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Abstract 
The aim of this qualitative respondent investigation is to delve into the various views that 

teachers have concerning the “One-to-One project”, as well as the use of computers as an 

aid in teaching. One-to-One means that teachers and students will be equipped with a 

laptop they can use at home and at school.This essay looks at how several factors have 

changed as a result of this. These factors are threefold: the role of the teacher, the teaching 

experience, and the student´s learning process.    

 In order to answer the mentioned questions, four interviews have been conducted at 

two different high schools in southern Norrland. The theory used is the socio-cultural 

perspective.  One result has been that computers can simplify teaching in various ways. 

Students have faster access to information, and there exists a platform for further 

communication between the teacher and student outside the classroom. However, there are 

also several negative aspects. One of these is that the students spend time doing non-school 

related activities, such as interacting using social mediums. Results also show that the role 

of the teacher has due to the "One-to-One project" gone from being structural to being 

interactional. The conclusions reached by the investigation are that today’s schools are 

experiencing a paradigm shift. Old teaching methods are being replaced by new methods 

and an altered teaching practice has developed as a result of the presence of the computer in 

the classroom.  

Key words: “One-to-One”, computer, teaching role, teaching process, artifact, socio-

cultural perspective  
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1 Inledning 
Som blivande gymnasielärare i ett land där internet är en del av de flesta elevers vardag, där 

85 procent av svenskarna har tillgång till Internet hemma och där den dagliga 

användningen bland dem i åldern 16 till 34 år ligger över 90 procent (Säljö, Jakobsson, 

Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 11) känns det angeläget att närmare undersöka hur man 

tar vara på detta i skolan. Ämnet är högst aktuellt att studera då detta år, 2011, är det år 

som en tredjedel av Sveriges kommuner lanserar En-till-En
1

 i skolan (Kroksmark, 2011, s. 

3). Detta får till följd att många lärare ställs inför nya situationer, förändrade arbetssätt, 

höga förväntningar och inte minst nya utmaningar och en förändrad lärarroll. 

 Jag har under mina år som lärarstudent gjort min verksamhetsförlagda undervisning 

på en skola med stor datortillgång för eleverna och sett vad det betyder för undervisningen. 

Under min tid där utrustades även eleverna och lärarna med en egen bärbar dator.  Detta 

gjorde att jag bestämde mig för att undersöka hur lärarna upplever detta då det blir en ny 

undervisningssituation. Jag vill veta vad lärarna tänker om detta samt hur de upplever både 

den nya undervisningssituationen och deras egen förändrade lärarroll. Jag vill även 

undersöka vad de anser att det betyder för elevernas inlärning. Genom att intervjua lärare 

på två gymnasieskolor i södra norrland och se hur de arbetar med En-till-En-projekt ska jag 

därför undersöka hur lärare upplever detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 En-till-En betyder att lärare och elever utrustas med en egen bärbar dator som de kan använda både hemma 

och på skolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka vad lärare anser om En-till-En i undervisningen. Jag vill 

undersöka vilken uppfattning lärarna har om datorn som ett hjälpmedel och hur lärarnas 

roll förändrats. Dessutom vill jag undersöka hur de upplever att arbetssättet förändrar 

själva undervisningssituationen och lärandet.   

 Undersökningen är geografiskt avgränsad till två grannkommuner i södra norrland 

vilket gör att jag inte på något sätt kan hävda att jag kan säga något om hur projektet En-

till-En sker på andra skolor i Sverige. Underlaget är för litet för att göra generaliseringar av, 

samtidigt är det viktigt att undersöka mer än en skola då kulturer och förhållningssätt till 

datorn kan se olika ut på olika skolor. 

 

För att nå mitt syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 

 Vilken uppfattning har lärare om datorn som ett hjälpmedel i undervisningen? 

 Hur har lärarens roll förändrats? 

 Hur har undervisningssituationen och lärandet förändrats? 

Den första frågeställningen berör lärarnas uppfattning om datorn som ett hjälpmedel i 

undervisningen. En viktig fråga eftersom den uppfattning lärare har om datorn som 

hjälpmedel ligger till grund för hur arbetet utformas samt hur datorn används. 

Frågeställning två berör lärares förändrade roll. Denna fråga är betydelsefull då klara och 

tydliga roller skapar säkerhet och trygghet (Granström, 2003, s. 179), båda viktiga 

komponenter i lärarrollen. Den sista frågeställningen berör hur undervisningssituationen 

och lärandet förändras. Även den en mycket angelägen fråga då en förändrad 

undervisningssituation och elevers förväntade ökade lärande och måluppfyllnad troligen är 

den viktigaste anledningen till att de flesta skolor valt att införa En-till-En. 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Uppsatsens disposition är enligt följande: Först ges 

en introduktion till arbetet där det bland annat förklaras varför just detta område 

undersöks, samt att syfte och frågeställningar presenteras. Vidare förklaras uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Sedan ges en bakgrund till arbetet där IT-historia i skolan, 

tidigare forskning som rör arbetets frågeställningar samt det styrdokumenten säger ingår. 

Efter detta presenteras och diskuteras undersökningens metod och analys. Uppsatsens 

resultat presenteras sedan varvid en analys av detta följer. Slutligen diskuteras arbetet i en 

diskussion som även utmynnar i några slutsatser. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Jag skall nedan redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

belysning och analys av arbetets empiri. Jag kommer att använda mig främst av ett 

sociokulturellt perspektiv samt professor Peter Gärdenfors tankar om hur 

informationssamhället påverkar människans kunskap och tänkande. Dessutom kommer jag 
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att använda mig av John Deweys teorier om lärande. Slutligen redovisas teorier om lärarens 

olika roller samt lärares förändrade roll. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet innebär ett 

sociokulturellt perspektiv att man ser människan som någon som fått mentala och fysiska 

resurser givna av naturen. Dessa är bestämda av den art vi tillhör. Vi är begränsade fysiskt 

om man jämför med andra arter då vi är både långsammare och svagare än många av dem. 

Dessutom är både våra sinnen och vårt intellekt inte direkt imponerande. Till exempel har 

vi svårt att hålla mycket information i minnet. Som art har vi inte utvecklats speciellt 

mycket under de senaste tiotusentals åren. Trots detta har det skett stora förändringar i 

våra kunskaper samt både i våra fysiska och intellektuella förutsättningar. Detta beror på 

att vi skapat verktyg, både intellektuella, exempelvis språkliga, och fysiska, så kallade 

artefakter
2

. Dessa verktyg använder vi för att samla erfarenheter. De kunskaper och 

färdigheter vi skaffar oss genom de erfarenheter vi gör samt de redskap och verksamheter 

där vi samspelar med andra hjälper oss att utnyttja de begränsade förutsättningarna vi fått 

av naturen. När man studerar lärande ur ett sociokulturellt perspektiv ser man på tre 

samverkande företeelser vilka är: Användning och utveckling av intellektuella/språkliga 

redskap, användning och utveckling av fysiska redskap/artefakter samt de olika sätt där vi 

människor samarbetar och kommunicerar. Sammanfattningsvis menar man inom ett 

sociokulturellt perspektiv att vi utvecklat och använder oss av intellektuella redskap, 

fysiska redskap samt kommunikation där vi samarbetar med andra i kollektiva 

verksamheter. Detta gör att vi till slut kommer att leva i en konstgjord värld som vi själva 

skapat (Säljö, 2000, ss. 18 ff,28).    

 Genom att vi använder oss av redskap och artefakter står vi inte i direktkontakt 

med världen. Den är heller inte otolkad utan vi hanterar den med hjälp av de intellektuella 

och fysiska redskapen. Detta kallas även mediering då redskapen medierar verkligheten för 

oss. Mediering betyder att våra föreställningsvärldar och vårt tänkande kommer ur och 

färgats av den kultur vi lever i och de intellektuella och fysiska redskap som finns där. 

Detta gör begreppet mediering till ett mycket centralt begrepp inom den sociokulturella 

teorin. För att lärande ska ske behöver vi bli delaktiga i färdigheter och kunskaper och 

dessutom kunna använda dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya 

verksamhetssystem och sociala praktiker. Det sker genom en gradvis process där individen 

bekantar sig med nya redskap och även stegvis får en större erfarenhet av hur de kan 

användas på ett produktivt sätt (ibid. s. 81, 151 f).    

 Samspelet mellan människan och redskapet är viktigt. Tänkandet finns inte enbart i 

människans huvud och inte heller enbart i redskapet utan människan fungerar i samspel 

med redskapet/artefakten. Genom samspelet kan vi lösa problem och behärska sådant som 

annars vore omöjligt. Oförmågan att integrera artefakterna i vårt lärande och i vår 

förståelse är de pedagogiska och psykologiska vetenskapernas svaghet. När vi begränsar det 

                                                           
2

 ”av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt” (Nationalencyklopedin) 
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vi tänker och lär oss till att enbart ske inom människan förlorar vi samspelet med andra 

människor och artefakter vilket är stora resurser som den kulturella utvecklingen ställer till 

vårt förfogande  (Säljö, 2000, s. 76).    

 Säljö refererar även till Lev Vygotskij som var utvecklingspsykolog och framhöll att 

människan är i ständig förändring och utveckling. Han menade att människan genom de 

redskap hon använder samt genom interaktion med andra får se nya mönster och 

möjligheter. Vygotskij använde uttrycket närmaste utvecklingszon och menade med detta 

att denna zon är avståndet mellan vad en människa kan prestera själv och vad hon kan göra 

med hjälp av en annan människas ledning som är mer kunnig på området. Det är 

ojämlikheten mellan de båda som är förutsättningen för att en rörelse framåt inom 

utvecklingszonen kan ske. Detta sker genom att människan i början inte alls är förtrogen 

med redskapet och dess funktion men att hon efter handlednig av någon som är mer 

kompetent kan använda redskapet. Successivt ökas hennes förmåga att hantera redskapet 

ensam för att slutligen övergå till den fas där hon behärskar redskapet på egen hand och 

dessutom vet hur och när det ska användas (ibid. s. 121 ff).  

 När det gäller kunskaper menar man inom den sociokulturella teorin att det är 

något man använder, när man löser problem eller hanterar kommunikativa situationer på 

ett funktionellt sätt till exempel. Det hjälper inte att jag besitter en viss information utan 

kunskapen är det som hjälper mig att se en händelse eller ett problem som något jag har 

tidigare erfarenhet av. Kunskap är något människan använder och något som hennes 

handlingar uttrycker i en kreativ och skapande process. Det handlar inte längre om att ta 

del av information utan om att göra erfarenheter med hjälp av fysiska eller intellektuella 

redskap på ett rimligt sätt i den konkreta verksamheten där de finns. Genom att vi får nya 

redskap höjs kraven på vad vi ska kunna behärska då kunskapen dessutom blir alltmer 

abstrakt. Detta skiljer sig markant från hur lärande och kunskap ofta beskrivs, nämligen 

som en passiv process där människan reproducerar något som skapats av andra (ibid. s. 125 

f,240). Idag har skolan inte längre kontroll över vad elever kan och vet eftersom att 

medieutvecklingen gjort att eleverna numer är delaktiga i en massmediekultur som är något 

helt nytt och något vi inte varit med om tidigare. Detta gör att skolans uppgifter förändras 

liksom klassrummets förutsättningar då dess väggar rivits ner. Bland annat Internet ställer 

idag stora krav på att vi utvecklar ett kritiskt och självständigt tänkande, vi måste helt 

enkelt lära oss att bedöma vad vi kan lita på. Dessutom måste vi kunna sortera information 

och ta ut det som är väsentligt för vårt syfte med det vi gör. Vi måste lära oss att förädla 

information till kunskap (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 10 ff). 

3.2 Peter Gärdenfors 

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning vid Lunds universitet menar att vi idag 

har vårt vetande utanför oss själva, lagrat i lådor. Dessa lådor kan vara till exempel datorer. 

Från dessa vill vi ha kunskap men han menar att vi får information. Informationen som 

finns i lådor måste tolkas, värderas och relateras till annan kunskap innan den blir till 

kunskap. Bara för att informationen är lättillgänglig betyder det inte att vi har motsvarande 

kunskap. Gärdenfors menar att det är en fara att den tolkande förmågan undervärderas i 
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informationssamhället som vi lever i nu (Gärdenfors, 2003, s. 9 ff) .  

 Vi måste lära oss att det är skillnad mellan att ha kunskap och att veta hur vi kan 

använda den. Informationen behöver vara användbar för oss samtidigt som den är 

presenterad i det rätta formatet. Det finns ingen kvalitetskontroll på nätet vilket gör att vi 

kommer i kontakt med stora mängder information som många gånger är enbart skräp. Vi 

måste därför lära oss att navigera rätt på Internet eftersom att mer information inte alltid 

betyder att det är bättre. Ofta kan det istället vara ett hinder då det är mycket tidsödande 

för oss att sovra bland all den information som finns lagrat på Internet (Gärdenfors, 2003, s 

27 ff,36). Vår förmåga att tolka är beroende av vilka mönster vi lärt oss att se samt är 

beredda att se. Vi behöver därför bli medvetna om vilka mönster vi tänker i eftersom att vi 

då får chans att välja. Skolan bör därför visa olika tankemönster genom att erbjuda eleverna 

ett stort urval skilda kulturyttringar, idéer och språk som kräver tolkning och fantasi för 

att förstå. Skolans roll att förmedla fakta är föråldrad eftersom att fakta idag finns 

lättillgängligt i lådor utanför oss själva (ibid. s. 146 f).   

 Gärdenfors diskuterar även skolornas satsning En-till-En och menar att svenska 

skolor troligen har världens bästa IT-utrustning. Det han framhåller som viktigt är att det 

inte räcker att utrusta skolorna med datorer utan de måste även kunna användas på ett 

vettigt sätt. Datorns potential som ett pedagogiskt redskap för lärande och förståelse är 

dåligt utnyttjad menar han. Det går inte att ta den traditionella skolans 

undervisningstraditioner och tro att det räcker att tillföra en dator per elev för att lärandet 

och förståelsen ska förändras. Han jämför det med att sätta en motor på en hästdroska och 

tro att man fått ett nytt transportmedel. Dessutom menar han att många lärare inte är 

tillräckligt utbildade i IT:s möjligheter och därför inte har den rätta förståelsen för vad 

datorn kan tillföra undervisningen (ibid. s. 223 f).   

 När det gäller hur vi ska arbeta med datorn som ett pedagogiskt redskap menar han 

bland annat att vi har mycket att lära från spelindustrin eftersom att de som spelar lär sig 

mycket då de drivs av en stark inre motivation. Detta gör att det nästan inte finns några 

gränser för hur mycket de kan lära sig. Om lärandet ska bli djupgående behövs ett 

engagemang från eleven. I spelen får spelaren uppleva en kontroll då de blir medskapare 

och uppdragen i spelen anpassar sig även till spelarens framsteg och blir lagom utmanande 

vilket gör att denne känner sig som en expert.  Detta händer alldeles för sällan i skolan. 

Spel konnoteras hos de flesta med nöje medan lärande konnoteras med arbete. Spelen 

motbevisar detta då de lockar fram lärande som samtidigt är en del av nöjet (ibid. s. 228 f). 

3.3 John Dewey 

John Dewey, som räknas som en progressiv pedagogisk teoretiker, menar att på grund av 

att samhället utvecklas ställs det nya krav på en ny pedagogik. Eftersom att samhället 

förändras måste även skolan göra det, något annat är otänkbart framhåller han. Människan 

är en samhällsvarelse som är social från början vilket gör att samhälle, skola och individ 

måste utgöra en enhet om pedagogisk framgång ska uppnås. Det problem skolan har, 

menar Dewey, är att den är isolerad från det vanliga livets motiv och villkor och därför 

måste förnyas. Den ska vara ett samhälle i miniatyr och en del av elevens naturliga livsrum. 
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På så sätt blir den inte endast en plats där skoluppgifterna är något abstrakt och avlägsna 

hänvisningar till ett möjligt framtida liv (Sundgren, 2011, s. 104 f). 

 När eleven går från en situation till en annan vidgas eller begränsas hans värld. Han 

lever i samma värld men i en annan aspekt eller del av den världen. De kunskaper och 

färdigheter han fått i en situation blir instrument för att förstå och handskas effektivt med 

situationer som följer. Denna process pågår så länge lärandet och livet fortgår (Dewey, 

2004, s. 185). Kärnan i Deweys teori utgår från individen och samhället, där individens 

aktivitet och intresse är själva utgångspunkten. Han menar att den viktigaste attityd skolan 

kan forma hos eleven är en önskan om fortsatt lärande. När kunskaperna inte relateras till 

elevernas erfarenheter uppstår en brist på motivation. När de inte kan assimilera de nya 

kunskaperna med det de tidigare upplevt tappar de motivet för inlärning. En läxa som 

endast ska läras in utan förbindelselänk mellan elevens behov och mål leder till mekanisk 

undervisning och på det följer brist på motivation (ibid. s. 17, 188, 121).   

 

3.4 Lärarens förändrade roll 

Kjell Granström professor i pedagogik lyfter upp tre olika rollbegrepp som är viktiga i 

skolans verksamhet. Den strukturella rollen, den interaktionistiska rollen samt den 

systemsiska rollen. Enligt det strukturella synsättet är rollen något man blir tilldelad. Det 

är rollen som avgör lärarens handlingar och agerande. Klara och tydliga roller och 

funktioner är viktigt. Med den strukturella rollen följer befogenheter och skyldigheter, till 

exempel att sätta betyg, ge omdömen samt rätten att påpeka exempelvis språkliga fel. Den 

strukturella rollen skapar ordning och stabilitet då den tydliggör positioner i hierarkin 

samt hur uppgifter och ansvar ska vara fördelat. Den strukturella rollen gör att läraren vet 

vad som hör till rollen och inte samt när uppgifterna som hör till rollen är uppfyllda. 

Samtidigt vilar en dubbel funktion över den strukturella lärarrollen då läraren både ska 

vara kunskapsförmedlare och den som är arbetsledare.  Den interaktionistiska rollen skapas 

i mötet människor emellan. Det finns inga färdiga beskrivningar över vad som hör till 

rollen utan individerna tillsammans skapar rollerna. Rolltagandet är situationsbundet och 

de interaktionistiska rollerna handlar om att skapa maktpositioner och att genom detta 

skapa ordning och trygghet. Den interaktionistiska rollen kan göra att lärare känner sig 

utlämnad till eleverna då rollen bygger på interaktion med eleverna. Den systemiska rollen 

bygger på att alla är beroende av varandra. Skolan är ett system där de olika individerna, 

uppgifterna och funktionerna är kopplade till varandra. Alla är beroende av varandra och 

det en av rolltagarna gör påverkar de andra rolltagarna (Granström, 2003, s. 182 ff).

 De roller som elever och lärare historiskt sett haft är mycket gamla och handlar om 

läraren som överför information och begrepp vilka eleverna både lär sig och tar till sig. Att 

kunna återge, exempelvis genom ett prov, är det som karakteriserar att lärande har skett. 

Förmåga att kunna ta till sig samt behålla det är beviset för lärande. Detta har präglat så väl 

lärarens som lärobokens uppgifter vilka eleverna förväntats återge okritiskt. Läraren har 

lärt ut och eleven har lärt in (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 32 ff). 

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, menar att i det samhälle vi har idag har lärarens roll 
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som kunskapsbärare och den som äger kunskapsmonopolet minskat på grund av det ökade 

utbudet som erbjuds via till exempel medier och IT. Läraren är inte längre den självklara 

auktoriteten. Lärarens roll i förhållande till sina elever har gått från att vara ett ojämnt 

förhållande till ett mer demokratiskt. Idag präglas läraren roll mer av att vara handledare 

och vägledare (Carlgren, 2005, s. 260 ff).   

 Lärare som verkar i dagens skola står inför utmaningen att själv kunna förstå och 

leda kunskapsskapande processer i det globala informationssamhället samt kunna integrera 

dem i skolans aktiviteter.  De ska klara av att skapa pedagogiskt meningsfulla integrerade 

lärandemiljöer där teknologier som till exempel Internet eller virtuella världar används. 

Idag måste lärare ta vara på elevernas lärande och erfarenheter utanför skolan och använda 

sig av dem i sitt lärandearbete (Häkkinen & Kankaanranta, 2011, s. 205 ff). 

 

2 Bakgrund 
För att få en bättre förståelse för uppsatsens syfte och frågeställningar ges nedan en 

bakgrund som innehåller utdrag från läroplanen för de frivilliga skolformerna, en resumé 

över datorns roll i skolan samt tidigare forskning som rör uppsatsens frågeställningar. 

2.1 Den nya läroplanen för gymnasieskolan SKOLFS 2011:144 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan står följande:  

 

Eleverna ska […] kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig. […] Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 

och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. […] Skolan kan inte ensam förmedla 

alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de 

bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I 

det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 

omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven möter 

i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan. […] Det är 

även skolans ansvar att varje elev […] kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. […] 

Rektorn ansvarar för att […] utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt 

andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 

hjälpmedel  (SKOLFS 2011:144). 

 

Detta ställer stora krav på lärarna som arbetar i skolan. För att hjälpa eleverna se 

sammanhang behöver de ta hjälp av det omgivande samhället vars kunskaper och 

erfarenheter är viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Skolan ska hjälpa eleverna att 

orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde samt hjälpa eleverna 
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upptäcka, ta till sig, samt använda ny kunskap. I detta blir datorn som redskap en stor 

hjälp. Det står uttryckligen att skolan inte ensam kan ge eleverna de kunskaper de behöver 

samt att det är skolans ansvar att eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg 

samt att rektorn ansvarar för att bland annat datorer finns tillgängliga för eleverna. 

2.2 Datorn i skolan – en resumé 

Redan på 1960-talet kan man se de första spåren av datorn i den svenska skolan. Datorn 

ämnades då främst användas till drillövningar, den var en maskin som skulle effektivisera 

undervisningen. 1974 startade sedan ett försöksprojekt som gick under namnet Datorn i 

skolan eller DIS där eleverna fick lära sig datalära, att använda datorn som ett modernt 

redskap i undervisningen samt använda datorn som inlärningshjälpmedel. När Lgr 80 kom 

1980 fanns det nya ämnet datalära med. Trots det användes inte alltid datorer i 

undervisningen varvid datalära kom att handla om undervisning om datorer istället för 

undervisning med datorer. Bristen på datorer, låg användarvänlighet hos de datorer som 

ändå fanns i skolan samt brist på lärare med relevant fortbildning gjorde att undervisningen 

kom att handla om programmering och att datorer ansågs som teknik- och 

naturvetenskapslärarnas angelägenhet (Hylén, 2010, s. 25 ff).  

 1988 togs ett beslut i riksdagen om en treårssatsning där datorn skulle användas som 

pedagogiskt hjälpmedel i skolan. DOS kom projektet att heta. När projektet utvärderats 

har man kommit fram till att de gett tämligen begränsade effekter. Bland annat en 

svåranvänd teknik innebar att dessa satsningar inte gav lärarna utrymme för reflektion och 

lärande vilket minskade satsningarnas effekter. På 1990-talet skedde därför en nystart, 

Skolverket bildades och fick sitt första IT-uppdrag 1992. 1994 introducerades sedan Internet 

i den svenska skolan, oftast via modem med en mycket låg överföringshastighet (ibid. s. 28 

ff). I och med Internets introduktion kunde ett nätverk mellan skolor sjösättas, nämligen 

skoldatanätet där staten via Skolverket kunde stimulera samverkan mellan skolor, sprida 

information, stödja nya idéer och utveckling samt presentera goda exempel. Ett 40-tal 

skolor utsågs som pilotskolor och uppbyggnaden av nätet sågs som en viktig 

symbolhandling. Samtidigt som skolan genom detta blev en del av den allmänna 

teknikbejakelsen som rådde i det övriga samhället fanns inom skoldatanätet både tekniska 

problem och bristande kompetens, en inte helt ovanlig samtidserfarenhet. Trots detta blev 

skoldatanätet en lyckad satsning och efter några år fanns ett stort utbud av tjänster för till 

exempel informationssökning att finna där (Karlsohn, 2009, s. 117 f). 

 IT i skolan, ITiS, är nästa stora satsning som kom 1998 och hittills är den enskilt 

största satsningen på IT i skolan i Sverige då man under en fyraårsperiod avsatte 1,7 

miljarder bland annat genom att utrusta lärarna som deltog i satsningen med en varsin 

dator. ITiS avslutades 2002 och efter det har inga nya nationella projekt påbörjats förutom 

att Skolverket och Myndigheten för skolutveckling satsat på en kompetensutveckling för 

lärare i satsningen Praktisk IT- och mediekunskap, PIM. Detta kanske till följd av att IT-

bubblan sprack i början av 2000-talet då många högt värderade IT-bolag föll i ett kraftigt 

börsfall vilket gjorde att IT-frågan inte längre blev lika viktig inom skolpolitiken (Hylén, 

2010, s. 30 ff).     
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 Ett vanligt sätt att mäta IT-situationen i skolan är att undersöka hur många elever 

det går per dator eftersom att användningssättet påverkas av hur många datorer det finns i 

skolan.  I en kartläggning gjord av skolverket 2009 visas tydliga skillnader då man på vissa 

skolor var två elever per dator och i en annan skola elva elever per dator (Hylén, 2010, s. 33 

f). Trots detta står vi i dag i ett läge där en dator till varje elev och lärare blir allt vanligare. 

Som det står i inledningen lanserar en tredjedel av Sveriges kommuner 2011 En-till-En-

projekt (Kroksmark, 2011, s. 5). Detta kan vägas mot att den genomsnittliga dagliga 

användningen av datorer i lärares undervisning år 2010 låg på cirka tio procent (Tallvid, 

2010, s. 20). Det råder därför idag en stor spridning bland eleverna i Sverige då vissa elever 

samsas med tio elever om en dator medan andra elever har en egen bärbar dator att använda 

både i skolan och på fritiden.  

2.3 Tidigare forskning 

I den tidigare forskning jag undersökt har jag begränsat mig till att undersöka forskning 

som berör mina frågeställningar. Jag har dessutom avgränsat mig till att undersöka tidigare 

forskning som är relativt ny då just detta forskningsfält, informationsteknik och skolan, är 

ett område där utvecklingen framskrider mycket fort. Den tidigare forskning jag undersökt 

är även forskning som främst inriktat sig just på En-till-En-projekt och som företrädesvis 

undersökt äldre elever på högstadium och gymnasium då detta stämmer överens med min 

egen undersökning. För att ge en bra struktur och underlätta läsningen presenteras den 

tidigare forskningen utifrån arbetets frågeställningar. 

2.3.1 Lärares uppfattning om datorn som ett hjälpmedel i undervisningen 

Martin Tallvid, doktorand inom informationsteknologi mot utbildningsvetenskap vid 

Göteborgs universitet och Helena Hallerström, rättssociolog vid Lunds universitet, kan i 

sina rapporter från Falkenbergs kommun där man infört En-till-En konstatera att redan 

efter första året upplevde lärarna att elevernas motivation till skolarbetet ökade. Många 

lärare framhöll även ett lugnare klassrumsklimat, ett trevligare arbetsklimat samt att de sett 

att elever som tidigare inte presterat så mycket varit dem som ökat sin prestation mest 

(Tallvid & Hallerström, 2009, s. 16, Tallvid, 2010, s. 19). 

 Positiva aspekter som lärare lyfter fram i Falkenberg är framför allt tre stycken, 

organisation, pedagogik samt tillgång och rättvisa. Som exempel nämns att både de och 

eleverna har bättre ordning och kontroll över sina dokument än vad de hade innan 

projektet startade. Har de lagt upp uppgifterna på lärplattformen så finns de där att hämtas 

av eleverna varje gång de ska arbeta med dem. De pedagogiska fördelarna är till exempel 

den ständiga tillgången till information och vetskapen om att alla elever kan nå den 

samtidigt. Även det faktum att alla elever oavsett socioekonomisk status kan använda en 

dator även utanför skolan lyfts fram som en positiv och rättvis aspekt (Tallvid, 2010, s. 19). 

Ytterligare positiva aspekter framkommer i pedagogikprofessor Tomas Kroksmarks studie, 

Lärandets stretchadhet, där intervjuade lärare bland annat menar att elevernas lärande bildar en 

starkare profil än tidigare och att lärarens aktiviteter minskar medan elevernas aktiviteter 

ökar (Kroksmark, 2011, s. 9).    
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 Negativa aspekter är sådant som lärare kände främst i början av projektet då de 

exempelvis tänkte att datorn borde användas på varje lektion och att de därför var tvungna 

att ständigt hitta på nya uppgifter som passade att arbeta med på datorn, vilket skapade 

stress. De upplevde att det förväntades av dem att datorn skulle ta en stor plats i 

undervisningen. Under andra året avtog dock denna stress och lärarna hade sedan ett mer 

avspänt förhållande till datorn i undervisningen (Tallvid, 2010, s. 19). Andra negativa 

aspekter som lyfts fram av lärare är att de känner sig handfallna inför det nya arbetssättet 

då deras vanliga metoder inte längre fungerar. Det framkommer även att lärare är rädda att 

eleverna ska bli ”historielösa” då internet fokuserar på det som händer ”här och sedan”, den 

tidsepok vi lever i just nu samt framtiden. Detta ses som negativt då mycket kunskaper i 

många ämnen bygger på att vi har kunskap om de stora paradigmatiska vändpunkterna i 

historien för att förstå det som händer idag (Kroksmark, 2011, ss. 9 f,14). Lärarna menar 

också att en negativ konsekvens av En-till-En är att eleverna gör annat än skolarbete på 

lektionerna och vissa lärare nämner även att de är trötta på att vara ”datorpoliser” (Tallvid 

& Hallerström, 2009, s. 34 f).    

 I och med En-till-En och att internet flyttat in i klassrummet har en hel värld 

öppnats åt skolan. Klassrummet är inte längre ett rum med fyra väggar utan hela den 

globala världen är nu tillgänglig för eleverna. Detta har enorma fördelar då alla tänkbar 

information kan nås, samtidigt skapar det problem då det till exempel blir mycket svårt att 

källgranska det eleverna presenterar (Kroksmark, 2011, s. 17). Detta visar även 

pedagogikprofessor Mikael Alexanderssons forskning i Sandviken som visar att eleverna 

behöver utveckla sin informationskompetens eftersom att deras kunskaper om hur de 

söker relevant information om sådant de inte har tidigare kunskaper om är otillräckliga 

(Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2004, s. 93). 

2.3.2 Lärares förändrade roll 

Lärarens förändrade roll i En-till-En-undervisning är bland annat att handledningen som 

läraren ger dirigeras av elevernas frågor som de möter via de digitala resurserna. Det 

innebär att läraren inte längre kan planera undervisningen på samma sätt som tidigare när 

denne själv satt inne på det givna svaret. Läraren kan inte längre planera för de problem 

och frågor eleverna har utan måste använda sin skicklighet och erfarenhet i den givna 

situation som uppstår i och med elevernas frågor. Detta gör att lärarens sätt att arbeta 

närmar sig forskarens arbetssätt då elevernas behov och frågor fångas upp och analyseras. 

Läraren måste förstå elevernas förutsättningar att lära och även förstå hur de ”ser” 

skolkunskap för att sedan handleda dem utifrån detta. Samtidigt visar Kroksmarks studie 

att lärare ofta utgår från undervisning och lärande från tiden innan alla elever hade tillgång 

till en egen dator och internet när de planerar undervisningen. Studien visar även att detta 

kan ske oreflekterat vilket gör att de löser lärande- och undervisningsproblem på villkor 

som ibland inte fungerar (Kroksmark, 2011, ss. 10 f,19).  

 Åttiofem procent av lärarna i Tallvids och Hallerströms undersökning menade att 

deras roll i klassrummet förändrats till det bättre. Mer än hälften av dem tycker även att de 

nu har ett mer gemensamt arbete med de andra lärarna och att de delar med sig av 



15 

lektionsupplägg till exempel på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt säger över åttio procent 

av lärarna att de önskar mer fortbildning i att använda datorn i utbildningen. De upplever 

att de inte hinner med att sätta sig in i datorns värd och att de därför hela tiden ligger efter 

(Tallvid & Hallerström, 2009, ss. 33,41).   

 Damian Bebell och Rachel Kays studie av En-till-En i the Berkshire Wireless 

Learning Initiative i western Massachusetts visar att lärarna där mycket snabbt anpassade 

och införlivade den nya tekniken till en mängd nya metoder. Över femtio procent av 

lärarna menade att deras roll i det egna klassrummet hade förändrats och sextiotvå procent 

av lärarna menade att deras undervisning hade förbättrats till följd av En-till-En. Trots detta 

upplevde majoriteten av lärarna att de fortfarande efter några år inom projektet precis 

börjat få in vanan att arbeta på detta nya sätt vilket gör att Bebell och Kay menar att En-

till-En tar många år att förverkliga fullt ut. Detta bör vägas mot att åttio procent av 

skolledarna inom detta projekt menade att deras lärares undervisning förbättrats till följd 

av En-till-En-projektet (Bebell & Kay, 2010, ss. 17,21,31).   

 Tidigare forskning visar därför att läraren fortfarande har en mycket viktig roll i 

undervisningen då eleverna trots att de har tillgång till all världens information behöver en 

kunnig och erfaren vuxen som hjälper dem att bedöma trovärdigheten i informationen 

samt värdera, kritisera och sortera den. Detta skapar en ny typ av samspel mellan elev och 

lärare men kräver fortfarande en aktiv lärare (Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2004, s. 

91 ff, Alexandersson, Hurtig, och Söderlund, 2006, s. 130). 

2.3.3 Hur lärandet och undervisningssituationen förändras 

Lärandet har förändrats bland annat genom att det uppstår en situation där både elever och 

lärare får ställa frågor och i frågorna kommer det fram sådant som varken eleven eller 

lärare tänkt på tidigare nämner en lärare i Kroksmarks studie. Det framkommer även att 

det i En-till-En miljöer är mycket vanligare att eleverna frågar vad de andra gör och att de 

är nyfikna på hur andra elever jobbar med datorn, något som inte är lika vanligt i 

traditionell undervisning (Kroksmark, 2011, s. 10 f). Något som även Bebell och Kay erfarit 

där de flesta lärare höll med om detta även om det i den studien även fanns en del lärare 

som inte menade att detta skedde (Bebell & Kay, 2010, s. 25).   

 Eftersom att information och kunskap erbjuds i stora mängder via datorn menar 

lärare att eleverna utvecklar strategier för urskiljning av den information och kunskap de är 

ute efter eftersom att skolan ställer krav på vissa specifika kunskaper. Dessutom menar 

lärare att kunskapsbegreppet förändrats med införandet av En-till-En i skolorna eftersom 

att datoranvändningen utvecklar kunskapskvaliteter som kännetecknas av analyser, kritisk 

granskning och nytänkande. De menar att eleverna får en syn på kunskap som tillfällig, 

preliminär och mångskiftande. All denna information som eleverna jämför och kopierar 

och slutligen kombinerar och utvecklar gör att de lär sig att se saker bortom det som är 

uppenbart vilket är en stor kunskapsmässig framgång med En-till-En. Om man jämför 

detta med att ta för sig i en bok är skillnaden stor eftersom att datorn hjälper eleverna att 

använda sig av det är tillgängligt och som ligger på deras egen nivå (Kroksmark, 2011, s. 13 

ff). Liknande erfarenheter har lärarna i Bebells och Kays studie som visar att över sextio 
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procent av lärarna där menar att eleverna har större frihet att göra val som ligger närmare 

deras egna inlärningsstil när man arbetar med En-till-En (Bebell & Kay, 2010, s. 24).

 Resultatet av Annika Lantz Anderssons avhandling Framing in Educational Practices visar 

att lärandeaktiviteten blir annorlunda när man tar hjälp av digital teknologi, inte alltid bättre, 

vilket hon menar inte heller kunnat bevisas i tidigare forskning. Istället menar hon att 

hennes avhandling visar att de lärandeaktiviteter som sker med hjälp av digitala verktyg 

leder till både nya möjligheter och nya problem samt förändrade pedagogiska situationer 

för elever och lärare. Hon menar att utbildning vilar på tusentals år av traditioner vilket 

inte helt enkelt låter sig förändras på det sätt som IT-positiva krafter velat göra gällande 

(Lantz Andersson, 2009, s. 124). Samtidigt visar Bebell och Kays undersökning att 

skolledarna från de medverkande skolorna hade en hundraprocentig tro på att projektet 

positivt påverkat elevernas akademiska förmåga. Deras undersökning visar också att när 

man jämfört arbeten från elever som ingått i projektet i två år och elever som fortfarande 

arbetar med papper och penna som redskap så både skriver eleverna i projektet mer och 

håller högre nivå på sina arbeten än eleverna utanför (Bebell & Kay, 2010, ss. 31,45).

 Två danska forskare vid Århus universitet, Karin Twedell Levinsen och Birgitte 

Holm Sörensen, som undersökt klasser i åtta danska skolor under åren 2006 till 2008 har 

kommit fram till att digitala medier i undervisningen stödjer elevernas utveckling och 

lärande på ett positivt sätt. Dock visade undersökningen att de positiva effekterna endast 

uppstod om användandet av de digitala medierna användes i en förändrad pedagogik som 

till exempel i problemorienterad undervisning eller om eleverna arbetade med en 

processorienterad e-portfolio. Om de digitala medierna kombinerades med en mer 

traditionell undervisning uppstod inte den positiva effekten. Forskarna menar därför att 

lärarens roll är viktig om den positiva effekten på elevernas lärande ska uppstå (Twedell 

Levinsen & Holm Sörensen, 2011).    

 När det gäller elevernas lust att lära visar Bebell och Kays studie både i intervjuer 

med lärarna och i observationer som genomförts att elevernas lust att lära med hjälp av de 

egna datorerna ökat dramatiskt liksom deras engagemang och motivation. Dessutom visar 

deras studie att lärarna tror att de elever som drar de största fördelarna genom att öka till 

exempel sin motivation, sitt engagemang, kvaliteten på arbetet och sitt deltagande på 

lektionerna är elever i riskzonen att inte uppnå lärandemålen (Bebell & Kay, 2010, ss. 

22,25).  Detta har även visat sig stämma i Sverige där man konstaterat i Tallvids och 

Hallerströms undersökning att det främst är elever med speciella behov som lärt sig att 

utnyttja datorns fördelar. Dessa elever menar att det numera är både roligare och lättare att 

lära sig nya saker i skolan (Tallvid & Hallerström, 2009, s. 42).   
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4 Metod 
Min metod är en kvalitativ studie där uppsatsens frågeställningar besvaras genom att jag 

utfört respondentundersökningar där jag intervjuat fyra stycken lärare på två 

gymnasieskolor
3

. Jag vill med denna undersökning veta hur lärarna själva uppfattar arbetet 

med En-till-En och min strävan är att förstå detta som de själva upplever det. Den 

kvalitativa forskningsintervjun är därför passande då den ger mig möjlighet ”att förstå 

världen som intervjupersonerna själva upplever den” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud, 2007, s. 286). När man vill veta vilka olika tankesätt det finns om detta hos 

lärare är en respondentundersökning med samtalsintervjuer passande. Samtalsintervjuer är 

lämpliga eftersom de ger bra möjligheter att både registrera oväntade svar samt att göra 

uppföljningar av dessa. Som avslutning på intervjun frågades därför respondenterna om det 

fanns något de tänkt på under intervjun som inte tagits upp och som de därför ville tillägga 

(ibid. s. 283 ff).      

 Respondenterna har fått samma frågor, även om intervjuerna haft mer karaktär av 

samtal, då mönster mellan vad de tänker och tycker om En-till-En varit viktigt. Detta gör 

att undersökningen har en lägre grad av standardisering än vad till exempel en 

enkätundersökning har (ibid. s. 258 f). Eftersom undersökningen är en fallstudie på två 

givna skolor kan man inte generalisera och dra några slutsatser hur det ser ut i Sverige i 

övrigt när det gäller En-till-En-projekt och frågeställningarna. Det som kan göras är istället 

att generalisera till mer abstrakta fenomen som möjliga tolkningar av världen eller tankekategorier 

då man kan utgå från premissen att det finns ett begränsat antal sätt att se på En-till-En och 

att respondenterna därför representerar en del av de huvuduppfattningar som finns om det 

(ibid. s. 189).      

 Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i en ostörd miljö då en av 

skolornas ”tysta rum” varit bokat för dessa tillfällen samt att vi suttit i den ena lärarens 

enskilda arbetsrum och i ett tomt klassrum på den andra skolan. Tanken var att 

respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma vilket är en fördel i 

intervjuarsituationen samt att det skulle vara ostört. Alla intervjuer är inspelade på iphone 

och sedan överförda till dator varifrån jag lyssnat på och transkriberat dem. Detta för att få 

ett så exakt resultat som möjligt då det gjort att allt respondenterna sagt kan transkriberas 

och att inte viktig information faller bort vilket är lätt hänt om man endast antecknar. 

Intervjuguiden är utformad så att få ”varförfrågor” ingår för att respondenterna inte skulle 

få känslan av läxförhör. En ”varförfråga” finns dock i intervjuguiden. I början av 

intervjuerna är det bra med några inledande uppvärmningsfrågor om ålder, antal 

yrkesverksamma år med mera för att skapa kontakt och en god stämning. Det är även 

viktigt att inte använda akademiska ord utan ord som är lätta att förstå (ibid. s. 298 ff). Det 

är något jag därför försökt att beakta.    

 Jag är medveten om att jag själv som intervjuare är det viktigaste 

forskningsverktyget och har därför bemödat mig om att tänka på de saker Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann räknar upp hos den hantverkskicklige intervjuaren (Brinkmann & 

                                                           
3
 Se bilaga 1 
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Kvale, 2009, s. 182 f). De menar att denne bör vara kunnig så att de rätta frågorna ställs, att 

denne är strukturerad i intervjusituationen, att tydliga och klara frågor ställs och att 

intervjuaren är vänlig genom att låta den intervjuade få tänka och prata i sin egen takt. Jag 

har även bemödat mig om att lyssna aktivt och samtidigt vara känslig för det som sägs och 

inte sägs. Vidare menar de att intervjuaren ska vara öppen för nya aspekter vilket jag också 

ansträngt mig att vara. De framhåller dessutom att intervjuaren ska vara styrande och inte 

rädd för att avbryta om den intervjuade avviker från ämnet. Just denna aspekt upplevde jag 

svår och vet att jag åtminstone under en av intervjuerna borde styrt upp intervjun mer än 

vad jag gjorde. Intervjuaren ska även vara kritisk och inte ta allt som sägs för vad det är 

samt vara minnesgod och tolkande vilket jag också försökt att vara. 

4.1 Urval 

De lärare som är med i undersökningen arbetar på två olika gymnasieskolor. De har alla 

undervisat elever som haft tillgång till en egen bärbar dator i drygt ett år. Två av dem har 

jag frågat personligen om att vara med i undersökningen. De andra två lärarna har jag fått 

kontakt med genom att jag pratade med rektorn på deras skola som mejlade till de lärare 

som var aktuella för studien. Dessa lärare mejlade sedan mig var efter vi hade mejlkontakt 

och bestämde tid och plats för intervjuerna. De datainsamlingsmetoder som använts är 

samtalsintervjuer med strategiskt utvalda lärare på skolorna, baserat på principen om 

maximal variation då det varit viktigt att ha med lärare som undervisar i olika ämnen för 

att se om det skiljer sig i hur de upplever att datorn som ett redskap i undervisningen 

beroende på vilka ämnen de undervisar i. Det har även varit angeläget att ha med lärare 

med olika längd på antal yrkesverksamma år samt att ha med lärare i olika åldrar då även 

detta kan påverka hur de ser på datorn som ett hjälpmedel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wägnerud, 2007, s. 294).    

 Lärarna i undersökningen har givits anonymitet samt fingerade namn. Det är tre 

män och en kvinna som intervjuats. Jag har valt att kalla dem Mimmi, Bo, Carl och David. 

Dessa fyra lärare undervisar i svenska, engelska, spanska, historia, Theory of Knowledge, 

IT in a Global Society samt teknik, teknikutveckling och företagande, databashantering 

och datorkommunikation. Två av lärarna är mellan trettiofem och fyrtio år, en är femtio 

år och en är mellan sextio och sextiofem år. Antal yrkesverksamma år spänner över 

tidsperioden fyra år till drygt tjugo år. 

4.2 Bearbetning  

Då jag velat förstå världen som mina respondenter förstår den har jag efter varje 

samtalsintervju transkriberat intervjuerna och sedan i min analys av materialet valt att 

använda mig av metoden koncentrering vilket gjort att jag pressat samman långa uttalanden 

till mer korta koncisa formuleringar utan att innehållet gått förlorat vilket Esaiasson med 

flera menar är viktigt. (ibid s. 305). Problem som uppstått under analysen är till exempel att 

jag upptäckt att jag ibland borde ha ställt fler följdfrågor för att få ett så heltäckande svar 

som möjligt men som jag missade i intervjusituationen samt ibland även styra tillbaka min 

respondent till frågan jag ställt då de ibland pratade mycket om sådant som inte hörde till 
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frågan. Att forska med hjälp av intervjuer är ett hantverk som kan bli en konst om det 

utförs väl och det kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren.  Denna konst lär man sig 

genom praktisk övning (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 32 f). Detta är naturligtvis något som 

påverkar mitt resultat då jag endast en gång tidigare genomfört intervjuer liknande dessa 

och inte kan räknas till de hantverksskickliga när det gäller intervjuer. 

 Eftersom att intentionen varit förstå hur lärarna upplever En-till-En, varför de 

använder datorn i undervisningen och så vidare är en klassisk hermeneutisk tolkning en bra 

analysmetod . Hermeneutik betyder tolkningslära och går ut på att man studerar, tolkar 

och försöker förstå den mänskliga existensen genom språket (Patel & Davidsson, 1994, s. 

26). Jag vill tolka och förstå lärarnas intentioner, avsikter samt hur de upplever 

undervisning där både de och varje elev har en egen bärbar dator. Detta gör att jag behöver 

läsa de utskrivna intervjuerna flera gånger samt att jag måste tolka såväl delarna (frågorna) 

som helheten i intervjun. Utifrån delarna (varje enskilt svar) kan jag även se helheten 

(lärarens syn på En-till-En) alternativt börja med helheten (hela intervjun) och försöka 

förstå den för att sedan läsa delarna (varje svar för sig). I en hermeneutisk tolkning bör man 

pendla mellan dessa båda perspektiv och ställa dem i relation till varandra. Det är även 

viktigt att använda sin egen förförståelse som ett verktyg vid en hermeneutisk tolkning 

(Gilje & Grimen, 2007, ss. 179,189). Därför är det viktigt att göra en grundlig genomgång 

av tidigare forskning samt att se till att själv förstå vad En-till-En är för att analysen och 

tolkning ska bli så djuplodande som möjligt. Jag har i min analys beaktat detta och försökt 

att pendla mellan helhet och del och ställt dessa delar mot varandra. 

 Eftersom jag genomgående i uppsatsen använt frågeställningarna som rubriker har 

jag i analysen ställt det som står under samma frågeställning mot varandra. Det som står om 

tidigare forskning och det resultat som finns under samma frågeställning har vägts mot 

varandra samtidigt som det även vägts mot de teoretiska utgångspunkterna och den nya 

läroplanen för gymnasiet. Att använda denna struktur i uppsatsen underlättade därför 

analysarbetet.      

 Något som vid analysen varit lite problematiskt har varit att min egen förförståelse 

av En-till-En-projekt och att mina egna tankar om samt erfarenheter av det inte ska synas i 

analysen eller resultatet. Jag har därför ansträngt mig att behandla det empiriska materialet 

objektivt. Samtidigt som förförståelsen är viktig får det jag själv anser och vet om projektet 

inte synas i analysen eller påverka resultatet. 

4.3 Etiska överväganden 

Trots att samtalsintervjun kan sägas ligga nära det vardagliga samtalet är det viktigt att 

respondenterna är medvetna om att de ingår i en vetenskaplig undersökning (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 290). Vetenskapsrådet har därför tagit fram fyra 

punkter som forskare behöver tänka på för att arbetet ska anses vara etiskt. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Björkdahl Ordell, 2007, s. 26 f). Detta gör att de som ingår i studien är informerade om 

syftet med studien, att de har rätt att själv bestämma över sin medverkan, att deras 

uppgifter behandlas konfidentiellt samt att materialet endast får användas i forskningssyfte.  
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Jag informerade respondenterna om detta redan när de blev tillfrågade om att intervjuas 

och vid intervjutillfället började jag med att informera att det är ett frivilligt deltagande och 

att de därför när som helst kunde avbryta intervjun, ändra ett uttalande eller stryka det 

som de inte ville skulle komma med i undersökningen. Respondenterna erbjöds även att 

läsa de citat och material från deras intervju som används i uppsatsen så att de där kunde 

stryka eller ändra något. När jag sammanställt resultatet mejlade jag det därför till dem. De 

informerades även om att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. Mimmi 

valde att lägga till i vissa av sina svar då hon fick läsa igenom materialet.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Inom samhällsvetenskapen har validitet kommit att handla om en metod mäter det den 

säger sig mäta. Det handlar om giltighet och sanningen i ett yttrande. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann räknar upp flera olika stadier av validering, bland annat tematisering 

vilket betyder att de teoretiska antagandena ska vara väl underbyggda och att 

forskningsfrågorna är logiska utifrån dem (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264 f). Mina 

intervjufrågor utgår dels från uppsatsens frågeställningar, från vilka jag operationaliserat 

ner dem i mindre frågor, dels från de teoretiska utgångspunkterna för att på bästa sätt 

uppfylla detta stadium. Ett annat stadium är planering vilket handlar om att 

intervjudesignen och metoderna ska vara passande för undersökningens syfte och ämne 

(ibid. 2009, 264). Eftersom att mitt syfte är att undersöka vad lärarna på två gymnasieskolor 

anser om En-till-En, hur deras roll som lärare förändrats samt hur undervisningssituationen 

och lärandet förändrats anser jag att min metod med samtalsintervjuer med lärare är det 

mest lämpliga tillvägagångssättet för denna undersökning. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann att validiteten är beroende av forskarens hantverksskicklighet, vilken visar sig i 

att denne ständigt ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar sina beslut (ibid. 2009, s. 

264 ff). Under analysen har jag därför försökt att ställa frågor till resultatet för att se om jag 

kunnat tolka det på ett annat sätt. Jag har även under hela analysen försökt att se på 

resultatet ur främst ett sociokulturellt perspektiv men även ett humanistiskt perspektiv. 

Dessutom har jag använt Granströms olika rollbegrepp och John Deweys teorier.

 Reliabilitet handlar om undersökningens kvalitet och noggrannhet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 235) och om resultaten av en intervju kan 

bedömas vara rimligt tillförlitliga (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 280). Att spela in 

intervjuerna, vilket jag gjort, är ett sätt att höja undersökningens kvalitet, noggrannhet och 

tillförlitlighet. För att höja den ytterligare kan man även genomföra ett reliabilitetstest 

genom att efter en tid koda om en mindre del av materialet eller genom att låta någon 

annan koda om materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 235). Jag 

har under dessa veckor låtit det empiriska materialet vila och sedan återvänt till det vilket 

gjort att jag sett perspektiv som jag missat vid den första avkodningen. Detta har varit 

möjligt då jag ganska tidigt genomförde intervjuerna och samlade in det empiriska 

materialet. Det som dessutom gjorts för att höja reliabiliteten och validiteten i arbetet är att 

lärarna fått chansen att själva läsa igenom och godkänna materialet, vilket kan ses som en 

form av deltagarvalidering (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 212). 
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5 Resultatpresentation 
Nedan redovisas resultatet av intervjuerna med respondenterna utifrån arbetets 

frågeställningar. 

5.1 Lärares uppfattning om datorn som ett hjälpmedel i undervisningen 

När lärarna ska svara på frågan varför man ska arbeta med datorn som ett hjälpmedel i 

undervisningen säger både Bo och David att eleverna är vana att använda datorn samt att 

den hör till utvecklingen som sker. Bo menar att eleverna är vana vid att skriva med hjälp 

av den vilket gör den till ett naturligt hjälpmedel för dem. David nämner att de är vana vid 

att använda både Internet och de sociala medierna ofta, han säger dessutom att vi inte kan 

stoppa utvecklingen. Internet som informationskälla nämns av flera av dem. Bo säger så 

här: 

 

Den är en del av IT-utvecklingen som pågår här. Eleverna använder inga lexikon längre, 

informationen sker direkt ute på nätet – pang! Det är en enorm informationskälla (Bo, 2011). 

 

Även Carl nämner informationen som vi snabbt kan få från datorn samt att den även 

förenklar undervisningen, han säger: 

 

Den stora anledningen är att vår förmåga att vara människa inte behöver förslösas i sånt vi 

kan göra bättre. Vi får tid till att göra annat. Den är ett hjälpmedel. Datorn förenklar och då 

kan vi gå längre i andra saker. Vi minskar tiden från att tidigare ha gått till biblioteket och 

leta [i böcker] som var svårt, till att idag låta datorn jobba. Vi behöver inte veta hur google 

hittar någonting, utan det bara fungerar. Vi minskar tiden från det och använder datorn som 

en genväg till annan kunskap eller annan aktivitet (Carl, 2011). 

   

Två av lärarna, Mimmi och David nämner elevernas framtid och att datorn som ett 

hjälpmedel i undervisningen därför är viktig. Mimmi menar att det troligen inte är en 

overheadapparat som eleverna kommer att använda i framtiden om de till exempel ska 

föreläsa. Hon menar även att tekniksprånget utvecklats mycket fort. David menar att en av 

anledningarna till att skolan ska använda datorn är fostran. Han säger: 

 

Jag vet att vi inte kommer att kunna bromsa den [utvecklingen]. Varför vi ska använda den 

[datorn] på skolan är ju jättemycket fostran. Våra föräldrar och många i vår ålder ser datorn 

bara som något som förstör, något som de [eleverna] bara leker med på sin fritid men den kan 

ju faktiskt vara någonting jättebra. När datorn kom och senare Internet så var den ett 

demokratiseringsverktyg, ett sätt att ge alla en chans att bli hörda och få ut sina ord. Vi har 

en stor fostrande uppgift när det gäller att använda datorn i skolan. Vi kan använda den till 

det den kom till för att göra (David, 2011). 

 

Mimmi och Carl menar även att när varje elev har en egen dator förenklar det 

undervisningen på många sätt, bland annat genom speciella program. Carl menar att det är 

viktigt att hitta det datorn är bra på och att han till exempel använder språkanalysprogram 
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så att eleverna själva vid datorn kan träna sitt spanska uttal. På så sätt behöver det inte ta tid 

av honom som lärare. Mimmi säger så här: 

 

Den är ett lämpligt hjälpmedel. Om alla [eleverna] ska arbeta med de här programmen så är 

det ju bra att de har en egen dator. Exempelvis i teknikklasserna är datorerna extrautrustade 

med vissa program som bara de har. De programmen ligger ju inte på andra [läs skolans 

stationära] datorer (Mimmi, 2011).  

 

Lärarna nämner många positiva aspekter med datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. 

Både Bo och Carl menar att man kan använda olika system eller plattformer där både lärare 

och elev kan komma åt arbeten dygnet runt och att eleverna kan få snabba svar. Carl säger:  

 

Jobbliv och hemmaliv flätas samman. Jag ifrågasätter varför vi ska ha en knivskarp linje 

mellan jobb- eller skolliv och liv. Datorn ska inte vara en skolsak. Datorn är en öppnare, de 

stängda väggarna vi har fysiskt [försvinner]. Vi blir mer öppna och får kontakt utåt, om vi 

har rätt program. Uppgifterna läggs ut på lärplattformen så om inte jag är här kan 

uppgifterna hämtas där. Eller om eleverna har lämnat in sin uppgift så har de varit 

närvarande, annars får de frånvaro. Det blir en annan sorts närvaro. Rummet och tiden 

utökas  (Carl, 2011). 

 

Både David och Carl nämner att elevernas arbeten blir bättre när de använder datorn. 

David menar att eleverna får struktur på sina arbeten och menar att de elever som har svårt 

med strukturen får lättare med det om de har hjälp av en dator. Carl framhåller att 

elevernas vilja att bearbeta en text stiger om man jämför med att skriva med papper och 

penna och de måste göra om hela arbetet om de ska ändra något. Han menar att kravet på 

korrekthet inte blir ett stort jobb när eleverna har hjälp av datorn.  

 Mimmi säger att hon genom att eleverna har egna datorer får alla elever i ett och 

samma klassrum om hon vill ha det. Utan bärbar dator riskerar man annars att få elever 

över hela skolan säger hon. Hon framhåller även att den är bra vid ämnesintegrering och 

säger så här: 

 

Om man gör samarbeten där de speciella program som till exempel teknikklasserna har 

används underlättar det ju jättemycket om de har programmen även hos mig. Och det har de 

ju om de har en egen dator. Det blir ett mer genuint arbete. Om de till exempel ska 

filmatisera en scen ur en bok så kan de göra allt på alla lektioner, både på 

karaktärsämneslektionerna och på svensklektionerna (Mimmi, 2011). 

 

Carl menar även att datorn alltid finns till hands när eleverna har en egen dator. Direkt i 

klassrumssituationen kan en elev slå upp det man undrar över. Det blir även bredare 

diskussioner eftersom att referensmaterialet eller biblioteket alltid är levande menar han. 

Dessutom lyfter han fram anonymisering och menar att till exempel även de tysta elevernas 

arbeten kan visas utan att de behöver känna sig utpekade och att de genom detta ändå kan 

få bekräftelse på sitt jobb. Han menar att detta gör eleverna tuffare och gör att de utvecklas 
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när de bryts ur sina egna begränsningar.   

 Lärarna berättar även om hinder eller negativa aspekter som uppstår när eleverna 

har varsin dator. Både Bo, David och Carl nämner att det kan vara ett hinder att lärarna 

behöver lära sig att arbeta med datorn. Carl benämner det som ett tillfälligt hinder medan 

Bo menar att många lärare kan mindre än eleverna fastän de förväntas vara något av 

dataexperter. David menar att det är att kräva för mycket av lärarna om man kräver att de 

ska vara dataexperter. Dessutom säger Bo att det även finns många elever som inte är 

experter på hur man använder datorn. Han säger:  

 

Det är inte bara att dela ut en dator och säga varsågod. Det borde vara någon slags träning 

och inte bara tro att för att eleverna är uppvuxna med datorn vet de hur man använder de 

olika verktygen. De [eleverna] är experter på att gå ut och surfa och spela eller ladda hem 

program men de vet inte hur man använder ett ordbehandlingsprogram (Bo, 2011). 

 

Tre av lärarna, Bo, David och Mimmi nämner att ett hinder i undervisningen är att det 

finns annat ”som pockar på”, till exempel sociala medier. David menar att det handlar 

mycket om fostran. Han säger att de elever som idag har svårt att lyssna och hålla 

koncentrationen och istället leker med datorn kanske var de elever som för tjugo år sedan 

satt och bröt sönder pennorna. Därför menar han att det mycket beror på hur vi lärare 

hanterar det och säger att vi måste säga åt eleverna att stänga ner skärmarna om vi märker 

att de inte lyssnar på det vi säger. Bo betonar att det är ett stort problem att så fort man 

vänder ryggen till står det facebook, youtube eller chatt på skärmen. Mimmi menar att en 

del elever är omogna och därför inte förmår att använda datorn som ett pedagogiskt 

hjälpmedel utan därför spelar spel med mera. Alla lärare säger dessutom att ett hinder är 

skolans lärplattform som fungerar dåligt och att de istället hittar egna vägar där de möter 

eleverna. Mimmi och David använder därför till exempel facebook då det är mycket 

enklare att få kontakt med eleverna där. David använder dessutom google och Mimmi har 

en elev som gjort en egen hemsida för klassen där han lägger ut planeringar i olika ämnen 

som lärare mejlar till honom. Hon eftersöker ett annat system än det skolan har idag, då 

det fungerar dåligt. Bo låter eleverna använda vilken mejladress de vill när de ska komma i 

kontakt med honom eftersom han märkt att det inte annars fungerar. Detta trots att 

skolledningen vill att skolans mejl ska användas. Carl säger att han väljer bort de lokala 

systemen och väljer nätproducerade system istället då han vill ha program som fungerar 

bra.       

 Lärarna får också frågan om det finns ämnen där datorn som ett hjälpmedel passar 

bättre än i andra ämnen. Flera menar att den är ett bra hjälpmedel när det gäller 

språkämnen eftersom att man skriver mycket då. Stavningskontroll och 

ordbehandlingsprogram nämns som bra hjälpmedel inom språk. Carl menar att datorn är 

användbar i alla ämnen om man använder den rätt. Han säger: 

 

Den är användbar på många olika sätt. Finns det ämnen där svenska passar bättre [än andra 

språk]? Den är lika användbar som språket men det är olika krav på vad som krävs av datorn. 
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I musik komponerar man kanske musik och kopplar den till ett instrument. I fordon kopplar 

man den till en motor för att analysera den. Detaljerna och innehållet är olika i de olika 

ämnena men datorn är densamma (Carl, 2011).    

5.2 Lärares förändrade roll 

På frågan hur deras roll som lärare förändrats nämner tre av dem att det krävs vissa 

datorkunskaper om de ska kunna hjälpa eleverna. Carl menar att han måste plocka in 

undervisning i hur eleverna ska använda datorn i sin egen undervisning och han måste även 

kunna bedöma hur datorn ska användas. Till exempel hur de ska kategorisera och spara 

sina arbeten eller visa dem att de inte ska använda google översättning. David tycker också 

att det krävs datorkunskaper och säger så här: 

 

Det ställer lite större krav på mig eftersom att det är mitt ansvar att jag ska lära eleverna att 

använda datorn på rätt sätt. Det kravet har ju inte funnits tidigare. Jag tror att lärare måste se 

till att inte ta sig vatten över huvudet (David, 2011). 

 

Mimmi menar att hon måste ha vissa kunskaper om programmen som eleverna använder 

men att det inte är en belastning utan att datorn har underlättat hennes arbete. Hon gör en 

jämförelse med när hon började arbeta för tio år sedan då alla elever alltid skrev för hand 

och säger ännu en gång att datorn underlättat hennes arbete.   

 Bo berättar att han numer möter eleverna utanför klassrummet via datorn. Han 

säger: 

 

Jag kan skicka uppgifter till eleverna via e-post. Jag behöver inte hålla på med papper. Jag kan 

rätta deras uppgifter i word, skriva kommentarer och så vidare och skicka tillbaka. Det 

behöver inte ske under lektionstid (Bo, 2011). 

 

Både Carl och Bo menar att de inte ensamma är elevernas kunskapsbank längre. Bo säger 

att han visar eleverna föreläsningar av andra via datorn och Carl säger så här: 

 

Jag kan släppa ett visst ansvar att vara kunskapsbank. Jag är inte alls den bästa experten 

eleverna kan hitta. Att bryta ner väggarna, jag kan hjälpa dem att hitta den bästa 

kunskapskällan. Ibland är jag kunskapsbank, men inte alltid (Carl, 2011). 

 

De förväntningar som lärare känner från till exempel skolledningen skiljer sig åt, Bo och 

Carl menar att de inte upplevt någon förväntan från skolledningen hur de ska använda 

datorerna. Carl säger: 

 

Jag har alldeles för få förväntningar från skolledningen och upplever samtidigt en stor 

frustration från många av mina [lärar-]kollegor som tycker att eleverna mest leker vid datorn. 

Det är konstigt att vi gjort stora inköp av datorer utan att utbilda lärarna bättre. Vi behöver 

lära oss att använda datorerna, gärna lära av varandra hur vi arbetar med dem (Carl, 2011). 
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Mimmi och David menar båda att det finns förväntningar på dem. David säger att han 

känner förväntningar att han ska arbeta med datorn i undervisningen men inte hur det ska 

ske. Om jag skulle få frågan hur jag arbetat med datorn om ett år vet jag inte riktigt vad jag 

ska svara på det säger han. Mimmi säger så här: 

 

Jag känner visst att det finns förväntningar från skolledningen man jag tycker ändå att jag till 

syvende och sist bestämmer själv hur mycket jag använder datorn. Jag försöker inte prestera 

IT för att visa skolledningen. Eftersom att alla elever utrustats med en dator finns det så klart 

förväntningar (Mimmi, 2011).  

 

Både Bo och David menar att de inte känner några förväntningar från eleverna. David säger 

att han istället har förväntningar på sig själv att han ska använda datorn och Bo menar att 

det är han som sätter press på eleverna att de ska använda datorn.  

 Lärarna tillfrågas även om den utbildning de fått inför att En-till-En-projekten 

startade. Alla har fått PIM-utbildningen
4

 men inte mycket mer. Om detta säger Carl: 

 

Vi har fått lära oss mycket själva. Många skolor har investerat mycket i datorer men de har 

inte investerat i lärarnas kunskap hur datorerna ska användas. Vilket är lite intressant 

eftersom kunskap ska vara vår största produkt. Jag tycker att det hade varit bättre att 

investera i kunskap om datorerna och hur vi arbetar med dem här på vår skola (Carl, 2011). 

 

David berättar att skolledningen vid två tillfällen tagit dit föreläsare som pratade om olika 

hjälpmedel och succéfaktorer. Han tycker att föreläsningarna varit lite för mycket 

fokuserade på små faktorer som specifika program och efterlyser föreläsningar som 

fokuserar på de positiva krafter som finns i detta. Mimmi berättar att hon inte gjort PIM 

än. Föreläsningarna har hon även missat eftersom att hon var hemma med vård av sjukt 

barn då. Hon berättar: 

 

Det har inte varit mycket utbildning men samtidigt är det inte det som bär mig. Vill jag göra 

något så gör jag det ändå. Jag har fått mycket inspiration från en doktorsavhandling jag läst, 

Mellan Dante och Big Brother. Jag tycker annars att det är bra att hålla sig ajour med ny 

forskning. När jag läst Mellan Dante och Big Brother har min bild av olika medier 

förändrats. Det är bra med fortbildning som kommer från skolledningen men jag har ju inte 

gått på den och då måste jag ta reda på det jag behöver själv (Mimmi, 2011).  

5.3 Hur lärandet och undervisningssituationen förändras 

Lärarna ger flera exempel på hur de använder datorn i undervisningen. Alla berättar att 

eleverna gör sina arbeten på datorerna. Mimmi berättar att den är viktig vid 

ämnesintegration. David berättar att han skapat elevrum för alla elever där de lägger in sina 

arbeten. Han säger även att eleverna söker information på nätet och menar att det 

dessutom krävs för de högre betygen att de självständigt kan söka reda på egen 

                                                           
4
 PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, 

studiecirkel och hjälp i vardagen. (Skolverket) 
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information. Eftersom att det går snabbt tycker eleverna att det är roligt. Han använder 

även datorn i vissa ämnen där det krävs att eleverna bygger modeller och med hjälp av 

datorn kan de istället rita modellen. Man ska inte alltid använda datorn till sådant eftersom 

att det är bra att kunna arbeta med händerna också men ibland är datorns hjälp bra menar 

han. Bo berättar att han visar föreläsningar och filmer med hjälp av datorn. Carl ger några 

olika exempel på hur eleverna kan arbeta med datorn. De kan till exempel spela in en 

muntlig presentation som de sedan spelar upp för klassen. Detta är bra för elever som 

tycker att det är svårt att tala inför andra eftersom att de på detta sätt kan träna inför det. 

De kan avbryta och redigera sitt framträdande och han menar att eleven äger processen 

själv. Han behöver inte säga att det behöver göras om utan eleverna ser detta själva. Detta 

bygger självsäkerhet hos eleverna menar han. Han berättar även att eleverna, eftersom att 

de har egna datorer, använder sig av privat material i sina arbeten. Till exempel privata 

bilder. När det gäller hans egen användning av datorn i undervisningen menar han att den 

är ett bra hjälpmedel när han ska göra kursuppgifter åt eleverna. Om han vill utveckla en 

uppgift går det fort och lätt.    

 Lärarnas svar på hur elevernas kunskapsinlärning förändrats varierar. David menar 

att han inte vet hur den förändrats då han har för kort erfarenhet av detta arbetssätt. Han 

säger samtidigt att om man ska tro undersökningar så går kunskapsnivåerna ner. Bo säger 

att han misstänker att en del av deras koncentration försvinner till annat som till exempel 

facebook.  Han menar därför att de kanske får grundare kunskaper eftersom att mycket tid 

går till annat. Han säger: 

 

En stor del av deras värld handlar om de här sociala nätverken men jag är misstänksam. Det 

blir spännande att se vart den här utvecklingen leder. Jag hoppas att jag har fel och att 

eleverna kommer känna att nu slösar jag med värdefull tid. Jag har ingen lust att vara polis 

(Bo, 2011). 

 

Mimmis syn på hur kunskapsinlärningen förändras liknar Bos men hon tycker även att 

elevernas kunskapsinlärning inte förändrats. Det beror väl på hur man arbetar med datorn 

menar hon. Hon berättar att hon ofta styr upp vad eleverna ska använda sig av för 

information. Det är sällan jag litar på att eleverna kan bära upp ett arbete med egen 

information säger hon. Samtidigt berättar hon att hon släpper eleverna olika i olika klasser 

när det gäller deras egen informationssökning på nätet. Ofta behöver fordons- och 

industrieleverna mer struktur och handledning vid informationssökningen än vad andra 

elever hon har behöver. Hon säger också att hon utifrån ett läsförståelseperspektiv tycker 

att det är dumt att låta eleverna leta för mycket information själva på nätet eftersom att de 

vanligtvis går igenom texten tillsammans innan de arbetar med den för att elevernas 

förståelse av den ska öka. Detta försvinner om alla elever söker egen information.  Hon 

berättar också om en forskare som kallar eleverna ”vandrare”. Hon säger: 

 

Först måste de hitta någonstans att sitta där de kan leta egen information och det tar […] lång 

tid om man jämför med vad det ger tillbaka. Det blir mycket tidsspill när eleverna ska söka 
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information på nätet. Kunskapen att veta hur man ska sålla och begränsa information. Någon 

form av kunskapsgrund behöver eleverna ha i sig själva och inte bara lita på att den finns 

utanför dem. Jag har haft en elev som hade stora kunskapsglapp och inte visste vad till 

exempel Amerika och Paris är. […] Han hade svårt att föra ett vanligt resonemang. Glappet 

kan ju kanske till viss del bero på kunskapsinsamlandet. […] Forskning som bland annat drivs 

på denna skola visar hur viktigt det är att eleverna gemensamt läser, pratar om och diskuterar 

det de läser vilket missas om de letar information själva. Elever som jag ser inte kan ta ansvar 

för att samla in egen information täcker jag upp för mycket. Jag tar ansvar för att eleven får 

tillgång till den information den behöver eller försöker åtminstone att guida den rätt 

(Mimmi, 2011). 

 

Carl menar att skrivprocessen och den bank av det de skapat tidigare finns lättillgängligt på 

datorn. Det de gjorde för tre månader sedan var tidigare borta men nu finns det kvar. Han 

berättar även att de gått mer från läroboken till att lära på andra sätt. Han säger så här: 

 

Det är bättre att eleverna använder facebook på spanska och tränar spanska på det sättet än 

att träna i läroboken där de får lära sig vad de ska säga när de ska köpa ett frimärke. De 

skickar ju aldrig brev […] längre. Varför ska de då veta vad de ska säga när de ska köpa ett 

frimärke (Carl, 2011)? 

 

När det gäller elevernas lust att lära och hur den har förändrats av att de har en egen dator 

är det bara Bo som menar den förändrats på ett positivt sätt då det nu är lättare för dem att 

få information via Internet då det idag är få elever som vill gå till biblioteket och söka sin 

information. Samtidigt lyfter han även en nackdel, att det är lätt för dem att bara klistra in 

den informationen i ett eget arbete. David framhåller liksom Bo att snabb 

informationssökning nog påverkar lusten att lära positivt om man jämför med att söka 

informationen på ett bibliotek. På samma gång menar han att lusten att lära ofta beror på 

elevgrupper och deras motivation. Han säger: 

 

I en klass som jag har vill de flesta lära sig medan en annan klass jag har, som också har 

tillgång till en egen dator, inte vill någonting. Det handlar mycket om elevgrupper och deras 

attityd till skolan (David, 2011). 

 

Carl menar att han inte har tillräckligt underlag för att säga om elevernas lust att lära beror 

på datorn. Lust att lära kommer inte av datoranvändningen menar han. Eleverna måste få 

input av att till exempel åka till skogen eller till Spanien och sedan kanske bearbeta det vid 

datorn. Vi ska inte överge det reella och bara använda oss av det virtuella säger han. Mimmi 

tycker inte att hon ser att eleverna har en större lust att lära nu än tidigare. 

 Två av lärarna Bo och Mimmi menar att deras sätt att planera undervisningen inte 

påverkats så mycket av datorn. Bo tycker att den inte ändrat hans sätt att undervisa så 

mycket och samtidigt säger han att kanske yngre generationer ändrat sitt sätt att undervisa 

mer än vad han gjort. Mimmi säger att hon använt samma planeringssätt genom alla år där 

eleverna alltid haft utrymme att påverka oavsett om de har haft egen dator eller inte. David 
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tycker att det är mycket lättare att låta eleverna påverka undervisningen när de har tillgång 

till en egen dator, till exempel genom att de kan svara på en enkät som han gjort. Jag kan ju 

ge dem ett smörgåsbord av information säger han. Carl har liknande åsikt som David. Han 

menar att eleverna nu själva kan välja var de vill hämta sin information och att han sedan 

får hjälpa dem att kritiskt granska och värdera de källor de använt. Han menar även att 

datorn som verktyg gör det lätt för honom att ändra en uppgift om eleverna tycker det. 

Förr kanske han redan skrivit uppgiften och dragit ut 25 uppgifter på papper som det var 

svårare att ändra.     

 På frågan om det är något de vill tillägga till undersökningen svarar lärarna på detta 

sätt: Bo menar att det än så länge är för tidigt att se om detta projekt är positivt eller 

negativt och menar att det är intressant att se vart utvecklingen leder. En sak är säker, säger 

han, det går inte att stoppa den här utvecklingen. Vidare menar han att detta ställer stora 

krav på lärarna idag. De ska vara både experter på IT och på lärande och det är på gott och 

ont. Även David menar att man inte kan ställa kravet på lärarna att de ska vara experter 

och på samma gång lyfter han att lärarna inte högljutt kan vara emot detta då det smittar av 

sig på eleverna vilket inte är bra för dem. I detta finns därför en stor utmaning menar han. 

Mimmi avslutar intervjun med att säga att teknik, till exempel datorn, är bra men den 

överskuggar inte undervisningen som är en grund. Tekniken är något som tillför den 

grunden och om den inte gör det, då åker den ut.  

6 Analys 
I analysen ställs lärarnas svar i förhållande till det sociokulturella perspektivet, Gärdenfors 

och Deweys teorier om lärande samt lärares olika roller och förändrade roll. Deras svar 

ställs dessutom mot tidigare forskning samt den nya läroplanen för gymnasiet då den är 

något de alla har att förhålla sig till. Analysen är disponerad utifrån uppsatsens 

frågeställningar för att skapa en tydlig struktur. 

6.1 Lärares uppfattning om datorn som ett hjälpmedel i undervisningen 

Det går inte att stoppa den utveckling som sker säger en av lärarna i intervjun när han ska 

svara på varför datorn ska användas som ett hjälpmedel i undervisningen (David, 2011). 

Lärarna svarar också att den ska användas eftersom att eleverna är vana vid att använda den 

vilket gör den till ett naturligt hjälpmedel för dem men också att den hör till den 

utveckling som sker och att datorn i skolan är viktig för eleverna ur den synpunkten (Bo, 

2011, David, 2011, Mimmi, 2011). Mimmi menar att det inte kommer att vara en 

overheadapparat eleverna kommer att använda när de ska redovisa någonting i framtiden. 

Detta korrelerar väl med det som Dewey menar, nämligen att skolan måste förändras 

eftersom att samhället gör det (Sundgren, 2011, s. 104 f). Även den nya läroplanen för 

skolan tar upp detta då det står att skolan ska ta till vara på erfarenheter som finns i 

samhället, samt att skolan ska förbereda dem för livet efter skolan. Det står även att det är 

skolans ansvar att eleverna ska lära sig, förutom att söka kunskap i böcker och bibliotek, 

att söka kunskap med hjälp av modern teknik (SKOLFS 2011:144). Detta är något som 
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lärarna i denna undersökning uppfattat och förhåller sig till. Datorn beskrivs som ett 

naturligt hjälpmedel för eleverna vilket kan kopplas till de artefakter som benämns inom 

den sociokulturella teorin (Säljö, 2000, ss. 18 ff, 28 ). Läraren Carl säger specifikt att datorn 

hjälper oss att minska tiden från sådant som tidigare tagit mycket tid av oss, till exempel att 

söka information, och att vi nu istället kan lägga den tiden på annat. Datorn blir en genväg 

till annan aktivitet eller annan kunskap och det är viktigt att hitta det datorn är bra på 

framhåller han. Det Carl säger visar på vilket sätt vi använder artefakten datorn för skaffa 

oss de kunskaper och färdigheter vi behöver trots att vi är begränsade av de förutsättningar 

vi fått av naturen (ibid. 18 ff, 28 ). Detta är något som även Mimmi tar upp, att en egen 

dator förenklar undervisningen och hon menar att den bland annat förenklas när man 

ämnesintegrerar eftersom att den då blir ett eget personligt hjälpmedel då eleven alltid har 

den med sig till alla lektioner. Genom En-till-En får alla elever därför en egen personlig 

artefakt som förenklar undervisningen om man jämför med de artefakter skolan annars 

tillhandahåller. Carl jämför även datorn med språket och menar att den är lika användbar 

som det. I detta fall jämförs artefakten datorn med språket, vårt intellektuella verktyg och 

likställs med det (ibid. s. 18 ff). Utifrån en sådan jämförelse är det lätt att förstå varför han 

anser att datorn hör hemma i undervisningen.   

 Tidigare forskning visar att lärare menar att elevernas arbeten blir bättre och att de 

får bättre struktur på sina arbeten när de använder datorn. Mest vinning har de 

svagpresterande eleverna (Tallvid, 2010, s. 19, Tallvid & Hallerström, 2009, s. 16) vilket 

stämmer överens med det lärarna säger i den här undersökningen (Carl, 2011, David, 2011, 

Mimmi, 2011). Fördelar som att både elever och lärare ständigt har tillgång till uppgifterna 

och elevernas arbeten är också sådant som både lärarna här och tidigare forskning tar upp 

(Tallvid, 2010, s. 19). Carl menar att rummet och tiden utökas eftersom att arbetet finns 

tillgängligt på lärplattformen dygnet runt. Skolliv och hemmaliv flätas samman säger han 

samtidigt som han ifrågasätter varför vi ska ha en knivskarp linje mellan skolliv och det 

vanliga livet. Detta kan relateras till Deweys teori om att samhälle, skola och individ ska 

utgöra en helhet för att vi ska uppnå pedagogisk framgång (Sundgren, 2011, s. 104 f). Det 

kan även ställas mot att skolan ska samla de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, 

kunskapsutveckling samt tänkande och att skolan ska ta vara på de erfarenheter som finns i 

samhället vilket står i den nya läroplanen för gymnasiet (SKOLFS 2011:144). 

 Internet som informationskälla nämns som positivt av flera av lärarna. Bo menar att 

det är en enorm informationskälla och att det går mycket fort att få tag på informationen, 

något som även Carl tar upp och menar att när eleverna har en egen dator kan man ta reda 

på information man behöver direkt i klassrumssituationen. Detta är även något som 

tidigare forskning fått fram. Lärare menar att den ständiga tillgången till information och 

det faktum att alla elever kan nå den samtidigt är en av fördelarna med En-till-En (Tallvid, 

2010, s. 19). Även Mimmi diskuterar den information som eleverna använder men utifrån 

ett läsförståelseperspektiv då hon menar att det blir svårt för läraren att försäkra sig om att 

eleverna verkligen på djupet förstår informationen när man inte går igenom den 

tillsammans. Informationen från Internet är även något som forskare diskuterar. Inom den 
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sociokulturella teorin menar man att det inte är att ta del av informationen som är viktigt 

utan det viktiga är att kunna göra erfarenheter av den med hjälp av de redskap/artefakter 

man har och menar samtidigt att allt eftersom vi får nya redskap höjs kraven på vad vi ska 

kunna behärska eftersom att kunskapen blir alltmer abstrakt (Säljö, 2000, ss. 125 f, 240). 

Säljö med flera menar att skolan inte längre har kontroll över vad elever kan och vet 

eftersom att vi aldrig tidigare upplevt det mediesamhälle vi har nu. Vidare menar de att vi 

måste lära oss att bedöma vad i informationen vi kan lita på och vi behöver dessutom 

kunna ta ut det som är väsentligt för just det syfte vi har. Vi måste därför lära oss att 

förädla information till kunskap (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 10 ff). 

Detta är således inget som sker av sig själv och Gärdenfors menar att den information vi får 

från lådor utanför oss själva, till exempel datorer, inte av sig själv blir kunskap utan vi är 

tvungna att lära oss att tolka, värdera och relatera den till annan kunskap. Han säger vidare 

att bara för att informationen är lättillgänglig så betyder det inte att vi fått motsvarande 

kunskap (Gärdenfors, 2003, s. 9 ff). Mimmi är därför inne på ett viktigt spår när hon 

ifrågasätter elevernas läsförståelse av den mängd av information de kommer i kontakt med 

via internet och om de klarar av att på egen hand göra kunskap av den. Detta är en stor 

utmaning för lärare, hur de ska använda denna nya artefakt så att den faktiskt tillför 

pedagogiken något. Lärarna måste reflektera över hur de ska kunna hjälpa eleverna att 

förädla informationen till kunskap så att eleverna faktiskt förstår och kan tillämpa 

informationen de möter via datorn. Tidigare forskning visar också att elevernas kunskaper 

om hur de söker relevant information inte är tillräckliga när de söker information om 

sådant de inte tidigare känt till och att de behöver utveckla sin informationskompetens 

(Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2004, s. 93). Den sociokulturella teorin tar upp just 

detta och menar att redskapen medierar eller förmedlar verkligheten för oss eftersom att vi 

inte står i direktkontakt med den. Vi måste tolka den med hjälp av artefakterna. Våra 

föreställningsvärldar och vårt tänkande färgas av den kultur vi lever i och de artefakter vi 

använder (Säljö, 2000, s. 81).     

 Lärarna berättar att det även finns hinder som uppkommit i samband med 

införandet av En-till-En. Alla lärarna, fastän de kommer från två olika skolor med olika 

lärplattformer, menar att lärplattformarna fungerar dåligt och är ett hinder vilket gör att de 

därför hittar andra vägar när de ska kommunicera med eleverna. Facebook, google, en elevs 

hemsida för klassen och elevernas egna mejladresser nämns därför av lärarna som alternativ 

till skolornas lärplattformar. Lärarna menar att de väljer dessa vägar eftersom att det är 

viktigt att använda system som de känner fungerar bra. Datorn som artefakt och verktyg 

stöter ändå på problem som gör att lärarna måste finna andra vägar. Även detta kan 

kopplas till de problem som Andersson Lantz för fram då hon menar att datorn både leder 

till nya möjligheter men också till nya problem (Lantz Andersson, 2009, s. 124).

 Bo, David och Mimmi menar även att ett hinder i undervisningen är att det finns så 

mycket annat ”som pockar på” när varje elev har en egen dator. Exempel som ges är sociala 

medier som facebook och att mycket av lektionstiden går åt till det. Detta visar även 
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tidigare forskning (Tallvid & Hallerström, 2009, s. 34 f). David menar att det därför är 

mycket viktigt hur vi lärare hanterar det och att det handlar mycket om fostran. 

6.2 Lärares förändrade roll  

IT:s införande i skolan har förändrat lärarens roll och lärare som verkar i dagens skola står 

inför utmaningen att själv kunna förstå och leda kunskapsskapande processer i det globala 

informationssamhället samt kunna integrera dem i skolans aktiviteter.  Idag måste lärare ta 

vara på elevernas lärande och erfarenheter utanför skolan och använda sig av dem i sitt 

lärandearbete. De ska klara av att skapa pedagogiskt meningsfulla integrerade 

lärandemiljöer där teknologier som till exempel internet eller virtuella världar används 

(Häkkinen & Kankaanranta, 2011, s. 205 ff). Detta är något de intervjuade lärarna i denna 

undersökning kommer in på. Tre lärare menar att det är ett hinder i arbetet att lärarna 

behöver lära sig hur de ska arbeta med datorn (Bo, 2011, Carl, 2011, David, 2011). Bo säger 

att lärare förväntas vara något av datorexperter trots att många av dem kan mindre än 

eleverna. Carl ställer sig frågande till varför så mycket pengar läggs ner på att köpa in dyr 

teknik utan att utbilda lärarna och säger också att han idag måste plocka in undervisning i 

hur eleverna ska använda datorn i sin egen undervisning. David menar att En-till-En ställer 

större krav på honom eftersom att han måste lära eleverna att använda datorerna på rätt 

sätt. Han säger vidare att lärare därför måste se upp så att de inte tar sig vatten över 

huvudet.       

 Alla intervjuade lärare har fått PIM-utbildningen men inte mycket mer och Carl 

menar att det är intressant eftersom att kunskap ska vara skolans största produkt. Detta 

stämmer även med den tidigare forskningen där lärare menade att de kände sig handfallna 

inför det nya arbetssättet där deras egna invanda metoder inte längre fungerade 

(Kroksmark, 2011, s. 9 f).  Dessutom menade över åttio procent av lärarna i Falkenberg 

sade sig önska mer utbildning i hur de ska använda datorn i utbildningen (Tallvid & 

Hallerström, 2009, s. 41). Även Gärdenfors diskuterar det här och menar att det inte räcker 

att utrusta skolorna med datorer utan det viktiga är att de används på ett vettigt sätt. Han 

understryker att det inte går att ta den traditionella skolans undervisningsformer och tro 

att lärandet och förståelsen ska förändras bara för att man tillför en dator per elev. Vidare 

menar han att många lärare inte är tillräckligt utbildade och därför inte förstår vad datorn 

kan tillföra undervisningen (Gärdenfors, 2010, s. 223 f). Säljö framhåller att tänkandet inte 

endast finns i apparaten eller artefakten och inte heller endast i människans huvud utan att 

vi måste fungera i sampel med apparaterna (Säljö, 2000, s. 76). Då är det naturligtvis också 

viktigt att lärarna kan samspela med de artefakter eller apparater de har till sin hjälp. Enligt 

Säljö är det de pedagogiska vetenskapernas stora svaghet att vi inte integrerar artefakterna i 

vår förståelse av utveckling och lärande. Han menar att vi inte kan begränsa tänkande och 

lärande till något som enbart sker inom människan (ibid. s. 76).  Detta kan även ställas mot 

Vygotskijs syn på människans lärande då han menar att hon lär genom interaktion med 

andra och med hjälp av de redskap hon använder och att detta sker i den närmsta 

utvecklingszonen då hon får hjälp av en mer kunnig person (ibid. s. 121 ff). Vad händer 

med lärandet då läraren inte vet mer än eleverna så att denna kan leda dem framåt? Tidigare 



32 

forskning visar att läraren fortfarande har en mycket viktig roll eftersom att eleverna trots 

att de har tillgång till all världens information behöver någon som hjälper dem att värdera, 

kritisera och sortera den (Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2006, s. 130). Även här 

står skolan inför nya utmaningar då många lärare faktiskt behöver mer utbildning i hur 

datorn på bästa sätt kan förändra pedagogiken. Att det är viktigt visar inte minst Twedell 

Levinsens och Holm Sörensens forskning som konstaterar att positiva effekter när det 

gäller elevernas lärande och utveckling endast uppstod när de digitala medierna användes i 

en förändrad pedagogik och vem om inte läraren är den som måste förändra pedagogiken? 

(Twedell Levinsen & Holm Sörensen, 2011)   

 Alla lärare säger sig även vara i kontakt med eleverna utanför klassrummet med 

hjälp av datorerna. Bo säger att hans arbete och kontakt med eleverna inte längre behöver 

ske under lektionstid. Samtidigt är det viktigt att vara uppmärksam på vad det kan innebära 

för både lärare och elev att datorn möjliggör denna sammanflätning av skolliv och vanligt 

liv. Det är något som kanske främst lärare behöver ta ställning till och kanske även något 

som kan vara olika från lärare till lärare. Det viktiga är att även denna aspekt av det 

pedagogiska arbetet reflekteras över. Eleverna är vana att alltid vara tillgängliga på nätet 

medan det för många lärare blir en ny erfarenhet och något de behöver lära sig att förhålla 

sig till.       

 Två av lärarna menar också att de inte själva längre är elevernas enda kunskapsbank 

(Bo, 2011, Carl, 2011) vilket stämmer med det Ingrid Carlgren menar nämligen att lärarens 

roll som kunskapsbärare och den som äger kunskapsmonopolet förändrats på grund av 

medier och IT. Läraren är inte längre en självklar auktoritet. Lärarens roll idag är mer som 

handledare och vägledare (Carlgren, 2005, s. 260 ff).    

 Det lärarna säger om sin förändrade roll visar att de upplever att den förändrats på 

flera olika sätt. De möter eleverna utanför klassrummet idag på ett sätt som de inte gjort 

tidigare och de måste lära sig att använda en ny pedagogik som är anpassad till datorn. 

Dessutom förväntas de även lära eleverna hur de på bästa sätt ska använda datorn fastän 

många av dem kan mindre än eleverna. Man kan säga att lärarens roll gått från att mer vara 

den strukturella rollen med klara och tydliga funktioner där läraren vet vad som hör till 

rollen och inte och även när deras uppgifter är uppfyllda till att bli mer lik den 

interaktionistiska rollen sedan En-till-En infördes (Granström, 2003, s. 182 ff). Tidigare 

möttes lärare och elev inom klassrummets fyra väggar och läraren var auktoriteten. Idag 

kan de, via internet, mötas var som helst och när som helst. Kunskapandet sker dessutom 

mer i interaktionen dem emellan än tidigare eftersom att de tillsammans söker kunskapen 

och löser problemen. Den interaktionistiska rollen har inga färdiga beskrivningar av vad 

som hör till rollen utan rollerna skapas i interaktionen med eleverna vilket är det som ofta 

sker när läraren blir mer handledare och vägledare (Carlgren, 2005, s. 266). Om klara och 

tydliga roller skapar trygghet i lärarrollen (Granström, 2003, s. 179) vad händer med 

lärarrollen i den skola som formas just nu då rollen mer och mer omvandlas från att vara 

strukturell till att vara interaktionistisk? Vad behövs idag för att skapa klara och tydliga 

lärarroller? En annan viktig fråga är hur lärarrollen förändras när skolliv och hemmaliv 
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flätas samman. Den sammanflätningen berör ju inte endast eleverna utan även i högsta grad 

läraren, som liksom David tidigare sagt, måste se till att inte ta sig vatten över huvudet. Det 

är en utmaning för skolledarna av idag som behöver stödja lärarna och ge dem klara och 

tydliga riktlinjer trots att lärarrollen mer går från att vara strukturell till interaktionistisk. 

6.3 Hur lärandet och undervisningssituationen förändras 

Lärarna använder datorerna i undervisningen på flera olika sätt men alla låter eleverna göra 

sina flesta arbeten på dem. Mimmi gör jämförelsen mellan idag då varje elev har en egen 

dator till tiden då hon började då ingen elev använde datorn i skolan och menar att det är 

mycket enklare nu. Detta korrelerar väl med Bebell och Kays undersökning som visar att 

elever som ingått i En-till-En-projekt skriver både mer och har en högre nivå på sina 

arbeten än elever som fortfarande arbetar med papper och penna. (Bebell & Kay, 2010, s. 

45) Carl ger exempel på hur elever kan arbeta med muntliga presentationer med hjälp av att 

spela in sig själva. Han menar att de då äger processen själva och att han inte behöver gå in 

och säga vad som ska ändras. Lärarna för även fram att det är viktigt att hitta det som 

datorn är bra på så att den förenklar undervisningen(Carl, 2011, Mimmi, 2011). Också 

detta kan vägas mot det som Lantz Andersson avhandling visar, nämligen att 

lärandeaktiviteter som sker med hjälp av digitala verktyg både leder till nya möjligheter 

och nya problem (Lantz Andersson, 2009, s. 124) och det viktiga för läraren är att hitta 

möjligheterna.      

 Lärarnas svar på hur elevernas kunskapsinlärning förändras varierar. David menar 

att det är svårt att se hur den förändrats då han har för kort erfarenhet av detta arbetssätt 

men säger även att enligt forskningen går elevernas kunskapsnivåer ner. Bo är inne på 

samma spår när han säger att han är rädd att eleverna får för grunda kunskaper då mycket 

av deras tid går åt till annat. Det sociokulturella perspektivet menar att för att lärande ska 

ske behöver vi bli delaktiga i färdigheter och kunskaper och dessutom kunna använda dem 

på ett produktivt sätt inom ramen för nya verksamhetssystem och sociala praktiker. Det 

sker genom en gradvis process där individen bekantar sig med nya redskap och även stegvis 

får en större erfarenhet av hur de kan användas på ett produktivt sätt (Säljö, 2000, s. 151 f). 

Det kan också knytas till Gärdenfors tankar om att det inte räcker att tillföra en dator per 

elev för att lärandet och förståelsen ska förändras  (Gärdenfors, 2010, s. 223 f). Det kan vara 

en förklaring till att lärarna har svårt att se hur kunskapsinlärningen förändras eller till och 

med tycker att den går ner. För både lärarna och eleverna är detta ett nytt redskap vid 

vilket de ännu är helt bekanta när det gäller att använda det på mest produktiva sätt. 

Mimmi säger att hon inte tycker att deras kunskapsinlärning förändrats samtidigt 

diskuterar hon det stora informationsflödet som eleverna möter på Internet och hon menar 

att det blir mycket tidspill när eleverna ska söka information på nätet. Hon menar att 

eleverna inte bara ska lita på att informationen finns utanför dem utan de behöver ha en 

viss kunskapsgrund i sig själva. Hon berättar även om en elev hon haft som hade stora 

kunskapsglapp och säger att glappen kanske kan bero på kunskapsinsamlandet. Här är hon 

inne på det Säljö med flera diskuterar, nämligen hur vi gör information till kunskap med de 

nya redskapen som höjer kraven på att det vi behöver kunna behärska då kunskapen 
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dessutom blir allt mer abstrakt (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 10 ff; 

Säljö, 2000, s. 240).  Också Gärdenfors diskuterar detta då han menar att informationen 

som finns utanför oss måste tolkas, värderas och relateras till annan kunskap innan den blir 

till kunskap hos oss (Gärdenfors, 2003, s. 9 ff). Detta är något som även finns i den nya 

läroplanen för skolan där det står:  

 

Eleverna ska […] kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig. […] Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

(SKOLFS 2011:144) 

 

Detta är alltså något lärarna har att förhålla sig till, det ligger i deras uppdrag att hjälpa 

eleverna att orientera sig i en komplex värld med stort informationsflöde, en värld som 

snabbt förändrar sig. Till detta behövs en dator men det behövs även lärare som är 

utbildade för just detta ändamål, att hjälpa eleverna att navigera i informationsflödet och 

göra kunskap av den information de får fram.    

 Enligt tidigare forskning har elevernas lust att lära ökat när man infört En-till-En 

(Bebell & Kay, 2010, s. 22 ff, Tallvid och Hallerström, 2009, s. 42) Detta är dock lärarna 

inte lika säkra på i den här undersökningen. Bo säger att han tror att lusten att lära 

förändrats på ett positivt sätt hos eleverna eftersom att det så lätt får tag på information 

vilket David även säger men han menar samtidigt att han haft olika elevgrupper som haft 

en egen dator och att det ändå skilt mycket mellan dessa grupper när det gällt lusten att 

lära. Mimmi och Carl är inte säkra på att datorn förändrar elevernas lust att lära. 

 Då lärarna får frågan om det är något jag glömt att fråga om kommer två av dem 

åter in på att detta projekt ställer stora krav på lärarna och deras IT-kompetens. Samtidigt 

som de ska vara experter på lärande så krävs idag även att de är experter på IT. (Bo, 2011, 

David, 2011) Mimmi ser det ur en annan synvinkel och säger att om tekniken inte tillför 

lärandet någonting då åker den ut. 
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7 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka vad lärare anser om En-till-En i undervisningen. 

Jag ville få en uppfattning om hur lärare uppfattar den som ett hjälpmedel och hur de 

tycker att deras roll som lärare förändrats. Dessutom ville jag undersöka hur de tycker att 

arbetssättet med En-till-En förändrar undervisningssituationen och lärandet.  

 Den metod jag därför valde blev en respondentundersökning där jag intervjuade 

fyra lärare från två olika gymnasier. Jag upplever att undersökningen som gjorts är den 

form som bäst besvarar syftet och frågeställningarna och att dessa har blivit väl besvarade 

men jag är även medveten om att intervjuerna kunnat genomföras på ett för studien bättre 

sätt. Ett exempel på det är att jag som intervjuare borde varit mer uppmärksam på de svar 

jag fått och följt upp dem bättre samt ibland även styrt tillbaka samtalet till frågan jag ställt. 

Brinkmann och Kvale tar upp hantverksskicklighet (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 266) och 

detta kan kanske påverka uppsatsens validitet då min hantverksskicklighet ibland kunnat 

vara bättre. Då detta har med hantverkskicklighet att göra och jag endast utfört intervjuer 

på detta sätt en gång tidigare anser jag ändå att jag utfört dessa intervjuer på det bästa sätt 

jag kunnat där jag befinner mig just nu och jag upplever också att frågorna blivit väl 

besvarade. Jag anser att undersökningens validitet därför är god samtidigt är jag medveten 

om att en mer erfaren forskare kanske kunnat få fram mer heltäckande svar. När det gäller 

reliabiliteten menar jag att det faktum att jag spelat in intervjuerna och sedan även låtit 

respondenterna läsa igenom det färdiga resultatet gjort att även tillförlitligheten i 

undersökningen är god.     

 Under mina intervjuer har jag gjort det jag kunnat för att intervjusituationen ska 

vara så bra som möjligt. Det har till exempel varit viktigt att jag och respektive respondent 

suttit ostört. Två av respondenterna har föreslagit att vi skulle genomföra intervjun i 

lärarrummet och samtidigt dricka kaffe vilket jag avböjt då jag menar att en ostörd miljö är 

viktigt för en bra intervjusituation. Vid mindre undersökningar är det svårt att göra 

generaliseringar av undersökningens resultat samtidigt finns det ändå i vissa svar 

indikationer på att det skulle kunna vara en huvuduppfattning och en möjlig tolkning av 

världen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 189). I denna undersökning är 

ett exempel på det att lärarna menar att tekniken runtomkring datorerna måste fungera. 

Som exempel ges skolornas lärplattformar, något som alla lärare tagit upp som viktigt och 

samtidigt berättat att de om detta inte fungerar söker sig andra vägar.  

 En metod som skulle kunnat tillföra något till denna undersökning är observationer 

och då som ett komplement till intervjuerna. Detta då lärare, liksom de flesta människor, 

inte alltid gör det de säger att de gör. Observationer skulle därför kunna tillföra att även 

denna aspekt tillgodosågs. Då jag har haft begränsat med tid till förfogande för denna 

undersökning har jag ändå valt bort det då intervjuer bättre besvarar mina frågeställningar.

 När det gäller den forskning jag använt i undersökningen har jag bemödat mig om 

att leta tidigare forskning som både främst undersökt elever på högstadium och gymnasium 

och undersökningar som handlar om En-till-En då det mest liknar den undersökning jag 

själv gjort. Dessutom har jag använt mig av så ny forskning som möjligt inom detta fält då 
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utvecklingen inom IT går mycket fort framåt. Förutom tidigare forskning har det även 

varit viktigt att hitta en god teoretisk ram med teoretiska utgångspunkter som passar för 

analys av arbetets empiri. Jag är trots detta medveten om att det är mina tolkningar som 

gjorts av arbetet och att en annan forskare kanske skulle använt den teoretiska ramen på ett 

annat sätt än vad jag gjort. Jag är även medveten om att jag redan innan jag började med 

undersökningen hade en egen föreställning om vad datorns intåg i skolan betytt men har 

under hela arbetet bemödat mig om att vara objektiv och behandla empirin på ett objektivt 

sätt. Samtidigt som det varit viktigt att jag haft en god förförståelse har det varit viktigt att 

det inte fått styra mina tankar i resultatet och analysen. Detta har varit en svårighet i 

arbetet eftersom att samtidigt som min förförståelse varit viktig, till exempel när det gäller 

att ställa de rätta forskarfrågorna, har den även varit ett hinder vid analysen då jag behövt 

behandla mina respondenters svar på ett objektivt sätt och något jag därför fått ansträngt 

mig att göra.      

 Jag upplever att arbetets frågeställningar har blivit väl besvarade. Jag hade endast 

fyra respondenter men tycker att de ändå svarat på sådant sätt att frågeställningarna blivit 

väl besvarade. När det gäller frågan som rör lärares uppfattning om datorn som ett 

hjälpmedel i undervisningen nämns bland annat att det hör till den utveckling som sker i 

skolorna, att eleverna redan är vana vid den som ett hjälpmedel, att den förenklar 

undervisningen samt att man kan ha kontakt med eleverna utanför skolan via 

lärplattformar. Flera av lärarna nämner samma orsaker till varför datorn ska användas och 

det går därför att se att de gör samma tolkningar av En-till-En-projektet och därför kanske 

representerar vissa huvuduppfattningar om En-till-En liksom Esaiasson med flera menar att 

man kan se i respondentundersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, 

s. 189).  Lärarna räknar även upp både positiva och negativa aspekter. Som positivt nämns 

av flera lärare att elevernas arbeten blir bättre och en negativ aspekt är att det kräver 

mycket av läraren som ska undervisa på detta sätt och att mycket av elevernas tid går åt till 

annat än skolarbete. Sammantaget finner jag därför den första frågeställningen som väl 

besvarad.      

 Den frågeställning som berör lärarens förändrade roll visar att lärarna menar att det 

krävs vissa datorkunskaper för att hjälpa eleverna. Den visar även att lärarna möter 

eleverna utanför klassrummet och utanför lektionstiden på olika sätt. Dessutom visar den 

att lärarna fått lära sig mycket själva hur de ska arbeta med datorn och därför önskar mer 

utbildning i detta. Lärarens roll har gått från att vara strukturell med tydliga och klara 

funktioner där läraren vet när dennes arbete är färdigt till att bli mer interaktionistisk där 

interaktionen med eleverna skapar rollen. Ett tydligt exempel på det är att lärarnas arbete 

och interaktion med eleverna fortsätter utanför klassrummets väggar via lärplattformer 

eller andra sociala medier som till exempel facebook. Även denna frågeställning finner jag 

därför väl besvarad.    

 Frågeställningen hur undervisningssituationen och lärandet förändrats är den 

frågeställning där lärarnas svar visat på att minst förändring skett. En viktig fråga som inte 

varit helt lätt för dem att besvara. Detta kan visa på att skolan just nu är inne i ett 
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paradigmskifte där en relativt ny och främmande artefakt, datorn, tagit sig in i klassrummet 

och att det ännu är en eftersläpning i pedagogiken. Paradigmet
5

 har inte hunnit ikapp sig 

själv. Detta är något en av respondenterna, Mimmi, kommer in på när hon pratar om 

skolans tekniksprång och att det har gått mycket fort.  En viktig fråga här är vem som ska 

ta ansvar för hur pedagogiken ska förändras i detta nya paradigm. Ligger ansvaret hos 

lärarna själva eller ligger det någon annanstans? Samtidigt som denna frågeställning inte 

varit helt lätt att besvara är även det ett svar och något jag kunnat dra slutsatser av vilket 

gör att även denna frågeställning blivit väl besvarad.   

 När jag sett på mitt resultat utifrån främst ett sociokulturellt perspektiv visar 

undersökningen att En-till-En resulterar i att varje elev och lärare får en egen personlig 

artefakt men att det finns både positiva och negativa aspekter med det. Datorn som artefakt 

är viktig och en lärare till och med likställer den som lika viktig som vårt intellektuella 

verktyg språket. I skolan används datorn så att den kompenserar de brister vi fått av 

naturen när det gäller att till exempel lagra samt få tillgång till information vilket är något 

lärarna i denna undersökning tar upp. Något som därför blir mycket viktigt i skolan är att 

vi lär oss att förädla informationen vi får till kunskap och göra erfarenheter av den då 

kunskapen blir allt mer abstrakt. Detta är någonting främst Mimmi tar upp när hon pratar 

om läsförståelse och ställer sig frågande till hur eleverna själva ska förstå den information 

de får från Internet. Detta diskuteras av Säljö med flera som menar att skolans problem 

idag är att få en överblick av det eleverna kan och vet genom mediesamhället de lever i, 

samt att lära dem att bedöma den information de får tillgång till genom Internet (Säljö, 

2000, ss. 18 ff, 28, Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011, s. 10 ff). Här blir även 

uttrycket mediering viktigt eftersom att artefakten datorn medierar eller förmedlar 

verkligheten för oss så att vi måste tolka den med hjälp av artefakten (Säljö, 2000, s. 81). 

En-till-En-projekt ställer därför höga krav på läraren vilket lärarna också kommer in på när 

de menar att de bland annat måste vara lite av IT-experter eller när de säger att de måste 

hjälpa eleverna sortera informationen på Internet. Detta kan ställas mot det som tas upp i 

det sociokulturella perspektivet både när det gäller den närmsta utvecklingszonen där 

läraren ska vara den mest kunniga (ibid. 2000, s. 121 ff) men även i samspelet mellan 

människan och artefakten och att vi i skolan och inom de pedagogiska vetenskaperna måste 

beakta det. (ibid. s. 76)      

 När det gäller lärande menar man inom det sociokulturella perspektivet att det sker 

genom en gradvis process när människan bekantar sig med artefakten/redskapet och stegvis 

får större erfarenhet av det (ibid. 151 f) vilket kan förklara att lärarna i denna undersökning 

har svårt att se hur elevernas kunskapsinlärning förändras. De har ännu inte arbetat 

tillräckligt länge med projektet och både de och eleverna behöver få större erfarenhet av 

hur datorn som artefakt kan användas på ett produktivt sätt. 

                                                           
5
 ”Paradigm är ett sammanhängande system av tankar och teorier inom ett vetenskapligt område. Inom ett 

paradigm är forskarna överens om grundläggande fakta och arbetsmetoder”(Nationalencyklopedin). 
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7.1 Slutsatser 

 Slutsatser jag dragit av detta arbete är att: 

 Skolan befinner sig i ett paradigmskifte där gamla undervisningsmetoder och en 

äldre pedagogik byts ut mot nya metoder och en förändrad pedagogik då en ny 

artefakt, datorn, gjort sitt inträde i klassrummet. 

 På grund av paradigmskiftet är det just nu en eftersläpning i pedagogiken då vi ännu 

inte till fullo lärt oss att använda datorns alla fördelar i undervisningen. 

 Datorn i sig själv utgör ingen förändring utan det viktiga och det som gör skillnad i 

undervisningssituationen och lärandet är beroende av hur datorn används.  

 Vi ännu inte vet vad datorn som ny artefakt inom undervisningen gör med vårt 

lärande och vad den betyder för undervisningen vilket gör att detta är ett mycket 

viktigt forskningsfält. 

 Många lärare önskar mer utbildning i hur de ska arbeta med datorn i 

undervisningen då En-till-En ställer höga krav på deras IT-kompetens. 

 Till följd av En-till-En förändras lärarrollen från att vara mer strukturell till att bli 

mer interaktionistisk.  

 Det är viktigt att tekniken runtomkring fungerar bra, till exempel skolornas 

lärplattformar. Annars söker lärarna andra vägar där de kan möta eleverna. 

 En-till-En gör att rummet och tiden utökats och att väggarna till klassrummet rivits 

ner vilket påverkar både elever och lärare och är något de måste läras sig att förhålla 

sig till. 

Förslag på vidare forskning i ämnet är hur eleverna uppfattar datorn som ett hjälpmedel 

och hur de upplever att undervisningssituationen och lärandet förändras. Detta för att se 

om lärares och elevers upplevelser stämmer överens eller om det finns skillnader dem 

emellan. Detta är överhuvudtaget ett forskningsfält som kräver mycket mer forskning då 

datorn som artefakt i skolan ännu är ny. Framför allt är En-till-En-projekten nya och kan 

idag ännu inte visa på vilket sätt de förändrar pedagogiken, något som denna undersökning 

visat.       

 När jag påbörjade detta arbete var min intention att skaffa mig en egen uppfattning 

om hur En-till-En används i skolan och hur det påverkar pedagogiken. Genom att 

synliggöra fördelar- och nackdelar samt att få grepp om andra lärares syn på detta och 

attityder till det hoppades jag få ett eget förhållningssätt till En-till-En. Nu när studien är 

klar har jag stärkts i min uppfattning att datorn har gjort sitt intåg i klassrummet och är där 

för att stanna. Den hör till den utveckling som sker i samhället och skolan måste följa med 

och lära sig att förhålla sig till den på bästa sätt då skolan är den institution som ska 

förbereda eleverna för samhällslivet. Det är därför mycket viktigt att forska mer om detta 

fält då det faktum att varje lärare och elev utrustas med en egen dator får stor betydelse för 

hur det pedagogiska arbetet utförs. Det är viktigt att vara uppmärksam på att den till 

exempel vidgar tiden och rummet och både lärare och elever måste förhålla sig till detta. 

Vad betyder det för läraren att arbeta med hjälp av en artefakt som inte bara förenklar 

arbetet utan även möjliggör läraren som tillgänglig för eleverna både tidsmässigt och 
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rumsligt utanför skolans väggar?     

 Det råder ingen tvekan om att datorn som hjälpmedel och artefakt har gjort sitt 

inträde i skolan och är där för att stanna. Frågan är hur skolan på bästa sätt kan utnyttja 

denna nya artefakt så att den förändrar pedagogiken och används på mest produktiva sätt? 

Kanske är det genom det Gärdenfors säger, att vi måste bli mer lika spelindustrin som 

förmått fånga ungas motivation och lärande (Gärdenfors, 2010, s. 228 f) samtidigt ska vi 

vara medvetna om att utbildning vilar på tusentals år av traditioner vilket inte helt enkelt 

låter sig förändras (Lantz Andersson, 2009, s. 124).  Den stora utmaningen för skolan är 

helt enkelt: Hur förädlar vi all den information vi får via datorn till kunskap?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor utifrån frågeställningarna 

 Ålder 

 Kön 

 Antal yrkesverksamma år 

 Undervisningsämnen 

 Skola 

Vilken uppfattning har lärare om datorn som ett hjälpmedel i undervisningen? 

 Varför ska man arbeta med datorn som ett hjälpmedel? 

 Vilka positiva aspekter finns det när det gäller datorn som ett hjälpmedel? 

 Vilka negativa aspekter eller hinder finns det när det gäller datorn som ett 

hjälpmedel? 

 Finns det ämnen där datorn som hjälpmedel passar bättre än andra? Vilka i så fall? 

Hur har lärarens roll förändrats? 

 Hur har din roll som lärare förändrats i och med projektet? 

 Vilka förväntningar känner du att du har från skolledning, elever och föräldrar när 

det gäller hur du arbetar med datorn som ett hjälpmedel? 

 Viken utbildning har du fått innan eller under tiden projektet startade? 

Hur har undervisningssituationen och lärandet förändrats? 

 Hur använder du datorn i undervisningen? 

 Hur har elevernas kunskapsinlärning förändrats? 

 Hur har elevernas lust att lära förändrats? 

 Hur har elevernas påverkan på undervisningen förändrats?  

Detta var mina frågor, är det något du tänkt på som du vill tillägga? 

 


