SAMR, substitution, 
augmentation,, modification, redefinition.  Först steget, substitution, är då läraren använder datorn 
som en skrivmaskin. Andra steget kallas augmentation då läraren utvecklas och använder datorn 
mer effektivt. I dessa två första steg anses datorn förhöja kvaliteten på arbetet och undervisningen. I 
tredje steget, modification, har läraren så pass mycket datorvana att hon börjar använda den för att 
utveckla lärandet hos eleverna. Det sista steget kallas redefinition och här börjar läraren att använda 
datorn för att helt omarbeta och omdefiniera uppgifterna till eleverna. De sista två stegen kallar 
Puentedentura för transformation vilket innebär att lärarna inför nya arbetssätt och nya strategier i 
undervisningen. Först i sista steget kan man se att eleverna utvecklas i sitt eget arbete enligt 
Puentedenturas forskning. Tallvid (2010) ger ett exempel på hur en uppgift kan utvecklas enligt de 
nivåer som SAMR beskriver: en dikt kan skrivas ner i datorn istället för på ett papper (substitution), 
dikten kan skickas till läraren som ger feedback via datorn (augmentation). Vidare kan dikten delas 
med andra i klassen genom internet (modification) och slutligen delas med andra i världen genom 
internet (redefinition). 

Puentedenturas (2009) beskrivning av utvecklingen av arbetssättet vid en övergång till en en-till-en-
baserad undervisning visar att det tar tid att komma till det stadium där eleverna själva kan utveckla 
sitt eget lärande. Det finns inte uppgivet hur lång tid detta kan ta. Omvänt kan då sägas att datorn 
enligt detta sätt att se på arbetssättet inte hjälper till att forma en undervisningssituation där 
individualisering och anpassning sker förrän arbetssättet har implementerats och genomgått en 
process. Enligt det pragmatiska synsättet så som von Wright (2000) beskriver det blir detta 
problematiskt då läraren som subjekt fråntas möjligheten att själv omvärdera sitt perspektiv för att 
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uppnå en mer relationell syn på arbetet med eleverna.  Inte heller i Puentedenturas modell ges 
elever subjektstatus utan görs till objekt utanför processen. 

En personlig invändning mot SAMR:s beskrivningar är att även om modification sägs omformulera 
arbeten och uppgifter så är det fortfarande samma grunduppgift, att skriva en dikt i Tallvids (2010) 
exempel.  Det är fortfarande ett begränsat och begränsande perspektiv i vilket eleven helt enkelt 
höjer upplevelsen och motivationen för uppgiften genom att utöka antalet läsare av den egna texten. 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det mer intressant att se hur modification kan bidra till att 
genomförande och bedömning blir mer individualiserat och anpassat efter elevens förutsättningar. 
Det är här som det fortsatta arbetet kring en-till-en-baserad undervisning kan bli riktigt intressant 
och bidra till den verkliga revolutionen som eftersöks för att i sanning genomföra tankar om 
inkludering och individualisering. Kanske kan man säga att även kommuner som Falkenberg, som 
har kommit långt i sin implementering av en-till-en-baserad undervisning i själva verket befinner 
sig på det första stadiet, substitution, där datorn fortfarande används som ett verktyg för att samla 
texter och tankar och visserligen sprids och bearbetas på delvis nya sätt, medan det är fortfarande är 
långt kvar till modification. Det kan också diskuteras huruvida det verkligen är dessa fyra stadier 
som bestämmer utvecklingen mot en mer individualiserad undervisning. I ett pragmatiskt synsätt 
torde det snarare vara lärarens perspektiv och de aktiva handlingar som görs i det sociala samspelet 
som kan bestämma en utveckling av arbetssättet. 

Det pragmatiska synsättet medger förstås inte en bestämd och förutsägbar gång. Istället blir den 
utveckling som en övergång till en en-till-en-baserad undervisning intressant som en process, där 
handlingarna stimulerar nya handlingar i en aldrig upphörande process.

2.3.1.3. Förskjutning av klassrummets väggar

“The 21st century classroom will be wherever the learner is located” (Thornburg, 1999). Begreppet 
learning spaces kännetecknar de olika områden inom och utom en skola där inlärning sker. First 
learning space är klassrummet medan second learning space är områden utanför klassrummet men 
fortfarande i skolan där elever lär sig. Third learning space omfattar alla områden utanför skolan 
där lärande av något slag sker. Det betyder lärande i både reala och virtuella miljöer. Inom en-till-
en-baserad undervisning används begreppet ibland för att framhäva att denna third learning space 
får större plats i undervisningen. I exemplet ovan, diktuppgiften, kan man säga att den första 
uppgiften sker i first learning space och den andra, där eleverna läser varandras dikter i second 
learning space. Den tredje uppgiften där dikten publiceras på nätet kan sägas ske i third learning 
space.  Kanske är det mer adekvat att tala om dessa olika learning spaces eftersom det är 
utvidgningen av klassrummets väggar, hittills, som gjort skillnad i utvecklingen av uppgifter i 
undervisning med en-till-en-metodik. Thornburg (1999) har också myntat begreppen the watering 
hole, the campfire, the cave och life som kännetecknar olika sätt att samlas och arbeta med och 
kring datorn. The campfire betyder föreläsning eller genomgång, här samlas man i grupp och 
lyssnar på läraren. I the watering hole återfinner man diskussionen och i the cave arbetar eleven 
självständigt. Life är det som enligt Thornburg (1999) är svårast att uppnå i traditionell undervisning 
eftersom det kännetecknar livet utanför klassrummet och skolan, den kontext som behövs för att 
eleven ska förmå tillägna sig kunskap för framtiden. 

Inte heller Thornburg (1999) diskuterar datorns möjligheter ur ett specialpedagogiskt, 
individanpassat perspektiv. Liksom Shulman (1987), Puentedentura (2009) och Tallvid (2010) 
förblir datorn ett hjälpmedel för att höja graden av motivation och för att förhöja upplevelsen av 
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viktig inlärning på ett sätt som främjar elevens möjligheter till kunskap för framtidens behov. 
Idéerna tar avstamp i en kontext som är kollektiv snarare än individuell. 

Material, metod och undervisningssätt ändras till formen men inte i innehållet. Allt det som görs i 
datorn kan fortfarande översättas till ord och begrepp som känns igen från traditionell undervisning. 

2.3.2. Undersökningar om en-till-en-baserad undervisning

I Sverige finns sparsamt med undersökningar om just en-till-en men i USA där metoden har använts 
längre tid och varifrån idéerna kommer finns fler undersökningar och artiklar att tillgå. En del 
artiklar har en kritisk utgångspunkt och visar otålighet när det gäller faktiska resultat och uppvisade 
framgångar. Dessa artikelförfattare menar att framgångsutsagor är anekdotiska till sin karaktär och 
inte vetenskapligt underbyggda. Samtidigt finns det undersökningar som visar på vissa 
framgångsfaktorer och det finns ett fåtal undersökningar som försökt mäta resultaten mer 
kvantitativt än de upplevelsebaserade undersökningar som dominerar studier om en-till-en-baserad 
undervisning. Nedan följer en redovisning av några undersökningar från USA och Sverige.

2.3.2.1. Maine

Efter två år av en-till-en-baserad undervisning i delstaten Maine kunde konstateras att upplevelserna 
av ökad individualisering och höjda resultat kunnat åstadkommas genom implementeringen av en 
dator per elev (Silvernail, 2004). Eleverna upplevde en större grad av motivation, ökad 
individualisering och bättre inlärning. Lärarna menade också att eleverna blivit bättre på att 
organisera sina studier och att de fått en bättre studieteknik. I synnerhet de elever som behövde 
särskilt stöd och som riskerade att inte nå målen fick genom datoranvändning bättre resultat enligt 
lärarna. Dessa elever ansågs nå bättre resultat genom bättre närvaro och ökad interaktion med 
övriga elever. Lärarna menade att datorn hjälpte dem att kommunicera med andra på ett sätt som de 
förut inte hade vågat göra, och att beteendeproblem hade minskat avsevärt. De problem som 
nämndes i implementeringen av en-till-en-baserad undervisning hade att göra med teknisk 
kompetens, logistik och ekonomiska svårigheter. De elever som hade datorvana kom från hem där 
de ekonomiska förutsättningarna var goda och där det fanns resurser att hantera datorer. Eleverna 
från mindre resursstarka hem hade sämre förutsättningar att hantera datorn eftersom de inte var lika 
datorvana. De hade inte heller samma möjligheter att ta hand om datorerna på rätt sätt och hade inte 
kunskap att komma runt tekniska svårigheter när de stötte på sådana. 

En del artiklar om en-till-en-baserad undervisning i USA har en kritisk utgångspunkt och visar 
otålighet när det gäller faktiska resultat och uppvisade framgångar. Dessa artikelförfattare menar att 
framgångsutsagor är anekdotiska till sin karaktär och inte vetenskapligt underbyggda. Samtidigt 
finns det undersökningar som visar på vissa framgångsfaktorer och det finns ett fåtal 
undersökningar som försökt mäta resultaten mer kvantitativt än de upplevelsebaserade 
undersökningar som dominerar studier om en-till-en-baserad undervisning. 

Norris och Sullivan (Norris, 2010) är besvikna på staten Maine som de menar har implementerat 
en-till-en-baserad undervisning på papper men inte i grunden. Lärarna använder fortfarande 
traditionell undervisning och datorn blir en krydda som läggs ovanpå. De menar att det blir svårt att 
utvärdera resultat av en-till-en så länge det inte används i sin fulla potential.  Samtidigt är den grund 
som idéerna bygger på fortfarande förankrade i begrepp som tydligt kan översättas till traditionell 
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undervisning (se ovan 2.5.1) i Puentedenturas (2009) och Shulmans (1987) beskrivningar av hur 
datorn kan användas. 

Delstaten Maines initiativ anses vara den största satsningen på en-till-en-baserad undervisning och 
den framhålls ofta som en lyckad satsning som ger goda resultat. Samtidigt säger även tjänstemän 
med ansvar för skolfrågor i staten att resultaten inte kan mätas kvantitativt utan de goda exemplen 
är anekdotiska och upplevelsebaserade (McLester,2011).

De skolor som arbetar med en-till-en-metoden både i Maine och i andra delstater som har visat 
positiva resultat på standardprov har samtidigt med datorns införande också prioriterat frågor som 
har med kompetensutveckling för lärare, organiserade lärarmöten och systematiska sätt att dela med 
sig av goda exempel bland lärarna. Dessa skolor har samtliga innan en övergång till en-till-en-
baserad undervisning haft resultat om cirka 50% på standardprov. (I USA mäts resultat i procent där 
50-60% är godkänt och 100% kan sägas motsvara A i dagens betygsskala). Det innebär att de 
tidigare resultaten legat mycket lågt (Norris, 2010).

2.3.2.2. Berkshire, Massachusetts

I Berkshire, Massachusetts, har ett pilotprojekt inom en-till-en-baserad undervisning genomförts där 
forskarna har fokuserat på att kvantitativt säkerställa skillnader mellan skolor som arbetat enligt en-
till-en och skolor som har arbetat traditionellt (Bebell, 2010). De jämförde en-till-en-skolornas 
progression i resultat med andra skolors resultat-trender under samma period. De jämförde också 
huruvida en-till-en-elevers användning av datorer för hemarbete hade effekt jämfört med elevers 
hemarbete i traditionell undervisning. Undersökningarna baserades på en treårsperiod, 2005-2008. 
När eleverna testades blev de tillsagda att använda dator eller papper och penna slumpmässigt så att 
datorvana elever inte skulle dra fördelar eller utsättas för nackdelar med tanke på hur de brukar 
arbeta. 

Samtidigt som Norris (2010) med flera visar frustration över hur lite lärare genomför förändringar 
med datorns hjälp har Bebell (2010) i sin forskning i Massachusetts visat att lärarna generellt 
påvisade dramatiskt nya sätt att undervisa när datorn introducerades i klassrummen. Bebells (2010)
forskarteam konstaterar genom observationer och intervjuer att majoriteten av lärare och elever 
uppger att de förändrat sitt sätt att arbeta i och med en-till-en. 

Bebells (2010) forskning bekräftar de anekdotiska upplevelser andra har tagit upp angående elevens 
engagemang. Eleverna visade märkbart mer engagemang när tekniken användes i klassrummet. 
Även deras förmåga att samarbeta och söka information tycktes öka när de använde datorn för 
uppgifter men denna observation gällde inte för samtliga observerade klasser. Lärarna uppgav också 
att eleverna fick större frihet att lära sig utifrån sina individuella lärstilar med hjälp av datorn. 

Det som är mest intressant för denna studie som vill undersöka det specialpedagogiska perspektivet, 
det vill säga ett individualiserat arbetssätt, är Bebells (2010) grupps frågor till lärarna om framgång 
för olika elevtyper. De ställde frågor om 14 typer av elevbeteenden och bad lärarna uppskatta hur 
tre olika elevtyper hade påverkats genom användning av datorn i klassrummet. De tre elevtyperna 
var: high-achieveing students, at-risk or low-achieving students och traditional students. Man kan 
anta att många av eleverna i den andra gruppen är elever i särskilda behov. Uppskattningen visade 
att framförallt gruppen traditional students förbättrade elevbeteendet men alla tre grupper visade 
förbättringar i hög grad även om high-achieveing students var den grupp som bäst förbättrade sin 
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skriftliga förmåga. Gruppen elever som benämndes low-achieving var den grupp som mest ökade 
sin förmåga att föra dialog med läraren, hålla ordning på material och vara närvarande i skolan. 

Standardproven som eleverna i en-till-en-skolor och traditionella skolor genomgick visade också 
förbättrade resultat för elever i en-till-en-skolorna men forskarna pekar på flera faktorer som gör det 
svårt att fastställa att det beror på en-till-en; andra initiativ för att förbättra resultat infördes 
samtidigt och elevgrupperna förändrades under perioden (Bebell, 2010). En utförlig undersökning 
gjordes därefter för att säkerställa statistiskt säkra jämförelser utifrån elevens hemsituation, tidigare 
resultat, datorvana, mängden tid som datorn användes i skolan. Här kan konstateras att ju mer 
datorn användes i klassrummet desto högre resultat på prov även om skillnaden var liten. Eleverna i 
en-till-en-programmet förbättrade sina testresultat i matematik med 1.3 poäng jämfört med elever i 
traditionell undervisning. I ämnet science fanns en negativ trend, elever som använt dator i 
undervisningen klarade sig sämre på standardproven än elever i kontrollgruppen. Den 
framgångsfaktor som var mest påvisbar var att elever som ofta använde dator i hemmet för både 
skolarbete och fritid klarade sig något bättre på proven men detta korrelerade med socioekonomisk 
status vilket gjorde att faktorn inte gick att använda som korrelat i undersökningen.

2.3.2.3. Falkenberg, Sverige

En motsvarande undersökning för implementeringen av en-till-en-baserad undervisning i Sverige 
har genomförts av Martin Tallvid (2010) i Falkenbergs kommun. Detta projekt organiserades så att 
varje skola hade en resursperson med kunskap om teknik och hur datorn kan hjälpa elever och 
lärare. Resurspersonerna på varje skola träffades regelbundet med varandra och med en IT-pedagog 
för att säkerställa devisen “hjälp till självhjälp” kunde få praktisk betydelse. Det framkommer inte i 
undersökningen om IT-pedagogerna också hade kunskap om specialpedagogik. 

Tallvids (2010) undersökning baserades på intervjuer, enkäter och lektionsbesök. Åtta lärare av 61 
intervjuades mer djupgående. Resultaten från de första två åren med projektet visar att elever och 
lärare upplevde att de var mer nöjda med både lektioner och arbetet då de fick datorer som de kunde 
ta med sig inom och utanför skolan. Flera lärare menade att framförallt svagpresterande elever 
höjde sina prestationer. Lärarna trodde att det faktum att arbeten såg snyggare och prydligare ut 
gjorde att motivationen höjdes hos dessa elever. Flera elever uppgav också att de upplevde att de 
hade mer kontroll över sina uppgifter och arbeten. 

I inledningen till Tallvids arbete tar han upp det utvecklingsförlopp som anses råda för skolor som 
ämnar implementera en-till-en; initiering, implementering, institutionalisering samt spridning 
(Miles, 1987 i Tallvid, 2010). Här beskrivs fas 2, då arbetet ska implementeras som en arbetssam 
period då lärarna ibland vill avbryta för att “gå tillbaka till det gamla och trygga sättet att 
undervisa” (Tallvid, 2010 sid 7). Ur ett vetenskapligt perspektiv blir det svårt att bedöma de resultat 
som framkommer i undersökningar om en-till-en eftersom värderingar av denna typ finns med som 
en del i den iver förespråkare ofta har om programmet enligt min uppfattning. Man kan ju tänka sig 
att lärarna vill avbryta av andra skäl än att de upplever att de är otrygga eller tycker att det “gamla” 
sättet att undervisa är bättre. Det finns heller ingen definition på vad “gamla sättet” står för och 
även det ger problem då det troligen spänner över många olika sätt i många olika ämnen. Miles 
utvecklingsförlopp är också mer än 20 år gammalt vilket gör att jag anser att det är svårt att bedöma 
hur det kan appliceras på den verklighet som vi lever i just nu.
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Tallvid (2010) tar också själv upp att det är svårt att bedöma graden av utveckling av metoder och 
arbetssätt eftersom det inte är möjligt att jämföra med andra skolor eller med ett ingångsvärde. De 
resultat som uppvisas är därför upplevelser hos lärare och elever och inte faktiska omständigheter. 
Däremot en signifikant ökning av känslan av att vara mer motiverad i skolarbetet efter införandet av 
en-till-en.baserad undervisning noteras. Enligt lärarna är det framförallt elever som tidigare var 
starkt motiverade och elever som tidigare var svagt motiverade som har tjänat mest på arbetet. 
Eleverna i mellanskiktet uppges inte ha uppvisat samma skillnad i prestation och motivation enligt 
lärarna i intervjuerna. 

Eleverna har också i enkäter uppgivit att de upplever att deras betyg har höjts sedan de börjat arbeta 
med en-till-en-baserad undervisning (Tallvid, 2010). Att jämföra faktiska betyg och provresultat 
anser Tallvid är omöjligt eftersom det finns för många felfaktorer för att det skulle ge ett rättvisande 
resultat. Varken i Falkenberg eller i Maine finns några studier som bygger på rent kvantitativa 
metoder. Det vore därför viktigt i vidare forskning att pröva sådana metoder inom en-till-en för att 
få fram en så kompletterande bild som möjligt av vad en-till-en-baserad undervisning innebär för 
elevernas slutgiltiga resultat även om man kan ana att motivationen spelar stor roll för resultaten. 

2.3.2.4. Framgångsfaktorer för individualisering i en en-till-en-baserad undervisning

I undersökningarna ovan utkristalliserar sig några framgångsfaktorer som verkar nödvändiga för att 
en-till-en-baserad undervisning ska ha den effekt som utlovas. Dels tidigare dåliga resultat, dålig 
motivation och dåligt rustade elever, dels en lärarkår som förut inte har varit delaktig i varandras 
lektioner och upplägg och som saknat gemensamma matriser för bedömning. Om datorer i 
undervisningen införs samtidigt som skolan satsar på lärarfortbildning, systematiska pedagogiska 
möten mellan lärare och ett gemensamt bedömningsspråk gentemot eleverna verkar det ha en 
positiv effekt på elevernas resultat. Däremot är det fortfarande svårt att säga om det är datorns 
möjligheter som bidrar eller om det är ledarskap och tydlighet som gör resultaten bättre. 

Norris (2010) hävdar att så länge läroplanerna inte är anpassade efter nutidens teknologi kommer 
inte en-till-en-baserad undervisning att fungera i sin fulla potential. Så länge skolor fortsätter att 
använda läroböcker och färdigställt material förblir datorn en fysiskt tung pålaga att bära med sig i 
den händelse eleverna kommer att få använda den under lektionen. Tyvärr stannar diskussionen där 
enligt min uppfattning. Det konstateras att lärarna inte har anammat tekniken och att de krampaktigt 
håller fast vid sina gamla rutiner och de förstår inte sitt och elevernas bästa. Diskussionen följs inte 
upp av inlägg av mer utbildningsvetenskaplig karaktär där politiska eller pedagogiska perspektiv tas 
upp. Så länge datorns intåg inte kan visa på kvantitativa resultat riskerar diskussionen att aldrig ta 
fart. 

Förespråkare nöjer sig med att påpeka det anekdotiska framgångssagor som presenteras för att 
övertyga om fördelarna med en-till-en medan motståndare framhåller undersökning som visar 
brister med en-till-en. Det finns en risk att diskussionen förblir en frustrerad ideologisk diskussion. 
För skolor och kommuner, eller stater som i USA, kan det bli svårt att ta de ekonomiska beslut som 
krävs utifrån så pass ogrundade ideologiskt baserade åsikter som framhålls (McLester, 2011). 

2.3.2.5. Övriga resonemang om arbete med datorer i skolan

Enochsson (2007) resonerar kring skillnaden mellan att ta in information linjärt, som i läroböcker, 
och i hypertext, som i texter på internet och kommer fram till att elever som inte lär sig att själva 
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strukturera innehållet i en hypertext linjärt riskerar att förlora den kognitiva processen jämfört med 
om de tar in innehåll i en linjärt skriven text. Hon menar att detta problem möjligen ger med sig 
med tiden då framtidens elever kommer att vara ännu mer förberedda på och vana vid arbete via 
internet. Några av barnen i hennes undersökning menade att det var lättare att läsa hypertext 
eftersom de då inte behövde läsa lika mycket. Det betyder att ett systematiskt arbete med hur man 
söker information och hur man värderar den är lika viktig som själva kunskapsinhämtningen. 
Enochsson problematiserar också lärare som själva väljer vilka länkar eleverna får tillgång till och 
menar att det kan vara ett bra sätt att lära sig att använda länkar men att det samtidigt inte medför 
den självständiga och individualiserade process som många önskar uppnå med hjälp av arbete via 
dator i skolan. 

En-till-en-baserad undervisning är fortfarande i sin linda och att det är svårt att dra långtgående 
slutsatser om dess effekt på elevers akademiska prestationer enligt Bebell (2010). Han menar 
samtidigt att det finns lovande trender som tyder på att en-till-en har positiva effekter på lärares 
undervisning och elevers inlärning. Bebells forskning understryker lärarens roll i undervisningen 
vilket bekräftas också av Skolverkets rapport om lärarens betydelse för elevens lärande (Skolverket, 
2006). Detta stöder de frågeställningar som detta arbete utgår från där lärarens perspektiv undersöks 
i samband med individualisering. 

3. Metod

I metoddelen nedan ges en fördjupad beskrivning av forskningsstrategin, hur undersökningen har 
lagts upp, metoder för insamlande samt bearbetning av materialet. Styrkor och svagheter i arbetets 
metod diskuteras under metoddiskussion i kapitel 5. 

3.1. Forskningsstrategi

Pragmatismen är grunden för både den teoretiska utgångspunkten och för analysmetoden i detta 
arbete. I ett pragmatiskt förhållningssätt prövas en teori för att se om teorin uppfyller en 
användbarhet eller en funktion. I denna undersökning prövar jag teorin om ökad individualisering i 
en-till-en-baserad undervisning. Enligt en del pragmatiker bekräftas hypotesen om det visar sig att 
det som prövas är användbart eller nyttigt för verksamheten. Mead (1929) uttrycker att den 
pragmatiska hållningen likställer tänkande med att lösa problem. En hypotes upphör att vara en 
hypotes när den visar sig fungera. Den blir en sanning att ta ställning till just då. Den är en sanning 
tills nästa hypotes formuleras och visar sig fungera. I denna undersökning har jag ställt frågan om 
datorn erbjuder en högre grad av individualisering och om lärarnas ideologiska utgångspunkt kan ha 
betydelse för graden individualisering. Under arbetets gång har frågeställningarna omformulerats 
utifrån de erfarenheter jag tillägnat mig under arbetets process. 

Undersökningen bygger på två olika datainsamlingsmetoder för att söka hitta svar på mina 
frågeställningar, enkäter och observationer. Enkäterna gav lärarna själva en möjlighet att svara på 
frågorna medan observationerna var ett sätt att tolka lärarnas förhållningssätt i klassrummet utifrån 
ett pragmatiskt perspektiv. Pragmatismen har erbjudit ett sätt att tolka som går bortom abstrakta 
lösningar till förmån för mer konkreta både tolkningar och lösningar. I denna undersökning innebär 
det att mina erfarenheter från de observationer jag gjort utgör grunden för reflektioner om 
konsekvenserna av de handlingar jag observerar. I förlängningen kan dessa reflektioner också 
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utmynna i tankar kring lösningar eller åtgärder i praktiken. Detta görs i den avslutande 
diskussionen. Samtidigt kan dessa åtgärder aldrig förutbestämma hur det ska bli utan bara föreslå 
alternativ för hur det kan bli. Den mest intressanta frågan i ett pragmatiskt perspektiv ställs efteråt, 
den fokuserar på hur det blev snarare än hur man tänkt att det ska bli (von Wright, 2000). 

Enkätsvaren samlades in och sammanställdes för att ge en bild av hur lärarna upplevde sin egen 
individualisering i undervisningen och för att få information om vilka program och applikationer 
som används för att underlätta individualisering. 

Observationerna gjordes utifrån de begrepp som Moira von Wright (2000) använder, det punktuella 
och det relationella perspektivet. Att använda begreppen i mina observationer gjorde att 
observationerna fick ett fokus men det gjorde också att begreppen kom att vidgas och utforma mitt 
resonemang och mina reflektioner. Även begreppen kring de olika typer av individualisering som 
Vinterek (2006) formulerat fick delvis nya innebörder när jag blev tvungen att klassificera de olika 
typerna och applicera dem på konkreta situationer. Det tydligaste exemplet är metodindividualiering 
som i min tolkning kom att omfamna också de tillfällen där eleverna själva tog till metoder för att 
förhöja lustkänslor eller motivation i klassrummet. 

3.2. Datainsamlingsmetoder

Mitt val av datainsamling konstruerades för att få information om lärares upplevelser av 
individualisering i en-till-en-baserad undervisning. Att be lärare fylla i enkäter blev ett sätt att få 
tillgång till deras egna upplevelser och erfarenheter. Samtidigt utgjorde inte enkäter ett tillräckligt 
underlag för att få information om lärares förhållningssätt, huruvida de intog ett punktuellt eller 
relationellt perspektiv i sin undervisning. För att samla information om lärarnas förhållningssätt 
valde jag att göra strukturerade och iakttagande observationer i lärarnas undervisning. Med hjälp av 
båda dessa datainsamlingsmetoder ville jag få ett material som kunde ge information om både 
lärares upplevelser av individualisering och lärares förhållningssätt till individualisering i 
klassrummet i en-till-en-baserad undervisning.

Eftersom undersökningen baseras på både enkäter och observationer redovisas insamlingen av data 
nedan separat för varje mätmetod. 

3.2.1. Enkäter

Enkät som datainsamling är ett sätt att få information från respondenterna som relativt snabbt kan 
administreras och som innebär att respondenterna själva ansvarar för att svara på frågorna utan 
inblandning av en intervjuare. Fördelen med detta är att respondenterna kan förhålla sig mer 
självständigt gentemot frågorna jämfört med i en situation med en intervjuare (Bryman, 2002).

Svårigheten med enkäter jämfört med intervjuer är att frågorna måste vara ställda så att 
respondenten lätt kan förstå dem och kunna svara på dem självständigt. Det finns heller ingen 
möjlighet att fördjupa svaren som en intervjuare har möjlighet att göra (Bryman, 2002). 

I denna undersökning valde jag att ställa tre slutna frågor med i förväg angivna svarsalternativ. 
Syftet med det var att få svar som kunde mätas på ett relativt enkelt sätt. Samtidigt valde jag att låta 
respondenterna få tillfälle att fördjupa det slutna svaren med en kommentar som var frivillig. På 
detta sätt fick jag i några fall in lite mer information som grund för respondentens slutna svar. Den 
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fjärde frågan var av öppen karaktär där respondenterna ombads ge exempel på program och 
applikationer de använder för att individualisera. Även om undersökningen i sin helhet är mer 
kvalitativ än kvantitativ till sin karaktär så ger enkätsvaren en viss kvantitativ grund att analysera. 
Jag behöver heller inte välja ett enbart kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt utan kan se 
undersökningen som omfamnande flera metoder (Bell, 2007).

Respondenterna fick efter lektionen som observerats enkätfrågor på papper eller digitalt och 
uppmanades att besvara dem skriftligt. De fick veta innan mitt besök varför jag frågade och vad 
som kommer att hända med deras nedskrivna svar. De fick också veta att de skulle komma att 
refereras till anonymt och att deras namn inte kommer att offentliggöras. 

Det är viktigt att frågorna går att besvara utifrån ett relativt kortsiktigt perspektiv. Att kräva av 
respondenterna att de minns hur de gjorde förra året kan störa reliabiliteten då minnet kan lura oss 
att tro att vi vet hur det var men i själva verket har viktig information glömts bort eller reviderats 
(Bell, 2007). 

Enkäter i sig utgör inte en viktig del av det pragmatiska perspektivets hållning i denna 
undersökning, de är snarare ett komplement till observationerna i syfte att samla så mycket data 
som möjligt för den analys och värdering som undersökningen ledde till.

3.2.2. Observationer

Strukturerade observationer som forskningsmetod inom pedagogiken kan beskrivas som en 
uppmärksam iakttagelse där den som observerar är koncentrerad på att uppfatta sådant som är av 
betydelse för pedagogiken (Bjørndal, 2002). Det som iakttas tolkas och värderas utifrån i förväg 
uppställda kriterier. Värderingen som följer innebär en diskussion av verksamheten där de 
inblandade tillåts ta ställning till om verksamheten ska fortsätta eller förändras utifrån det som 
observerats, tolkats och värderats.

I Bjørndals (2002) beskrivning av processen med en observation påbörjas arbetet med insamling av 
data utifrån vissa på förväg uppställda kriterier följt av en analys av verksamheten i den situation 
som observerats. Därefter följer en värdering av huruvida den observerade verksamheten ska 
fortsätta eller förändras. Denna process stämmer väl med det pragmatiska perspektiv som denna 
undersökning har som grund. Mead (1929) sammanfattar sitt pragmatiska synsätt på detta sätt: ”(...) 
it becomes necessary to recast the old as that which leads up to the new situation.” Syftet med 
strukturerad observation ur ett pragmatiskt perspektiv är att säkerställa och utveckla pedagogiken så 
att professionen kan bli allt bättre i pedagogiska sammanhang.

Som kriterier i min egen utformning av observationerna valde jag att använda de olika typer av 
individualisering som jag ville fokusera på (Vinterek, 2009):
• Innehållsindividualisering 
• Omfångsindividualisering 
• Nivåindividualisering 
• Metodindividualisering
• Hastighetsindividualisering 

Ytterligare två kriterier valdes utifrån de två perspektiv som von Wright (2000) beskriver, det 
punktuella och det relationella perspektivet som övergripande kriterier för observationerna. 
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Observationerna genomfördes delvis ostrukturerat, det vill säga jag använde inte en färdig mall för 
de anteckningar jag tar utan förhöll mig öppen till det jag såg och hörde i klassrummet. Jag förde 
beskrivande anteckningar om det jag såg. Beskrivningarna var mitt sätt att samla fakta eller 
påståenden om observationen (Bjørndal, 2002). 

Observationerna gjordes före enkätinsamlingen. Syftet med det var att störa arbetet i klassen så lite 
som möjligt. Om enkäterna hade delats ut i förväg fanns risken att läraren omedvetet styrdes av 
frågorna i enkäten.

Nästa steg var att tolka de beskrivningar jag antecknat. Genom att skriva ner mina tolkningar direkt 
efter observationen låg reflektionerna så nära som möjligt i tid för att minimera risken att minnet 
konstruerade något annat i efterhand. Samtidigt är jag medveten om att det finns en risk att det jag 
uppfattat som något som registrerats i minnet egentligen var något som hörde till min perception 
och som kunde vara färgat av det jag redan vetat och kanske undermedvetet ville få veta under 
observationerna (Bjørndal, 2002). 

Därefter transkriberade jag mina anteckningar i mer struktuerad form och gjorde tolkningar utifrån 
de frågeställningar jag hade satt upp. Jag ordnade anteckningarna enligt en metod som gör att det 
blev lätt att se vad som var beskrivning och vad som var tolkning (Bell, 2007). Beskrivningarna 
skrevs ned i en kolumn och i kolumnen bredvid skrev jag ned mina tolkningar av beskrivningarna. 

3.3. Urval

Tre gymnasieskolor valdes ut för att säkerställa en viss bredd i undersökningsmaterialet. Alla tre 
skolor arbetar med en-till-en-baserad undervisning. De olika skolorna har arbetat olika länge med 
en-till-en-baserad undervisning, de har alltifrån ett år till fem års erfarenhet av detta arbetssätt.  
Skolorna finns i Mellansverige och arbetar enligt svensk läroplan. Detta urval var icke 
slumpmässigt vilket kan ha påverkat resultatet (Bryman, 2002). Samtidigt menar jag att urvalet 
ändå är relevant för att utröna huruvida det går att tolka det som händer under lektionen i en miljö 
med datoranvändning.

Undervisningsämnet var underställt lärarnas förhållningssätt varför jag observerat olika klasser, 
olika lärare och olika ämnen vid tre olika skolor. Eftersom lärare anpassar sig till en skolkultur 
(Skolverket, 2001) ansåg jag att det vore intressant att följa arbetet vid olika skolor för att få ett så 
brett underlag som möjligt.

De lärare som släppte in mig i klassrummen undervisar i olika ämnen och är i olika åldrar med olika 
lång tid i yrket. På så sätt fick jag ett brett urval av olika lärartyper där deras sätt att förhålla sig till 
eleverna och det som skedde i klassrummet stod i förgrunden snarare än en viss kategori av lärare.

3.4. Procedur

För att bli mer insatt i en-till-en-baserad undervisning har jag tagit del av den litteratur som finns 
om undersökningar, beskrivningar och forskning inom området. Jag fördjupade mig också i den 
litteratur som finns om inkludering och om det valda teoretiska perspektivet. Enkäterna 
formulerades utifrån den litteratur jag fördjupat mig i. Inför observationerna formulerade jag också 
ett brev som skickades till varje skolas rektor eller studierektor/ biträdande rektor där jag 
presenterade mig själv, min undersökning och gjorde en förfrågan om att få komma och observera 
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slumpmässigt utvalda lektioner under ett par dagar. Jag utförde tre till fyra observationer vid varje 
skola under en dag per skola.

Observationerna skedde under lektionstid och registrerades genom anteckningar. Observationerna 
tog 40 minuter i varje lektion undantaget en lektion där jag bara fick möjlighet att stanna i 25 
minuter på grund av en provsituation. Sammanlagt observerades nio lektioner. Fokus för 
observationsanteckningarna var att registrera det som sades i klassrumet, hur lärare och elever rörde 
sig i klassrummet och hur datorn användes i klassrummet.  Jag antecknade med penna och papper 
och använde mig av förkortningar och egna uttryck för att kunna skriva så fort som möjligt 
eftersom jag ville få med allt som hände både verbalt och fysiskt under lektionen. 

Efter observationen fick lärarna enkäten, antingen i pappersform eller digitalt. Jag gav också 
instruktioner muntligt för att ge möjlighet att ställa frågor om enkäten. Lärarna svarade anonymt på 
frågorna. Enkäterna samlades in och lades i en mapp utan någon inbördes ordning. Detta för att 
svaren skulle behandlas så anonymt som möjligt. 

3.5. Analysmetod
 
En kvalitativ analys görs genom att materialet läses flera gånger för att ur detta vaska fram delar 
som är meningsbärande för undersökningens syfte. Forskaren är den som avgör vilka delar som ska 
tolkas och hur de ska tolkas ( Bryman, 2002). 

Språket är centralt i den pragmatiska teorin eftersom språket är det som tillåter människan att 
formulera hypoteser och reflektera kring det som upplevs och erfars (Mead, 1929). Mead talar 
också om gesten som en del av kommunikationen (von Wright, 2000) och denna utvidgning av 
begreppet kommunikation betyder att det inte bara handlar om verbal kommunikation utan om allt 
som kan uppfattas som en handling som för processen vidare. I min undersökning har jag valt att 
uppfatta det jag såg som gester som en del av den kommunikation, både verbal och extraverbal, 
som förekom i klassrummet. Därmed består mina observationstexter av återgivningar av det som 
sades verbalt men också av rörelser, händelser eller kroppsspråk som jag kunde notera under 
observationen. 

Det material jag hade att tillgå var observationsanteckningar och enkätsvar. 
Observationsanteckningarna skrevs under observationerna med papper och penna men fördes sedan 
över till ett dokument under rubriken ”beskrivning”. Vid genomläsningen av det beskrivande 
materialet utkristalliserade sig återkommande gester, det vill säga ord, uttryck, rörelsemönster, 
händelser och kropsspråk som jag tolkade som att de hade att göra med både individualisering 
under lektionen och lärarens förhållningssätt. 

Bredvid de beskrivande anteckningarna skrev jag in mina tolkningar av beskrivningarna. 
Tolkningarna kategoriserades under ”punktuellt perspektiv” eller ”relationellt perspektiv”.

Gesterna kodades därmed som bärare av antingen ett relationellt förhållningssätt eller ett punktuellt 
förhållningssätt hos läraren. Analysen grundades sedan på denna kategorisering för att utröna 
förekomsten av och relationen mellan individualisering och lärarens förhållningssätt.

Samtidigt som ansatsen var kvalitativ i dataanalysen fanns det en implicit kvantifiering av datan i 
och med att jag räknade antal förekomster av typer av individualisering och antal förekomster av 
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det jag tolkade som ett punktuellt respektive relationellt perspektiv i lärarnas beteenden. Enkäterna 
gav ytterligare material för att kvantitativt ställa upp teman om frekvensen av individualisering 
enligt lärarna. Bryman (2002) beskriver hur kvantifiering i kvalitativa studier kan kombineras 
genom att forskaren letar teman och samtidigt noterar frekvensen i förekomsten av dessa teman. I 
denna undersökning letade jag efter antal förekomster av individualiseringstyper för att kunna sätta 
dem i samband med lärarens perspektiv, punktuellt eller relationellt. Även perspektiven 
analyserades delvis kvantitativt för att se om det fanns ett samband mellan frekvensen av ett visst 
perspektiv och individualisering. På detta sätt upplevde jag att resultaten blev mer tydliga i 
förhållande till undersökningens syfte, att utröna huruvida en-till-en-baserad undervisning bidrar till 
en ökad individualisering.

 
3.6. Validitet och reliabilitet

Validitet innebär att man funderar kring om studiens resultat ger en sann bild av det som undersökts 
(Johansson & Svedner, 2006).

Undersökningen i detta examensarbete gjordes på tre skolor där man sedan flera år arbetar enligt 
en-till-en. Jag ville med detta val undvika att hamna i en situation där skolan och lärarna fortfarande 
håller på att vänja sig vid arbete med datorer. Min förhoppning är att en skola som har kommit en 
bit på väg med arbetssättet också har kommit en bit på väg i olika arbetssätt och olika 
utvärderingsformer. 

Jag ville först välja lärare jag inte känner för mina observationer för att undvika att relationen på 
något sätt påverkar diskussionen om resultat. Detta gick inte att hålla, några av lärarna känner jag 
professionellt och det går inte att utesluta att det har påverkat mina tolkningar och därmed 
resultaten. 

Elever, lärare och skolor förblir anonyma. Endast jag, opponent, examinator och betygsättande 
lärare får tillgång till själva enkäterna, de som lämnats in av respondenterna, men sammanfattningar 
eller viktiga delar bifogas uppsatsen. Enkäterna förstörs efter godkänt arbete. Även 
observationsanteckningarna förstörs när arbetet är godkänt. 

En svårighet som handlar om validitet kan vara att en-till-en-anhängare vanligen är mycket 
hängivna sin metod och kan vara angelägna att påvisa dess förträfflighet. Samtidigt kan detsamma 
också sägas om den traditionella undervisningen då debatten just nu kommit att polarisera metoder 
och ställa dem mot varandra enligt mitt sätt att förstå debatten.

Reliabilitet uppnås genom noggrannhet vid mätning och enkäter och observationer (Johansson & 
Svedner, 2006). I denna undersökning var observationerna lika långa med undantag för en lektion 
där en provsituation satte stopp för min närvaro. Jag var därefter noggrann i mina tolkningar av 
observationer och enkätsvar för att försäkra mig om en hög grad av reliabilitet.

Att anteckna fritt och förutsättningslöst under observationerna gjorde att det i högre grad blev 
möjligt för mig att distansera mig från perspektiven under själva observationen och därmed 
uppnåddes ett visst mått av validitet i materialet. Eftersom allt nedtecknades kunde jag också i 
efterhand bedöma vad som var relevant utifrån den teoretiska utgångspunkten. Om jag hade försökt 
anteckna enbart det som var relevant för att kunna applicera teorierna efteråt hade mitt urval av 
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anteckningar inte haft samma reliabilitet.  En svårighet som inte kan bortses från är frågan om mina 
egna tolkningar är gjorda på ett sätt som var likvärdigt i alla nio observationer. det är också viktigt 
att klarlägga att mina anteckningar gjordes förutsättningslöst som intention men i praktiken sker 
alltid ett urval när man för anteckningar. 

3.7. Etiska ställningstaganden

Att observera en klass kan uppfattas som ett intrång i den kvasiprivata sfär som lektionen utgör. 
Både lärare och elever kan känna sig utpekade och oroliga för det intryck jag får av dem. 
Förberedelserna blir avgörande för att undvika en sådan situation. Att noga förklara syfte och 
frågeställning bör ha avhjälpt en del av oron. Judith Bell skriver att det är viktigt att i god tid före 
intervju eller observation klargöra i skrift vad och varför undersökningen ska genomföras. 
Respondenterna ska ges tillfälle att tacka nej till att vara med. (Bell, 2007). 

Det är viktigt att följa de etiska principer som finns i forskningssammanhang. Jag har tagit fasta på 
det grundläggande individskyddskravet som forskningsetiska rådet beskriver i kapitlet om 
deltagande observation (Vetenskapsrådet, 2011). De fyra huvudkraven för forskning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialietetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få information om syftet med 
undersökningen. De ska också få veta att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta sitt 
deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt deltagande 
i undersökningen. Konfidentialitetskravet gör att forskaren ska garantera att uppgifter som kommer 
fram genom undersökningen förvaras på ett säkert sätt samt att uppgifterna behandlas konfidentiellt 
och utan att anonymiteten riskeras. Nyttjandekravet innebär att material som kommit fram under 
arbetet endast får användas i forskningssyfte. 

I denna undersökningen fick lärarna skriftlig information i introduktionsbrevet inför mitt besök. De 
fick också tillfälle att ställa frågor om observationen innan den genomfördes. Varken elever, lärare 
eller skola namnges i undersökningen. Det material jag samlat in får därför endast användas i 
forskningssyfte. I den mån jag uppger exempel på lärare eller lektioner som har observerats är 
situationen beskriven så neutralt som möjligt för att försvåra en identifiering. Lärarnas kommentarer 
återges i resultatdelen i löpande text och namn eller skolor är inte utskrivna. Det gör att lärarna 
själva kan känna igen sig i sina kommentarer men ingen annan vet vem som har uppgett vad. 
Därmed har jag rättat mig efter de forskningsetiska principer och krav som finns för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

4. Resultat
Eftersom min undersökning baseras på två olika datainsamlingsmetoder, enkäter och observationer, 
har jag valt att redogöra för resultaten separat, en resultatdel för enkäter och en för observationer. 
När det gäller enkätsvaren redogör jag för dem i löpande text och avslutar med ett diagram som 
visar spridningen på svaren. 

Observationerna återges i tabellform där antal tillfällen för punktuellt respektive relationellt 
perspektiv kunde påvisas samt antal gånger för de olika individualiseringstyperna redovisas. Detta 
följs av exempel på vad jag tolkar som punktuellt eller relationellt perspektiv med utdrag ur 
observationsanteckningarna. En tabelluppställning med exempel på gester och diskurser som tolkats 
som punktuella eller relationella avslutar sammanfattningen av observationerna. 
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De olika typerna av individualisering som observerades och datorns betydelse för dem presenteras i 
både löpande text och i tabellform i slutet av redovisningen av resultaten. 

Därefter följer en resultatanalys som omfattar både enkäter och observationer och där enkätsvaren 
analyseras. I kapitel 5 diskuteras enkätsvaren och tolkningarna av observationerna. 

4.1. Enkätsvaren, en sammanfattning

Jag går i denna del först igenom enkätsvaren och avslutar med en tabelluppställning över svaren för 
att ge en helhetsbild av svarsfrekvensen.

I den första frågan fick lärarna ta ställning till i vilken utsträckning datorn hjälper lärarna själva att 
individanpassa uppgifter utifrån elevers särskilda behov, förutsättningar eller intressen. Fem lärare 
menade att datorn hjälper dem att individanpassa i mycket större utsträckning än arbete utan dator 
medan tre lärare upplevde att datorn hjälper dem i något större utsträckning att individanpassa 
uppgifter. Ingen av lärarna upplevde att arbete med datorn var likvärdigt arbete utan dator och ingen 
lärare tyckte heller att de hade mindre möjligheter att individanpassa med hjälp av datorn jämfört 
med ett arbetssätt utan dator. 

I de kommentarer som lärarna fick komplettera sina svar med framgår att de upplever att det är 
lättare att hitta vad eleverna är intresserade av och att hålla koll på elevernas prestationer 
individuellt och därmed agera utifrån det. Det framkom att det framförallt är på administrativ nivå 
som skillnaden är som störst. Att kunna ge feedback individuellt via datorn och samla elevers 
prestationer i datorn upplevdes som ett sätt att individualisera eftersom det gör det lättare att 
kommunicera direkt och snabbt med eleverna. Vidare framhölls möjligheten att läsa in prov, 
uppgifter och texter i datorn och att göra särskilda uppgifter utifrån elevens kunskapsnivå. 

Den andra frågan handlade om elevernas möjligheter att individanpassa sättet att lösa uppgifter med 
hjälp av datorn. Fyra lärare upplevde att datorn ger eleverna mycket större möjligheter att 
individanpassa sitt arbete jämfört med arbete utan dator. Fyra lärare upplevde att eleverna har något 
större möjligheter att individanpassa sitt arbete med hjälp av datorn jämfört med arbete utan dator. 
Inte heller i denna fråga menade någon lärare att eleverna hade en likvärdig eller sämre möjlighet 
att individanpassa sina uppgifter jämfört med i ett arbetssätt utan dator. 

Lärarnas kommentarer kring denna fråga visade att de upplever att duktiga elever sporras av 
möjligheten att publicera sina alster medan svagare elever kan finna trygghet i möjligheten att 
uttrycka sig på annat sätt än i skrift och också att kunna göra det på annan ort än just i klassrummet.  
Flera lärare framhåller också den mängd specialutformade hjälpmedel som finns att tillgå i datorn 
och möjligheten att hitta information på ett lättare sätt. 

Informanterna fick också ta ställning till hur ofta de individanpassar uppgifter till elevers särskilda 
behov, förutsättningar eller intressen. Två lärare uppgav att de individanpassar varje vecka medan 
sex lärare uppgav att de individanpassar någon gång varje månad. Ingen lärare uppgav att de 
anpassar uppgifter någon gång per termin eller år. 
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De kommentarer som följde på denna fråga visade att lärarna individanpassar varje vecka eller 
månad genom att elever behöver extra anpassning eller får välja uppgifter efter eget intresse. En 
lärare uppger att tidsbrist gör det svårt att individanpassa i den utsträckning som vore önskvärt. 

De program och applikationer som lärarna uppgav att de arbetar med för att underlätta 
individualisering är Google docs, Google scholar och andra sökprogram, TED talks, Youtube, 
PBWorks, weebly och flera andra wiki/bloggsajter, olika anpassade ordböcker (tex rhyming 
dicitionary, Urban dictionary, Macmillan dictionary), olika språkcorpora, olika universitetssidor 
(Purdue Owl + många till) om tex skrivuppgifter, sidor som hjälper med citationsteknik, urkund, 
wordle, audacity, moviemaker, OneNote, Excel, Glogster, Ppt, Answer Garden, Internet databaser 
(biologi), Sharepoint.

Figur 1: Frekvens av individualisering enligt lärarnas enkätsvar

A. Fråga 1: I vilken utsträckning hjälper datorn dig att individanpassa?
Mycket större 

utsträckning än 
arbete utan dator

Något större 
utsträckning än 

arbete utan dator

Ingen skillnad jämfört 
med arbete utan 

dator

Mindre utsträckning 
än vid arbete utan 

arbete

5 lärare 3 lärare 0 0

B. Fråga 2: I vilken utsträckning hjälper datorn elever att individanpassa?
Mycket större 

utsträckning än 
arbete utan dator

Något större 
utsträckning än 

arbete utan dator

Ingen skillnad jämfört 
med arbete utan 

dator

Mindre utsträckning 
än vid arbete utan 

arbete

4 lärare 4 lärare 0 0

C. Fråga 3: Hur ofta individanpassar du uppgifter för elever?
Varje vecka Varje månad Någon gång per 

termin
Någon gång per läsår

2 lärare  6 lärare 0 0

4.2. Observationerna, en sammanfattning 

Flera av de lärare som släppte in mig i sina klassrum förvarnade mig om att det jag skulle vara med 
om inte skulle bli så intressant att observera. I några fall skrev eleverna prov vilket enligt lärarna 
var en situation som inte var lämplig för deltagande observation. Jag fann att dessa lektioner erbjöd 
minst lika mycket material för det fokus jag hade i mina observationer som andra lektioner som var 
av annan karaktär. I och med att jag noterade gester som jag tolkade som bärare av antingen ett 
relationellt eller punktuellt förhållningssätt hos läraren blev det lika intressant att notera elevernas 
och lärarnas rörelser i klassrummet, till exempel då proven skulle lämnas in, som att notera den 
icke-verbala kommunikationen mellan elever och lärare i ett klassrum i tystnad. Jag blev själv 
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förvånad över hur mycket material jag fick under 40 minuter i en sal där det enligt lärarens utsago 
inte skulle hända något särskilt. 

I denna sammanfattning visar jag en kvantitativ sammanställning av antal tillfällen som de 
respektive perspektiven observerades samt antal exempel på de olika typerna av individualisering. 
Därefter ger jag exempel på gester som jag tolkat som antingen som exempel på ett punktuellt 
perspektiv hos läraren eller som exempel på ett relationellt perspektiv hos läraren. 

4.2.1. Observationerna - en sammanställning

Sammanställningen nedan av observationsanalysen baseras på antal exempel på antingen ett 
punktuellt eller relationellt perspektiv som observerades under varje lektion. Siffrorna anger antal 
exempel. De övriga kolumnernas siffror anger antal gånger jag under en lektion kunde observera 
olika typer av individualisering; innehållsindividualisering, nivåindividualisering, 
omfångsindividualisering, hastighetsindividualisering eller metodindividualisering. 

Figur 2: antal exempel på perspektiv och individualiseringstyp (här fortkortat ind.)

lektion punktuellt relationellt innehålls-ind. nivå-
ind.

omfångs-
ind.

hastighets-
ind

metod-
ind.

1 0 3 0 1 0 2 5

2 10 0 0 0 0 0 3

3 9 2 0 0 1 0 2

4 3 3 0 0 1 0 3

5 0 13 3 5 1 0 3

6 1 7 2 2 0 3 2

7 4 1 0 0 0 0 0

8 1 3 2 2 2 2 2

9 3 4 0 1 0 0 1

Totalt antal
exempel

44 23 7 11 5 7 21

Av sammanställningen framgår att det punktuella perspektivet syntes oftare i lärarnas beteenden än 
det relationella. Lektion två visade enbart punktuella perspektiv medan lektion ett och fem enbart 
visade exempel på det relationella perspektivet. I övrigt visades exempel på både punktuellt och 
relationellt perspektiv under en och samma lektion. Tabellen visar också att ju fler exempel på ett 
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relationellt perspektiv som syntes under en lektion, som i lektionerna fem, sex och åtta, desto fler 
exempel på individualisering förekom. 

Vad gäller typerna av individualisering var metodindividualisering den typ som förekom mest följt 
av nivåindividualisering. Innehålls- och hastighetsindividualisering förkom lika ofta och 
omfångsindividualisering förekom ett fåtal gånger under olika lektioner.

4.2.2. Exempel på ett punktuellt förhållningssätt

Observationsanteckningarna gjordes i två steg, en beskrivande del och därefter en tolkning av 
beskrivningen utifrån det relationella och det punktuella perspektivet (von Wright, 2000). Jag 
återger här några exempel ur den beskrivande delen av mina observationsanteckningar och förklarar 
hur jag har tolkat dessa beskrivningar. Diskursanalysen innebär som nämnts ovan att jag letar efter 
underliggande betydelser av det som sägs eller visas i gester.

“En fokusering av den enskilda isolerade eleven som bärare av sina egenskaper kan vara effektfull 
för en instrumentellt riktad undervisning, däremot är det inte säkert att den inbjuder till ett gott 
pedagogiskt möte” (von Wright, 2000, sid. 26). Enligt von Wright anstränger sig läraren som har en 
punktuell ingång i undervisningen för att eleven ska uppnå det eleven borde bli. Behoven som 
eleven har är individuella och ska hanteras under den tid som det behöver hanteras. För att kunna 
åtgärda problemet behöver läraren finna bristen.  Läraren som intar ett punktuellt förhållningssätt 
ser tidsbrist som ett hinder för att kunna individualisera eftersom detta förhållningssätt utgår från att  
det är lärarens sak att planera för att tillfredsställa de behov som eleven tar med sig in i klassrummet 
snarare än en förmåga att lösa problem som uppstår på plats utifrån ett flexibelt angreppssätt i 
dialog med eleven. 

Under en observerad lektion i svenska var fokus på genus. Klassen skulle se en kortfilm som läraren 
presenterade på följande sätt: 

”Nu ska vi se på film. Har ni sett den? Den är grym, driver med könsroller. Några 
har sett den? Den är så himla rolig och bra”. (Läraren)

Läraren i citatet ovan talade om hur klassen förväntades uppfatta filmen utan att ge utrymme för 
individuella åsikter eller tolkningar efteråt vilket jag tolkade som ett punktuellt perspektiv. Ett annat 
exempel på hur samma lärare visade tydliga tecken på att vilja föra eleverna mot en viss insikt 
snarare än att utforska elevernas uppfattning märks i följande citat: 

”Har ni tänkt på att det som kom upp...är det verkligen så? Det här är ju ganska 
intressant tycker jag”. (Läraren)

Läraren frågade visserligen klassen men frågan förblev retorisk eftersom det blev tydligt att det inte 
var aktuellt att ta in några svar. Istället fortsatte läraren med att tala om vad som var intressant ur 
lärarens synvinkel. Lektionen fortsatte med att läraren bad eleverna ge ord som de associerade med 
ordet ”manlig”. En elev kunde inte svara på vad han associerade till man och läraren hjälpte till:

“Händig kanske? Det brukar man väl säga om män?”(Läraren)
“okänslig” (Eleven)
“Okänslig. Oj då!” (Läraren)
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Även här var läraren snabb med att ge svar till eleven men när eleven ville ge ett annat ord lade 
läraren till det jag tolkar som ett värderande uttryck vilket återigen visar att läraren inte gav 
utrymme för elevernas tankar och perspektiv utan talade om på olika sätt hur eleverna bör tänka och 
vilka insikter de bör komma till utifrån lärarens perspektiv. Läraren intog ett tydligt punktuellt 
förhållningssätt. 

Under flera av observationerna var klassrumssituationen stökig, med elever som pratade med 
varandra under genomgångar och introduktioner. Lärarna i dessa fall fortsatte sina genomgångar 
trots det låga intresset vilket jag tolkade som tecken på ett punktuellt perspektiv, där lektionens 
planering var i fokus hos läraren snarare än det som faktiskt hände i klassrummet. I ett fall fortsatte 
läraren att skriva på tavlan trots att eleverna småpratade och tydligt hade fokus någon annanstans. I 
mina beskrivande anteckningar kan man läsa följande: 

Några småpratar.“Är ni med?”(Läraren) Eleverna fortsätter småprata, läraren 
skriver på tavlan och fokuserar på informationen där. 

Min tolkning är att läraren hellre fullföljde sina intentioner med lektionen än vände sig till eleverna 
för att kommunicera lektionens ram eller syfte vilket tyder på ett punktuellt perspektiv.

Under en lektion i engelska fick läraren arbeta hårt för att få eleverna att ställa upp på lektionens 
format. Min tolkning var att eleverna var vana vid ett punktuellt perspektiv i undervisningen och 
blev vilsna och oregerliga när de förväntades ställa upp på ett arbetssätt som mer stämde överens 
med ett relationellt perspektiv. I detta fall öppnade läraren ett gemensamt dokument som syntes på 
projektorduken. Eleverna uppmanades att skriva in ord och uttryck som kopplades till det moment 
de arbetade med:

“All can fill in, can I ask you to do it respectfully”. (Läraren) Eleverna klottrar i 
dokumentet och ritar gubbar och skriver “fetto” och “LOL”. “So now you’ve tried 
it out, could I ask you to erase this and write words instead?” (Läraren) Eleverna 
fortsätter klottra. “ This is a test to see how well you can collaborate! I’ll leave a 
few minutes, work in English and see if you can organize this.” (Läraren)

Eleverna verkade medvetet störa lärarens upplägg. Läraren ville att alla skulle skriva tillsammans i 
dokumentet vilket kan tolkas som ett fokus på en gemensamhetsövning i kollektiv anda men där 
eleverna förväntades bidra individuellt i det gemensamma dokumentet. Att eleverna förstörde kan 
tolkas som att de inte ställde upp på att jobba tillsammans. Det tog lång tid innan läraren fick 
ordning på klassen. Jag tolkar lärarens upplägg som ett försök att uppmuntra relationen mellan 
eleverna och mellan elever och lärare. Eleverna däremot ville inte ställa upp på det. Det fungerade 
först när läraren tog kommando och bestämde med fokus på formen och vem som skulle göra vad. 
Detta i sin tur kan tyda på att läraren normalt har ett punktuellt perspektiv i sin undervisning och att 
eleverna inte kände igen sig i en situation där det relationella stod över det punktuella. 

En lärare var mån om att alla följde tidsplanen och ställde ofta frågor om alla hade förstått eller var 
med:

“ Vet alla hur man räknar ut medianen nu? Frågor?” (Läraren) Går snabbt vidare 
till nästa moment.
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Min tolkning är att det inte gavs utrymme för att stanna upp och tala om huruvida eleverna hade 
förstått, det var viktigare att hålla tidsplanen än att kontrollera om alla verkligen hade förstått. 
Fokus var inte på eleverna utan det punktuella perspektivet var dominerande. 

Ett annat exempel var att alla i klassen uppmanades att vänta på läraren. Dessa exempel tolkade jag 
som punktuella eftersom fokus var på lektionen och det som skulle hinnas med inom ramen för den 
tid man hade till förfogande. Detta hände till exempel då läraren behövde tid för att klara av 
tekniken inför en filmvisning eller en presentation. 

Samtliga fall där elever i klassen tilltalades utan att namnen användes tolkade jag som tecken på ett 
punktuellt perspektiv där klassen och lektionen stod i centrum snarare än en nyfikenhet på de 
individuella elevernas erfarenheter eller tankar. 

Under en lektion i engelska noterade jag att eleverna flera gånger fyllde i lärarens meningar:

”If Shakespeare was early, we’re...” (Läraren) ”late” (Elev).

Lärarens förmåga att få eleverna att fylla i meningar tyder på att eleverna var vana vid att lista ut 
vad de förväntades säga. Det punktuella perspektivet stod därmed i förgrunden.

Under en lektion i svenska noterade jag ett intressant fenomen då läraren uppvisade vad jag tolkade 
som en punktuell ansats medan eleverna tvingade fram ett mer relationellt perspektiv:

”Ta fram dikten på kurssajten.” (Läraren) Elev fortsätter att tolka vidlyftigt och 
försöker förklara sin tolkning. Läraren drar tillbaka fokus till det konkreta. 
Eleverna driver med dikten, skrattar. Läraren försöker få dem att titta på dikten 
konkret. En elev frågar läraren om en strof. Några elever småpratar under tiden. 
Läraren fortsätter att lyssna på elevernas tankar och tolkningar. Nu börjar några
elever räcka upp handen.

Eleverna blev vid flera tillfällen ointresserade när dikten stod i centrum för lektionen och inte de 
själva. Så snart elevernas egna tankar kom upp blev de mer aktiva. 

4.2.3. Exempel på ett relationellt förhållningssätt

I den följande texten återger jag de beskrivningar ur mina observationsanteckningar som jag tolkat 
som exempel på ett relationellt förhållningssätt hos de observerade lärarna.

Det relationella förhållningssättet, eller perspektivet, sätter relationen i centrum. “...den relationella 
blicken blir delaktig, inte bara i tolkningen utan också i eleven.” (von Wright, 2000, sid. 174). I det 
relationella föråhllningssättet säger von Wright också att elevers behov förstås i stunden, de är 
knutna till ett sammanhang och dessa behov är då föränderliga och gemensamma för alla som 
befinner sig i situationen. Delaktighet, samförstånd och föränderlighet både i stunden och 
långsiktigt utgör förutsättningar för en relationell ingång i undervisningen. 

I den analys jag gjorde av det jag såg och hörde under mina observationer fäste jag stor vikt vid 
huruvida läraren hade fokus på den enskilda eleven för sig själv eller i ett kollektiv som bärare av 
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kunskap, erfarenheter och förmågor eller om läraren tycktes vara mer bunden av lektionens form, 
planeringens gång och kollektivet som elever i en förmedlingsprocess. 

I de fall där lektionen hade en processuell form tolkade jag denna ansats som tecken på att läraren 
hade ett relationellt perspektiv i undervisningen så som den såg ut just under observationen. 
Exempel på lärarens intresse för elevens process var när varje elev ombads skriva en loggbok för att 
förmedla sina tankar och funderingar kring ett givet ämne. Att eleverna också gavs möjlighet att 
arbeta på ett sätt som passade dem för stunden visade också att läraren var beredd att vara flexibel i 
det som hände under lektionen snarare än fast i en förutbestämd planering. 

Under en provsituation kom en elev för sent och tvingades lämna in provet innan det var klart:

Den sena eleven lämnar in provet till läraren och gör en grimas. Läraren gör en 
grimas tillbaka. ”Jag skäms!” (Eleven)

Lärarens reaktion visade ett relationellt perspektiv där läraren utgick från elevens tillstånd och 
visade delaktighet i elevens känslor.

Ett annat exempel är när en lärare visade intresse för elevernas tidigare erfarenheter kring den 
presentation som eleven just visat:

När presentationen är slut säger eleven ”merci” och läraren utropar ”merci 
beaucoup!” Klappar händerna. Läraren frågar eleven om hon har sett filmen vars 
trailer vi just sett. Eleven nickar. 

Även de andra eleverna som höll presentationer tilltalades med namn och gavs tid för att berätta om 
egna erfarenheter, tankar och frågor liksom att respondera på varandras berättelser. Detta gav 
intryck av en lärare som välkomnade det som hände under lektionens process snarare än höll sig 
fast vid planen. Samma lärare gav också stor frihet åt eleverna att själva välja innehåll för lektionen, 
både vad gäller deras presentationer och den respons de gav varandra.

I en grupp tycktes intresset för lektionen stiga när läraren skrev upp elevernas tolkningar av en dikt 
på tavlan:

Eleverna ropar ut förslag på bilder de får i sitt inre av dikten och läraren väntar in 
svaren och skriver sedan på tavlan. ” Hur tänker du nu? Vad händer 
mer?”  (Läraren) Eleverna ger tolkningar som är ganska vidlyftiga. Läraren ber 
dem hitta stöd i texten för tolkningen. 

Även här gav läraren utrymme för elevernas process och hade inte fokus på en förutbestämd gång i 
lektionen. Att publicera elevernas tankar tolkar jag dessutom som ett sätt att ta deras tankar på stort 
allvar och att förmedla denna ingång till klassen. Denna lärare poängterade också läsningen som ett 
lagarbete vilket tyder på att relationen och delaktigheten var i fokus, det vill säga ett relationellt 
förhållningssätt.

I flera fall var lärarna noga med att röra sig runt i klassrummet för att prata med elever och höra hur 
det gick för dem. Detta tolkar jag som ett sätt att visa intresse för eleverna som individer och 
intressera sig för deras process i uppgiften och därmed ett relationellt perspektiv.
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En lärare avbröt en övning när den inte gick enligt planen vilket tyder på ett relationellt perspektiv 
trots den noggranna planeringen:

Eleverna skrattar, några fortsätter klottra. “Do a last spurt before I take it away”.  
(Läraren) Läraren går till sin dator och stänger ned dokumentet.

Läraren skämtade och uppmuntrade till att få utlopp för behovet att klottra innan dokumentet 
stängdes ned. Här tycktes läraren vilja få till stånd en god relation med eleverna istället för att 
stänga sidan utan kommentarer.  Att vara beredd på att vara flexibel och anpassa sig efter elevernas 
förmåga och intresse tolkar jag som ett sätt att visa det relationella perspektivet. Samma lärare 
uttryckte också ofta ett intresse för elevernas åsikter och uppmuntrade dem att uttrycka sig kring 
ämnet:

”I’m interested in your opinions! Can we gather? In fact I think I’ll come over 
here!” (Läraren) Rör sig närmare eleverna.

Denna nyckelkommentar tyder på ett relationellt perspektiv eftersom lärare med detta perspektiv 
har en nyfikenhet på vad som kommer att hända med eleverna snarare än tankar kring vad som kan 
vara rätt svar på en uppgift.

Under en lektion visade läraren tydligt flera gånger att elevers behov av extra stöd eller hjälp togs 
på allvar. Detta uttrycktes genom kroppspråk, en hand på en axel, eller genom att läraren gav extra 
tid för att ge eleven bättre förutsättningar. Å ena sidan kan detta tolkas som att läraren ser eleven 
som bärare av sina problem vilket enligt von Wright innebär ett punktuellt perspektiv men det kan 
också tolkas som en vilja från lärarens sida att flexibelt utnyttja den lektionstid som fanns för att ge 
eleven möjligheter utifrån de förutsättningar som fanns. 

Samtliga observationer visade att det tycktes viktigt för lärarna att ha en god relation med sina 
elever. Detta visade sig genom småprat på väg in i eller ut från klassrummet eller genom att skämta 
med klassen:

”Oj, klass 2 var väldigt mycket fail där!” (Läraren) Eleverna skrattar.

Läraren var här mån om en god relation till eleverna och visade det med att använda ett språkbruk 
som hör till deras generation.
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Figur 3: Exempel på gester som visade ett punktuellt eller relationellt perspektiv.

Perspektiv Exempel på återkommande 
gester

Exempel i diskursen

Punktuellt perspektiv Läraren fortsätter lektionen trots 
ouppmärksamma elever.

Läraren tilltalar inte elever vid 
namn utan vänder sig till hela 
klassen.

Läraren visar att eleverna 
förväntas komma till en viss 
förutbestämd insikt.

Läraren visar att eleverna 
förväntas utföra en uppgift på 
given, gemensam tid.

Läraren visar vad eleven kan 
komma fram till.

Läraren talar om för eleverna 
vad de ska tycka. 

”Det här är viktigt att kunna”

”Är ni med?”

”Det här är intressant tycker 
jag”

”Har alla löst uppgiften nu?” 
”Har alla förstått?”

“händig kanske? Det brukar 
man väl säga om män?”

”Har ni sett den? Den är så 
himla bra och rolig!”

Relationellt perspektiv Läraren visar intresse för 
elevens tidigare erfarenhet.

Läraren visar intresse för 
elevens egna tankar.

Läraren uppmuntrar eleverna att  
uttrycka sin åsikter.

Läraren visar delaktighet i 
elevens upplevelse.

Läraren uppmuntrar och 
berömmer eleven.

”Har du sett filmen?”

”Hur tänker du nu?”

”I’m interested in your 
opinions!”

Kroppspråk, grimas.

Använder elevens namn. ”Tack 
så mycket!”
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4.2.4. Exempel på observerade typer av individualisering 

Individualiseringsbegreppet är ett samlingsord för en anpassning av en uppgift för att passa elevens 
behov, intresse eller förmåga. Förutom att notera tillfällen som kunde hjälpa till att tolka vilket 
ideologiskt perspektiv läraren hade under lektionen noterade jag också tillfällen när uppgifter 
anpassades på något sätt utifrån elevens behov, intresse eller förmåga. Varje gång en elev arbetade 
på ett sätt som inte överensstämde med kollektivets arbetssätt eller med den uppgift som kollektivt 
delades ut noterade jag det i mina beskrivande anteckningar. Därefter tolkade jag beskrivningen 
utifrån de typer av individualisering som Vinterek (2006) kategoriserat i sin forskning:

• Innehållsindividualisering 
• Omfångsindividualisering 
• Nivåindividualisering 
• Metodindividualisering

Hastighetsindividualisering

Som redan konstaterats ovan var metodindividualisering den vanligast förekommande typen av 
individualisering som observerades. En form av metodanpassning var att lyssna på text i datorn 
istället för att läsa den eller att använda datorn för att förstora texten under läsningen. En annan 
form av metodindividualisering som en klass iscensatte själva var att de satte sig i grupper och 
diskuterade samtidigt som de skrev i sina loggböcker. Metodindividualisering kunde också 
observeras under den lektion där eleverna spontant satte sig i par eller små grupper för att läsa upp 
sina texter för varandra och ge respons till varandra. Vinterek (2006) nämner just möjligheten att 
välja om man vill arbeta ensam eller i grupp eller par som ett sätt att metodanpassa. Under en 
lektion uppmanade läraren eleverna att läsa högt i smågrupper men gav möjlighet att säga nej till 
högläsning för dem som inte ville vilket också är en metodindividualiering. Under flera lektioner 
kunde jag också observera att en del elever valde att arbeta med hörlurar på huvudet vilket jag 
tolkar som ytterligare en metodindividualisering där eleven kan skärma av resten av klassen för att 
kanske koncentrera sig bättre. Sammanfattningsvis kan man när det gäller metodindividualisering 
säga att ju mer eleverna arbetade med att själva reflektera över en given text eller uppgift så infann 
sig större möjligheter till metodindividualisering eftersom eleverna själva kunde välja hur de ville 
uttrycka sina tankar och reflektioner. Det reflekterande arbetssättet tycktes möjliggöra elevernas 
egna spontana metodindividualisering då de gavs tillfälle att arbeta självständigt utifrån sina egna 
behov och förmågor. 

Ytterligare en form av metodanpassning som kunde observeras var när elever gjorde snabba inhopp 
i sidor på internet som inte hade med lektionen att göra, till exempel för att läsa nyheter eller göra 
ett besök på Facebook. Jag tolkade det som en slags metodindividualisering eftersom syftet torde 
vara att höja den egna motivationen men jag problematiserar detta beteende nedan i min 
resultatanalys. Det var framförallt under lektioner där lärarens gester tydde på ett punktuellt 
perspektiv som denna motivationshöjande typ av individualisering var vanlig. 

Den näst vanligast förekommande typen av individualisering var nivåindividualisering. Denna typ 
var inte vanlig generellt men förekom i stor utsträckning under ett par lektioner. En av 
observationerna skedde under en lektion med flera elevpresentationer varvid läraren gav olika 
mycket hjälp till eleverna utifrån elevernas förutsättningar. Här fick också eleverna möjlighet att 
svara och delta på olika nivåer utifrån lärarens frågor om elevpresentationerna. Dessutom gavs 
eleverna möjlighet att göra sina presentationer på olika nivåer utan att läraren påpekade detta eller 
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gjorde åtskillnad mellan eleverna. Denna typ av individualisering förekom endast under lektioner 
där läraren visade ett relationellt perspektiv i sin undervisning. 

Nivåindividualisering visade sig också under den språklektion där läraren uppmuntrade elever att 
uttrycka sig på målspråket och hjälpte dem att formulera sig efter elevernas förmåga. I ett fall tilläts 
eleven uttrycka sig på svenska vilket tyder på en anpassning efter elevens nivå.
Nivåindividualieringen syntes tydligast under språklektioner då eleverna naturligt befinner sig på 
olika nivåer för förmågan att uttrycka sig och där det blir mer tydligt än när de uttrycker sig på sitt 
första språk. Även nivåindividualisering förekom i situationer där läraren hade en relationell ansats 
i undervisningen.

Hastighetsindividualisering kunde framförallt observeras under de lektioner där eleverna var i en 
provsituation. Eleverna tilläts skriva olika lång tid och lämna in provet när de upplevde att de var 
klara med det. I ett fall fick sista eleven kvar läsa upp provet högt för läraren. Läraren satte sig vid 
eleven, småpratade lite på svenska, bytte till engelska och ställde sedan frågor på provet. Denna 
situation visade både hastighetsindividualisering och metodindividualisering. Eleven fick mer tid 
och fick också visa sina kunskaper på ett annat sätt än bara det skriftliga provet. 
Hastighetsindividualisering som den kunde observeras i denna undersökning förekom i situationer 
med både relationellt och punktuellt perspektiv hos läraren.

Omfångsindividualisering var inte så vitt förekommande men syntes under lektionen där eleverna 
höll presentationer och där kunde välja omfånget på presentationen och innehållet i den. Även för 
eleverna som skrev reflektioner i loggboksform kunde en viss omfångsindividualisering märkas då 
de kunde välja hur långt de ville skriva. När det gäller stoff att lära sig tolkade jag en situation som 
omfångsidividualiserande då en elev som höll presentation skrev upp ett ord på tavlan och läraren 
gick fram och lade till flera synonymer till ordet. Jag tolkade läraren så att denna elev hade 
möjlighet att ta till sig fler ord och uppmanades också att göra det. Den relationella ingången 
verkade underlätta omfångsindividualisering.

Eleverna som höll presentationer fick också välja innehåll för presentationerna relativt fritt, de fick 
välja en musikartist från den fransktalande världen att presentera för gruppen. Detta tolkade jag som 
ett inslag av innehållsindividualisering. En klass förberedde filmer och även de fick stor frihet att 
själva välja innehåll för filmen. I fallet med eleverna som skrev loggböcker med reflektioner 
tolkade jag också som ett sätt att innehållsindividualisera eftersom de fick möjlighet att skriva vad 
de ville utifrån de erfarenheter de gjort i läsupplevelsen. De lärare som gav möjlighet till 
innehållsindividualisering hade ett relationellt perspektiv under de observerade lektionerna.

Sammanfattningsvis verkade det relationella perspektivet fungera som en möjliggörare för olika 
typer av individualisering. Under de lektioner där det punktuella perspektivet var dominerande 
förekom endast ett fåtal fall av metodindividualisering i form av elever som gav sig själva möjlighet  
att surfa på internet samt hastighetsindividualisering då eleverna fick olika tid för att skriva prov.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


37



Figur 4: Exempel på observerade typer av individualisering och behovet av dator för 
individualiseringen.

Typ av individualisering Exempel Datoranvändning

Innehållsindividualisering Elever valde själva 
innehåll i presentation 
eller film

Datorn nödvändig för både 
presentation och film.

Nivåindividualisering Lärare satt kvar med elev 
efter prov för att pröva 
även muntligt.
Elever valde 
svårighetsgrad i sina 
presentationer

Datorn användes inte.

Nödvändig för 
presentationen men inte för 
nivån.

Hastighetsindividualisering Elever fick olika lång tid 
för att skriva prov.
Elever tog olika lång tid 
på sig för att läsa en 
gemensam text.

Datorn användes inte.
Texten lästes på datorn.

Omfångsindividualisering Elever valde själva 
omfånget i 
presentationer. 

Datorn användes för 
presentationen men var inte 
nödvändig för val om 
omfång.

Metodindividualisering Elever lyssnade på text 
istället för att läsa den.
Elever gjorde texten 
större under läsningen.
Elever satte på sig 
hörlurar.
Elever satte sig i olika 
grupperingar eller i par.
Elever surfade på 
internet.

Datorn nödvändig.

Datorn nödvändig.

Datorn inte nödvändig.

Datorn inte nödvändig.

Datorn nödvändig. 

4.2.5. Datorns betydelse för individualiseringen under observervationerna

Datorn var nödvändig för elever som ville lyssna på texten som skulle läsas. Den var också 
nödvändig för att anpassa textens storlek i en elevs fall. I övrigt användes datorn som ett redskap för 
kollektiva genomgångar och gemensam visualisering av det som lektionen handlade om genom att 
projicera datorskärmen på storduk. Under två lektioner användes datorn för att eleverna skulle 
skriva individuellt i loggböcker eller liknande. Sammanfattningsvis visade sig datorn mest 
nödvändig vid metodindividualisering och innehållsindividualisering. 
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4.3. Resultatanalys

Undersökningen visade att det fanns ett samband mellan lärarens förhållningssätt och graden av 
individualisering. Ett förhållningssätt hos läraren som var punktuellt tycktes göra individualisering 
mer sparsam medan ett relationellt förhållningssätt ökade graden av individualisering. Studien 
visade också att datorn möjliggjorde framförallt innehållsindividualisering och 
metodindividualisering medan de andra typerna, hastighetsindividualisering, nivåindividualisering 
och omfångsindividualisering inte åstadkoms med hjälp av dator. 

Enkätsvaren gav inte svar på vilka typer av individualisering lärarna använde sig av och därför blir 
det inte möjligt att rangordna typerna i en resultatsammanställning utifrån enkäterna. Samtidigt var 
det tydligt att lärarna upplevde möjligheten till snabb och individuell återkoppling som ett viktigt 
inslag i deras strävan att individualisera. Dragemark Oscarson (2009) pekar också på detta som en 
viktig del i elevers förmåga att utveckla livslångt lärande och för att kunna utvärdera sig själva. 
Detta stämmer också väl in på det pragmatiska synsättet då självbilden utvecklas i dialog med andra 
och skapar en mening utifrån den respons man får på sina handlingar. 

En annan möjlig orsak till att lärarna upplevde ett större mått av individualisering än vad som kunde 
observeras är att individualiseringen sker utanför lektionstid med hjälp av datorn, i de dokument 
som eleverna producerar och som lärarna kommenterar.

I enkäten nämns tidsbrist som en faktor som försvårar individualisering vilket jag tolkar som ett 
punktuellt perspektiv hos läraren.  Läraren som intar ett punktuellt förhållningssätt ser tidsbrist som 
ett hinder för att kunna individualisera eftersom detta förhållningssätt utgår från att det är lärarens 
sak att planera för att tillfredsställa de behov som eleven tar med sig in i klassrummet snarare än en 
förmåga att lösa problem som uppstår på plats utifrån ett flexibelt angreppssätt i dialog med eleven. 

Enligt von Wright sker individualisering i ett relationellt perspektiv i samförstånd med läraren under 
den tid som behovet uppstår, i det sammanhang som det uppstår. Det pragmatiska synsättet 
understryker också att erfarenheten är experimentell och kan inte ses som en enskild företeelse som 
finns eller inte. För att individualisera behövs att läraren och eleven prövar sig fram i en process för 
att hitta ett allt bättre sätt att anpassa undervisningen. 

Frågan om hur ofta lärarna individualiserade är svår att tolka. Endast två lärare uppgav att de 
individualiserar varje vecka medan majoriteten individualiserar varje månad. Diskrepansen skulle 
kunna bero på huruvida man tolkar individualiseringen generellt för alla elever eller som kopplad 
till en viss elev. Om läraren tänker på hur ofta hon individualiserar totalt bland alla de elever som 
hon träffar varje vecka kanske det är lättare att uppge anpassning varje vecka. Om läraren däremot 
har en enskild elev eller några enskilda elever i tankarna är det kanske svårare att fylla kvoten för 
varje vecka. Skillnaden skulle också kunna handla om vad läraren lägger i begreppet 
individualisering. Om lärarna likställer begreppet individualisering med motivation menar de 
kanske att de individualiserar så snart de anstränger sig att motivera eleverna som grupp medan jag 
utgår från begreppet som något som handlar om en anpassning för en enskild individ utifrån dennas 
behov och önskemål. 

Mina tolkningar av observationerna visade att lärarna i stor utsträckning undervisade med ett 
perspektiv som snarare utgår från kollektivet än de enskilda elevernas behov, förutsättningar eller 
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intressen. Mer än hälften av lärarna visade tecken på ett perspektiv som var punktuellt snarare än 
relationellt. Tolkningarna av obervationerna visade också att det fanns en tydlig koppling mellan 
graden av individualisering under lektionen och lärarens perspektiv. De lärare som hade en 
relationell grund för lektionen erbjöd också fler möjligheter till individualisering jämfört med de 
lärare vars perspektiv tycktes mer punktuellt.

Resultaten i observationerna visar att lärare som visade ett punktuellt perspektiv i undervisningen 
erbjöd inte individualisering i lika stor utsträckning som de lärare som tydligare uppvisade ett 
relationellt perspektiv där eleverna stod mer i centrum än lektionen och där eleverna erbjöds större 
variation i arbetssätt och uppgifter. Samtidigt visade enkätsvaren att lärarna själva upplevde att 
individualiseringen var utbredd och mer möjlig att få till stånd med hjälp av datorn som hjälpmedel. 
En tolkning jag gör är att lärarna gör likhetstecken mellan motivation och individualisering. Det vill 
säga, om eleverna fås att känna motivation för uppgiften så har också individualisering skett. Det är 
också av vikt att poängtera att läraren i enkäten utgår från sin undervisning i stort medan 
observationen utgör ett nedslag under en stund i den undervisning som läraren bedriver under ett 
läsår. Observationen kan alltså inte pretendera på att hitta orsaker eller samband som gäller 
generellt, de har utgjort underlag för tolkningar och en diskussion om möjliga orsaker och samband.   

I ett par fall fanns det en indikation på ett relationellt perspektiv i klassrummet enligt min tolkning 
medan samma respondent i enkäten upplevde en medveten individualisering endast någon gång per 
månad. Begreppet individualisering är värdeladdat och det verkar upplevas som viktigt att uppnå i 
undervisningen. Jag tolkar det som att några av lärarna ser individualisering som svårt och något 
eftertraktansvärt men nära nog ouppnåeligt medan några andra lärare såg individualisering som 
något som uppkommer genom enkla handgrepp som motivation eller “roliga” lektioner. Begreppet 
individualisering förstås alltså inte statiskt utan är beroende av lärarens förståelse av begreppet och 
vilja och förmåga att se undervisningen ur olika perspektiv. 

Analysen av materialet visade också att lärarens perspektiv visade sig i deras och elevernas gester 
snarare än i det explicita språk som användes under lektionen. En relationell ansats syntes inte bara 
i det som pågick under lektionen utan också i upplägget av lektionen, om den hade planerats med 
ett mått av flexibilitet och elevaktivitet. Den punktuella ansatsen blev tydlig då lektionen verkade ha 
ett bestämt mål i sikte där eleverna förväntades komma till detta mål med hjälp av läraren snarare 
än med hjälp av egna förvärvade insikter. Det är däremot inte ett tecken på en punktuell ansats om 
läraren föreläser eller håller en genomgång, det viktiga är om läraren ger möjlighet till ett reellt 
möte mellan lärare och elev och mellan eleverna (von Wright, 2000).

Kan man tala om individualisering som metod om den sker oreflekterat? Är det läraren som avgör 
om individualisering blir möjlig eller är det rentav eleverna som ger sig själva möjligheten när 
datorn upplevs som möjliggörare? I flera fall användes datorn av eleverna för att höja sin egen 
lustkänsla, ofta mitt i en annan aktivitet under lektionen. Att titta på facebook, läsa nyheter eller läsa 
igenom en uppsats i ett annat ämne var vanliga inslag under alla de lektioner som observerades. En 
snäll tolkning skulle här då kunna vara att eleverna använder datorn som en metodanpassning för att  
höja sin motivation för att vara på lektionen. Å andra sidan riskerar metoden att sänka graden av 
koncentration och uppmärksamhet så frågan är om det kan tolkas som en form av individualisering 
om vi med detta begrepp menar något som gör att eleverna lättare kan nå målen i undervisningen.  

Att metodindividualisering var vanligast förkommande kan bero på att observationerna gjordes i en-
till-en-miljö. Lärarna uppgav i enkätsvaren att de upplevde att datorn möjliggjorde individualisering 
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och det är inte omöjligt att det är just denna typ av individualisering som avses. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att jag noterade elevernas egna initiativ till datoranvändning som 
metodindividualisering eftersom det kan tolkas som ett sätt att höja motivationen. Samtidigt, som 
nämnts ovan, är det inte direkt en metod för att fördjupa kunskaper eller höja resultatet av arbetet 
utan skulle lika gärna kunna utgöra en risk för koncentrationsstörning. Även om jag beaktar att 
många fall av metodindividualisering beror på elevers val att surfa var denna typ av 
individualisering den vanligaste.

Oftast användes datorn i en kollektiv kontext där den visuella upplevelsen förhöjdes med hjälp av 
datorn och det som visades på skärmen i helklass. I de fall där datorn användes individuellt var det 
för att göra egna problemlösningar, reflektioner och presentationer, samt för att läsa individuellt 
med möjlighet till talsyntes eller större text.

Syftet med denna undersökning är att utröna huruvida en-till-en-baserad undervisning bidrar till en 
ökad individualisering. Användningen av datorn tycktes förenkla individualiseringen i de fall där 
det relationella perspektivet var tydligast. Innehåll, metod, nivå, omfång och hastighet verkade 
lättast att individualisera med datorns hjälp. Det var inte datorn som gjorde att individualiseringen 
kunde ske men i en situation utan dator hade det sannolikt tagit längre tid och varit mindre möjligt 
att uppnå så många typer av individualisering inom en lektion.

5. Diskussion
I denna del diskuterar jag den metod jag valt för arbetet. Därefter följer en diskussion om resultaten 
av både enkäterna och observationerna följt av en avslutande diskussion och slutsatser. 
Avslutningsvis föreslår jag vidare forskningsområden. 

5.1. Metoddiskussion

Från början skulle detta arbete undersöka både lärares och elevers uppfattning om datorn som 
redskap för ett anpassat arbetssätt. Så småningom stod det dock klart att det perspektiv som 
undersökningen vilar på mer fokuserar på lärarens roll och det blev alltmer oklart hur enkätfrågorna 
skulle kunna ställas till eleverna så att undersökningen fortfarande hade ett tydligt fokus och en klar 
riktning. Det punktuella perspektivet kontra det relationella perspektivet utgör en viktig 
utgångspunkt för arbetet medan elevers upplevelser sällan kan antas baseras på deras uppfattning 
om vilken ideologisk utgångspunkt deras lärare har. Därmed lämnar jag elevernas uppfattning 
därhän i just denna undersökning även om det naturligtvis är relevant att också inkludera deras 
upplevelser i undersökningar om datoranvändning i skolan. 

Enligt Kvale (2007) ska man använda sig av så många respondenter så att en mättnad infinner sig 
och man upplever fler respondenter inte skulle tillföra ny kunskap. Att observera nio lektioner och 
sammanställa enkätsvar från 8 lärare ger ett visst underlag men kan knappast ses som ett stort 
underlag. Denna undersökning kan därför bara visa på tendenser utifrån det teoretiska perspektiv 
som utgör grunden för arbetet. Att hävda att individualisering ser ut på ett visst sätt i skolan utifrån 
detta arbete vore förmätet. Det som har visat sig viktigt i denna undersökning är att det går att tolka 
observationer utifrån det valda teoretiska perspektivet och att det går att använda det som ett 
intressant diskussionsunderlag när det gäller utvecklingen av arbetssätt och metoder för att 
säkerställa läroplanens intentioner om inkludering och anpassning utifrån elevers behov.
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Det kan också vara så att respondenterna upplever att frågan om individualisering är viktig eftersom 
studien görs i syfte att undersöka omfattningen av individualisering. Detta kan innebära att den egna 
insatsen för individualisering skattas högre än vad den skulle ha gjorts i en observation eller om 
även eleverna hade tillfrågats. 

Den sista frågan i enkäten handlar om hur ofta individualisering sker utifrån elevens behov, förmåga 
och intresse. Den frågan borde ha delats upp så att respondenten kunnat ge exempel på 
individualisering inom de tre olika syften som i frågan buntats ihop. Det blev svårare att dra 
slutsatser utifrån ett svar som inte var direkt kopplat till en viss typ av individualisering. 

Med tanke på vilka program och applikationer som uppgavs i enkäterna undrar jag om 
respondenterna gör en definition av individualisering som något skiljer sig från den definition jag 
själv har använt utifrån den litteratur jag använt mig av inför undersökningen. Möjligen är det så att 
läraren tänker på motivationshöjande uppgifter som individualiserade även om uppgiften vänder sig 
till kollektivet. Det vill säga, om ett program som används för att kollektivt genomföra en uppgift 
men som ändå är något som av eleverna uppfattas som nytt och spännande, till exempel 
wordle.com, ett program som gör om inskrivna ord till ett ordmoln där det går att utläsa vilka ord 
som varit mest förekommande, upplever läraren att det är en form av individualisering, kanske på 
grund av det motivationshöjande inslaget.

I denna undersökning kunde enkätfrågornas utformning ha varit annorlunda. Eventuellt hade det 
också varit bättre att komplettera observationerna med djupintervjuer istället. De enkätsvar som 
kom in visade ibland på motsatsen till det jag hade sett under observationerna vilket gjorde det svårt 
att dra slutsatser i någon riktning. Framförallt tycktes respondenterna uppleva att de individualiserar 
i större utsträckning än vad jag observerade. De program och applikationer som uppgavs hjälpa till 
med individualiseringen hade i mina ögon inte den relevans jag hade önskat. Flera av dessa 
program är enligt mitt sätt att se på saken svåra att använda i syfte att individualisera vilket gör att 
det hade varit värdefullt att höra närmare med respondenterna hur de används.

När det gäller enkäterna är det svårare att dra några slutsatser om deras betydelse för 
undersökningen. Av nio respondenter har åtta fyllt i enkäten. Alla utom en har lagt till kommentarer 
för att fördjupa svaren. Det var intressant att jämföra svaren med det som observerades men denna 
jämförelse var samtidigt inte fokus för underökningen. Att svaren blev så pass disparata tyder också 
på att frågorna var alltför öppna eller otydligt ställda. Den fråga som skulle bidra till ett kvantitativ 
inslag i undersökningen, den om program och applikationer som lärarna använder för 
individualisering blev snävare än jag hade tänkt eftersom det inte framgick vare sig i frågan, och 
därmed inte heller i svaren, hur lärarna använde dem för att individualisera. Ingen av frågorna 
ställdes med fokus på elever i behov av särskilt stöd varför lärarna inte gavs möjlighet att precisera 
exempel på anpassning för denna elevgrupp. Inte heller efterfrågades lärarnas kunskaper i 
datoranvändning vilket också hade kunnat ge svar på deras förmåga att individualisera med hjälp av 
datorn.

Det observerande arbetssättet innebär en risk eftersom jag som iakttagande observatör kan innebära 
ett störande moment i arbetet i klassrummet. En alltför stor medvetenhet om min närvaro kan 
naturligtvis hindra det normala arbetet. Det finns också en risk att jag som observatör är alltför snar 
att tolka det jag ser utifrån förutfattade meningar som har med min egen erfarenhet att göra 
(Bryman, 2002). Samtidigt är detta enligt Mead (1929) inte ett problem så länge den analys som 
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görs har en struktur och medges vara en del av den erfarenhet som kan leda till nya reflektioner 
kring det undersökta. 

En svaghet med den analys jag gjorde på mina observationanteckningar är att den inte ger en bild av 
omfattningen av de exempel på individualisering jag observerade. Ett stort antal exempel på 
individualisering kan ge bilden av omfattande individualisering men så behöver inte vara fallet, det 
kan vara så att den individualisering som observerades var måttlig eller flyktig. 

Observationsanteckningarna gjordes fritt men med det relationella och punktuella förhållningssättet 
som fokus. Inga observationsmallar användes vilket försvårade kategoriseringen av det som 
registrerades. En observationsmall hade kunnat hjälpa mig att vara mer disciplinerad i mina 
iakttagelser. Ytterligare en försvårande omständighet är att jag vill se mig själv som en lärare med 
ett relationellt förhållningssätt vilket förde med sig en risk att jag omedvetet var selektiv i mina 
anteckningar till förmån för det relationella perspektivet. Det kan också ha inneburit att jag 
omedvetet tolkade det jag såg utifrån min egen idealbild av hur en god undervisningssituation ser 
ut.  

Undersökningen ansats har varit kvalitativ men jag har valt att infoga delar som är av mer 
kvantitativ karaktär, såsom uppställningen av observerationerna och det antal tillfällen som kunde 
observeras av perspektiv och typer av individualisering. Det kvantitativa inslaget utgör en risk för 
tolkningen av resultatet eftersom det inte finns ett rätt sätt att räkna antal tillfällen för typer av 
individualisering eller ideologiskt perspektiv, det är fortfarande en tolkning från min sida som kan 
uppfattas som precis i och med att det presenteras i tabellform. 

Det pragmatiska perspektivet i denna undersökning innebär också att jag själv som undersökare 
blev en del i en process som inte kunde förutspås utan som gjorde mig delaktig i den sociala kontext 
jag befann mig i under arbetet. Därmed blir metoden också en del av processen och kan inte 
pretendera på att peka på en sanning. Pragmatismen visar på mångfalden av lösningar på samma 
problem istället för att peka ut en viss riktning som bestäms på förhand. Det gör att undersökningen 
kan uppfattas som alltför otydlig. Samtidigt är det också en styrka med det pragmatiska 
perspektivet, att hela tiden visa att handlingar såsom denna undersökning kan stimulera till nya 
handlingar för att lära ytterligare om det som studeras. 

5.2. Resultatdiskussion

De resultat som framkommit i studien bygger på tolkningar av lärares förhållningssätt i en-till-en-
baserad undervisning. Eftersom det är tolkningar som ligger till grund för analys och resultat vill 
jag i följande text diskutera resultaten med utgångspunkt från mina tolkningar av materialet.   

Att jag tolkat lärarens perspektiv som antingen relationellt eller punktuellt under en lektion innebär 
inte att jag menar att läraren intar detta perspektiv generellt i sin undervisning. Däremot kan jag inte 
låta bli att fundera över om inte upplägget på lektionen ändå ger en fingervisning angående lärarens 
pedagogiska utgångspunkt. Ett upplägg kan ju planeras på många olika sätt och det punktuella 
perspektivet tycks lätt att ta till sig. Möjligen beror det på att det punktuella ger en känsla av 
kontroll. Att gå in i ett klassrum och inte känna sig förberedd torde vara varje lärares mardröm. 
Samtidigt borde det gå att hitta ett sätt att både vara förberedd och samtidigt ge utrymme för ett mer 
relationellt perspektiv i undervisningen.
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Ett relationellt perspektiv kan missuppfattas som att läraren anstränger sig för att ha en bra relation 
med eleverna. En lärare kan ha en god relation till sina elever men ändå ha ett punktuellt perspektiv 
i sin undervisningen om det är lektionen och det läraren vill komma fram till som står i fokus. Detta 
har varit min utgångspunkt i tolkningen av observationerna. Även om alla lärarna i undersökningen 
har visat ansats att vilja ha en god relation till eleverna har min tolkning varit snävare än så och 
handlat mer om huruvida deras fokus varit på lektionen eller på eleverna. von Wright uttrycker det 
så att läraren kan vara nyfiken på vad eleven förstår eller kan (ett relationellt perspektiv) eller noga 
med att planeringen följs enligt det som läraren har förutbestämt (ett punktuellt perspektiv) (von 
Wright, 2000).

I de fall under observationerna där klassrumssituationen blev rörig och där läraren fortsatte sin 
undervisning trots detta har jag tolkat det som tecken på ett punktuellt fokus. Däremot vill jag inte 
värdera det, ett perspektiv kan inte avgöra allt det som händer i ett klassrum. Flera andra parametrar 
skulle kunna diskuteras också, till exempel frågan om ledarskap, men den parametern tas inte upp i 
denna undersökning.

5.3. Avslutande diskussion

Arbetet med denna undersökning har skett i en pragmatisk process där ingenting kunnat förutses. 
Allteftersom arbetet fortskridits har fler frågor framkommit och processen har tvingat mig att 
ifrågasätta det jag från början hade tänkt att undersökningen skulle utmynna i, nämligen en bild av 
hur individualisering ser ut i klassrummen och hur lärarna åstadkommer den i en-till-en-baserad 
undervisning. 

Mead (1929) skriver att det som utmärker pragmatismen är ett accepterande av världen som ett 
ständigt pågående erfarenhetsbaserat experiment som när det systematiseras kan hjälpa till att tolka 
dåtiden och förutspå framtiden. Erfarenheten av denna undersökning kan med detta synsätt vara en 
del av den reflektion bland kollegor i skolvärlden som kan föra erfarenheten av det undersökta 
materialet vidare.

Det pragmatiska perspektivet för med sig att människan befinner sig i en process och att denna 
process för framåt genom de handlingar vi utför. Ett medvetandegörande av handlingar för ett 
inkluderande synsätt kan vara en viktig del av framgångsrikt skolutvecklingsarbete där ledarskap, 
metoder och lärarens förhållningssätt diskuteras. 

Piagets betydelse för den svenska skolan kan knappast överskattas (Säljö, 2000). Tolkningen av 
hans teorier har ofta utmynnat i en föreställning om elevens eller barnets inneboende kraft att själv 
stå för sin utveckling utan inblandning av lärare eller vuxna. Denna tolkning har i sin tur ofta 
inneburit att elever lämnas därhän att själva sköta sitt lärande. Eventuella brister i lärandet enligt 
den plan som den vuxne har ställt upp hänskjuts till problem hos barnet snarare än i situationen för 
lärandet. (Säljö, 2000). Att arbeta självständigt med datorer kan innebära att arbetssättet som 
fortfarande baseras på en föreställning om elevens egen kraft att ta till sig lärande fortsätter utan att 
hänsyn tas till den nya sociokulturella kontext som nu omger eleven. Datorns intåg i skolan blir då 
bara en artefakt som saknar reell betydelse för förmågan att integrera det nya redskapet. Ett 
pragmatiskt synsätt på elevens utveckling genom att aktivt använda språket för att pröva ny 
kunskap och nya erfarenheter skulle kunna vara en motkraft mot det självständiga arbetet vid 
datorn. 
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Den enskilda läraren som arbetar själv vid sin dator för att åstadkomma den goda lektionen tycks 
vara en kvarleva från en tid som inte riktigt existerar längre (Skolverket, 2001). Ur ett pragmatiskt 
perspektiv kanske den aldrig har existerat, åtminstone inte som en framgångsfaktor för lärande. 
Meningen med en aktivitet kan aldrig enligt Mead (1910) uppfinnas av ett enskilt subjekt utan 
måste förstås i ett socialt sammanhang där flera perspektiv är möjliga att se. Även eleven kan enligt 
Mead se lärarens perspektiv men detta kan bara ske i en miljö där flera perspektiv tillåts och 
diskuteras (von Wright, 2000). Dessa olika perspektiv tolkar jag som den sanna individualiseringen 
i ett pragmatiskt förhållningssätt. En miljö där  uttryckssätten tillåts vara så varierade som 
människorna i miljön vill och behöver ha dem men samtidigt med en gemensam referensram. 
Denna referensram kan vara kursmål eller centralt innehåll men den kan också vara det som 
gruppen tillsammans har valt att fokusera på. 

En möjlig lösning för att få till stånd ett större mått av individualisering skulle kunna vara att låta 
eleven utgå från det ämne han eller hon känner mycket för eller är stark i och använda det som 
utgångspunkt för studier även i andra ämnen. Den stora utmaningen blir att få ihop detta med de 
generella och kollektiva kursmål och betygskriterier som lärare och elever har att nå under en kurs. 

Den pragmatiska synen på självets utveckling genom reflektionen, genom att ständigt pröva det 
man upplever som sitt jag i stunden mot andras tankar och reflektioner utgör en viktig del av 
individualiseringen med hjälp av datorn som arbetsredskap. Genom att ha tillgång till möjligheter 
att uttrycka sig och reflektera med datorns hjälp skulle denna del av individualiseringen kunna ta 
fart. Det är dock viktigt att elevernas reflektioner inte stannar hos dem själva enligt ett pragmatiskt 
sätt att se på saken. Endast i relation till andras tankar och reflektioner blir den egna reflektionen en 
del av en lärande process. Datorn kan här ge möjligheter till publicering av reflektioner för att 
förenkla denna skapande process.

Den pedagogiska diskussionen på skolorna, i arbetslag eller ämneslag, behöver diskutera 
individualisering på samma sätt som man diskuterar begrepp inom kursmål, kriterier och centralt 
innehåll. Detta för att lärare ska kunna närma sig varandra i begreppsdefinitionen. Liksom Nilholm
(2006) varnar för en urvattning av begreppet inkludering finns enligt min mening en liknande risk 
när det gäller begreppet individualisering.

Framgångsfaktorerna i studier om en-till-en-baserad undervisning pekar också på vikten av att 
kollegiet samtidigt som datorn införs som arbetsredskap går igenom lärarfortbildning, systematiska 
pedagogiska möten mellan lärare och ett gemensamt bedömningsspråk (Norris, 2010, McLester, 
2011, Bebell, 2010). Här skulle jag vilja lägga till ett gemensamt språk kring begrepp som har med 
inkludering och individualisering att göra så att lärarna menar samma sak när dessa diskuteras. 

Skolverkets rapporter talar alla om vikten för elever att kunna berätta orsakssammanhang och 
skeenden oavsett ämnets karaktär. I skolan däremot verkar det enligt samma rapporter vara de 
skriftliga uppgifterna som står i centrum, ofta särskiljt från andra ämnen. Här tycks finnas en stor 
utvecklingspotential för att närma sig ett arbetssätt som inkluderar inte bara flera ämnen i taget utan 
också många sorters förmågor att uttrycka sig och att utveckla dessa sätt att uttrycka sig. Datorn gör 
det onekligen lättare att hitta flera uttrycksformer varför datorn som arbetsredskap kan underlätta 
denna utveckling. Mead påtalade just styrkan i att kommunicera på olika sätt för att nå en mening 
och förtydligar det med att hävda att goda resultat inte nås av repetition utan av variationen i 
uttryckssätten. 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


45



Kritiskt tänkande vid sökning på internet i skolan ser olika ut beroende på i vilket ämne som 
uppgiften formulerats. Matematik och fysik kräver problemlösning, språk metakognition och analys 
medan samhällsorienterade ämnen fokuserar på undersökning. Enochsson (2007) menar att det är 
det samhällsorienterade arbetssättet som används mest i skolan. Möjligen kan detta bidra till att 
begränsa lärares och elevers inställning till och förmåga till individualisering. Ett brett spektrum av 
typer av informationssökning kan bidra till ett brett spektrum också av egna arbetssätt och metoder. 

5.4. Slutsatser

Undersökningen i både observationer och enkäter visade att det tycktes finnas en koppling mellan 
lärarens ideologiska grundperspektiv i undervisningen, såsom jag tolkade den, och möjligheten för 
eleverna att individualisera sin inlärning och sina resultat. I flera fall öppnades möjligheter för 
eleverna att själva tillägna sig ett individualiserat arbetssätt. Mer än hälften av lärarna tycktes ha ett 
punktuellt perspektiv vilket också verkade försvåra graden av individualisering i undervisningen. 

En personlig reflektion är att det punktuella perspektivet ställer stora krav på lärarens förmåga att 
hantera lektioner, att själv anpassa undervisningen och att hantera den mängd stoff man vill 
förmedla inom det tidsspann som står till förfogande. Det relationella perspektivet ställer å sin sida 
stora krav på lärarens förmåga till ledarskap eftersom fokus här är på det som händer i stunden 
samtidigt som kraven på måluppfyllelse och likvärdighet finns att ta hänsyn till. 

Det relationella perspektivet torde utgöra en god grund för inkludering då detta synsätt väljer att 
fokusera på vem eleven är i den lärande processen och i det sociala sammanhanget snarare än vad 
eleven har för startpunkt och eventuella svårigheter. 

Lärarutbildningen behöver hitta ett sätt att hjälpa lärarstudenter att formulera sin ideologiska 
utgångspunkt. Fortfarande examineras lärare utan att de reflekterat på djupet över hur de ska arbeta 
på ett sätt som gagnar elevernas utveckling. Alltför ofta ligger fokus fortfarande på hur lektioner ska 
utformas och hur planering av lektioner och kurser går till. Nyblivna lärare hänvisas till den kultur 
som råder på den skola där de börjar undervisa och rapporterna visar att den förhärskande kulturen 
ofta är punktuell med tyngdpunkten på kurs, lektion och den kontroll läraren kan ha över skeenden 
under skoldagen. Ett mer pragmatiskt perspektiv kan göra lärare delaktiga i sin egen utveckling och 
sitt lärande genom att handla aktivt istället för att se sig som offer för olyckliga omständigheter. 

När det gäller datorns betydelse för individualisering tycks den vara ett hjälpmedel bland flera där 
individualiseringen förenklas och det individualiserade arbetet kan gå snabbare än utan datorn. Inte 
minst när det gäller möjligheten för lärare att kommunicera individuellt även utanför lektionen, i de 
så kallade learning spaces (Thornburg,1999) som sträcker sig utöver klassrummets väggar. 

Däremot verkade datorn inte fungera som en möjliggörare av individualisering i sig utan fungerade 
på det sätt som läraren har förutbestämt, kanske genom lärarens ideologiska perspektiv. Om fokus 
var på kollektivet så tycktes datorn hjälpa till att förstärka det kollektiva medan en lärare som hade 
fokus på individen verkade ha  lättare att möjliggöra det arbetet med hjälp av datorn. 

Möjligen är datorn viktigare för läraren som arbetsredskap i skolmiljön i detta första skede av 
datorns intåg på bred front i skolvärlden. Några av svaren i enkäterna tydde på detta eftersom tre av 
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lärarna ansåg att datorn framförallt hjälpte till med en dialog individuellt mellan lärare och elev 
utanför klassrummet. 

De modeller och tankar som framhålls inom en-till-en-baserad undervisning diskuterar inte lärarens 
ideologiska perspektiv som en faktor att ta hänsyn till i undervisningen med datorer som 
möjliggörare för en anpassad undervisningssituation. Litteratur och undersökningar om en-till-en-
baserad undervisning visar att fokus på lärarkompetenser handlar om lärares ämneskunskaper 
(Shulman, 1987) och om skolornas införlivande av kollegial samverkan (Silvernail, 2004). Inte 
heller diskuteras individualisering som begrepp även om flera undersökningar tar upp att en-till-en-
baserad undervisning bidrar till en ökad individualisering (Bebell, 2010, Silvernail, 2004,, Tallvid, 
2010, Zucker & Hug, 2007). Denna undersökning visar att två av fem typer av individualisering 
förekom i en-till-en-baserad undervising. En fördjupad diskussion om begreppet och arbetssätt för 
att nå en högre grad av individualisering skulle sannolikt öka graden av inkludering i en-till-en-
baserad undervisning. 

Om det stämmer att det relationella perspektivet ger större möjligheter till individualisering så kan 
en möjlig väg för att uppnå en högre grad av anpassning vara att läraren bjuder in till olika former 
av uttryck och individualisering och visar sig öppen för det utan att vara den som bestämmer hur det 
ska gå till och vem som ska omfattas av det. Då blir individualiseringen en process där eleverna 
själva kan pröva olika vägar och styra sin inlärning utifrån de mål som läraren hjälper till att 
utveckla och uppnå. I ett en-till-en-baserat undervisningssätt finns möjligheter för elever och lärare 
att använda datorn som redskap för att anpassa innehåll, olika metoder för arbete, olika metoder för 
uttryckssätt och därmed mer varierade former för bedömning av det som elever uttrycker på olika 
sätt. 

5.5. Förslag till vidare forskningsområden 

Det vore önskvärt att också undersöka en-till-en-baserad undervisning ur ett kvantitativt perspektiv 
där resultaten mellan en-till-en- undervisning och annan mer traditionell undervisning jämförs. 
Förslagsvis kan man utgå från ett specifikt ämne och där jämföra nationella provresultat med 
faktiska slutbetyg i ämnet. Som McLester (2011) skriver i sin artikel: “Specific data tied to 
improved student outcomes on standardized tests remain elusive”  De undersökningar som gjorts i 
Maine, där initiativet varit mest omfattande visar också att det är mycket svårt att säkerställa 
huruvida elevernas resultat har förbättrats tack vare datoranvändning. En del undersökningar visar 
på högre resultat men detta har skett samtidigt med andra inititativ som till exempel syftat till högre 
läsförståelse och som inte har haft med datorer att göra. Att dessutom jämföra resultaten utifrån 
arbetssätt och inte bara datoranvändning skulle ge ytterligare viktig information om hur 
undervisning kan göras än mer effektiv och elevtillvänd. 

Som jag nämnt tidigare vore det intressant att ställa frågor om åtgärdsprogram kontra 
individualisering av undervisningen. Av vilken anledning behövs åtgärdsprogrammen? Är det för 
att eleverna i stor utsträckning är del av en kollektivistisk syn på undervisning eller är det för att 
elevernas problem i så stor utsträckning går utöver det som kan anses normalt i skolsammanhang att  
särskilda insatser behövs? Är ett medvetandegörande om uppdelningen i det punktuella respektive 
det relationella perspektivet en möjlig väg för lärare och lärarstudenter för att nå nya nivåer såväl i 
diskussionen om individualisering som i det praktiska arbetet med denna individualisering? 
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I anslutning till lärarens val av ideologisk utgångspunkt bör också frågan om lärarens 
självförtroende i yrket ställas. Kan självförtroende eller brist på självförtroende bestämma lärarens 
val av perspektiv i undervisningen? Finns det en korrelation mellan lärarens självförtroende i yrket 
och graden av individualisering? Är det rent av lärarens styrka som bestämmer huruvida metoder 
eller användning av attribut blir lyckade eller inte? 

Denna undersökning fokuserar på lärarens roll i individualiseringsarbetet. Att undersöka också 
elevernas uppfattning om huruvida de anser att de kan anpassa sina uppgifter efter egen förmåga 
och eget intresse vore intressant för att bredda perspektivet. Att dessutom jämföra elevers och 
lärares uppfattning om datorn som hjälpmedel för anpassning och individualisering skulle bidra 
stort till kunskapen om detta område.

I inledningen skriver jag att en tanke med min undersökning var att i förlängningen se om en utökad 
individualisering kan ersätta åtgärdsprogram. I väntan på den utvecklingen vore det intressant att se 
hur den så kallade “pysparagrafen” används. §26, kapitel 15. Skollagen stipulerar att läraren kan 
bortse från delar av kunskapskraven på grund av till exempel funktionsnedsättning i bedömningen 
av elever i särskilda behov. Används den i ett system av kollektiva uppgifter som inte är anpassade 
till individerna eller används den i de fall där elever faktiskt inte har möjlighet fysiskt eller psykiskt 
att nå kursmålen?

Det är också av stor vikt att undersöka huruvida bedömningen av elevernas prestationer når en 
likvärdighet om deras inlärning och produktion är individualiserad i stor utsträckning. 
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Bilaga 1

Introduktionsbrev

Hej!
Jag heter Helena Wallberg och jag skriver just nu på mitt examensarbete i 
specialpedagogik vid Uppsala universitet. Min undersökning handlar om individualisering 
med hjälp av datorn som arbetsredskap. Jag vill ta reda på vilken sorts individualisering 
som förekommer i en undervisningsmiljö där datorn används som arbetsredskap samt om 
någon typ av individualisering är mer förekommande och isåfall varför.  

För att nå syftet med mitt arbete behöver jag genomföra observationer och enkäter i i en 
klass där man arbetar enligt 1-1-pedagogik, det vill säga en bärbar dator per elev och 
lärare. Eftersom 1-1 också innebär en attityd till lärande som utgår från elevens lust att ta 
till sig kunskap via datorn och där lärandet inte är tänkt att stanna inom klassrummets 
väggar lämpar sig denna inställning särskilt väl för min undersökning om ett 
individualiserat arbetssätt. 1-1 är också ett arbetssätt som säger sig blicka mot framtiden 
varför det är av stor vikt att undersöka just dessa skolmiljöer. 

Jag skriver till dig för att fråga om jag skulle kunna få komma till din skola och din klass för 
att observera deras arbete under en skoldag. Observationerna ska genomföras i några 
klasser under en dag vilket innebär att jag följer olika klasser under några olika 
lektionspass. Enkäterna kommer jag att genomföra med eleverna och  lärare under vilkas 
lektioner jag observerar. 

Enkäterna besvaras anonymt och svaren kommer inte att delas med någon annan. 
Däremot kan innehållet komma att tas med i resultatdelen i min undersökning. Elever och 
lärare får något olika frågor i enkäterna vilket innebär att jag kan se vilka som är lärare 
även om de också får svara anonymt på enkäten. Tidsåtgång för att besvara enkäten är 
cirka 20 minuter. Deltagande är frivilligt men jag hoppas på gott samarbete för att 
säkerställa att min undersökning blir relevant för dem som arbetar med eller är 
intresserade av 1-1 eller andra program som handlar om datoranvändning i skolan. 

Observationerna genomförs genom att jag antecknar det jag ser, hör och upplever. Dessa 
anteckningar kommer inte att delges någon annan och i uppsatsen kommer jag att fingera 
skola, namn och ämnen i enlighet med de etiska förhållningsregler som gäller vid 
forskning.

Jag har bäst möjlighet att komma till din skola på en fredag då jag är tjänstledig för 
uppsatsarbetet men självklart är jag flexibel och kan ordna annat tillfälle om det passar er 
bättre.

Under nästa vecka kommer jag att kontakta dig för att förhoppningsvis komma överens om 
en dag då jag kan få tillfälle att tillbringa en dag hos er!

Vänliga hälsningar,
Helena Wallberg
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Bilaga 2
          
Enkätfrågor till lärare
Dina svar kommer att utgöra en del av grunden för en undersökning om individualisering i 
skolmiljö där datorn används som arbetsredskap. Svara på frågorna så gott du kan och 
utifrån dina egna tankar. Lämna gärna kommentarer på baksidan om du vill förtydliga eller 
förklara något. Dina svar är anonyma och din skola kommer inte att namnges i samband 
med analysen av svaren. Det är bara jag som kommer att läsa dina svar. 
Sammanställningen kommer inte att innehålla några namn på personer eller skolor.

1. I vilken utsträckning  hjälper datorn dig att individanpassa uppgifter utifrån elevers 
särskilda behov , förutsättningar eller intressen? Kryssa för det alternativ som stämmer 
bäst:

⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Mycket större utsträckning än vid arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Något större utsträckning än vid arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Ingen skillnad jämfört med arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Mindre utsträckning jämfört med arbete utan dator

Kommentar (frivillig):

2. I vilken utsträckning hjälper datorn dig att få elever att lösa uppgifter på olika sätt 
beroende på särskilda behov, förmåga eller intressen?
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Mycket större utsträckning än vid arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Något större utsträckning än vid arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Ingen skillnad jämfört med arbete utan dator
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Mindre utsträckning jämfört med arbete utan dator

Kommentar (frivillig):

3. Ge exempel på program, appar, metoder i datorn du använder för att anpassa 
undervisning och uppgifter för elever utifrån behov, förutsättningar eller intresse!

4. Hur ofta individanpassar du uppgifter till elevers särskilda behov, förutsättningar eller 
intressen? Kryssa för det alternativ som passar bäst:
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Varje vecka
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Varje månad
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Någon gång per termin
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Någon gång under året
⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭐⭑⭒⭓⭔ Aldrig

Kommentar (frivillig):

Tack för din medverkan!
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