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Abstrakt 

Svenska grundskolan närmar sig en tid när alla elever har egna datorer. Vissa lärare 
har arbetat med detta i många år och andra bara några. Frågan som undersöks i denna 
uppsats är vilken potential fysiklärare ser i denna utveckling och hur de upplever 
potentialen. Sju naturvetenskapslärare från Sydsverige intervjuades på ett semi- 
strukturerat sätt och data analyserades med en fenomenografisk ansats. Resultatet 
visar att den potential som lärare beskriver kan kategoriseras som skapande, innehåll 
och interaktion men att det finns störningar som påverkar alla kategorier. Analys av 
hur lärare upplever potentialen belyses med följande kategorier; noggrannhet, 
effektivitet, flexibilitet och illustrativ. Uppsatsen försöker att undersöka både de 
negativa och positiva aspekterna inom dessa kategorier. Vidare forskning som 
undersöker hur elever upplever dessa kategorier av potential skulle kunna bidra till 
en bättre helhetsbild. 

Nyckelord 
Fysikundervisning, en dator per elev, 
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1. Inledning 
 
Datorer och deras roll i högstadiets fysikundervisning är det som står i fokus i denna uppsats.                1

Snart har alla elever en skoldator med sig i klassrummet, men vilken potential det finns för att                 
använda dem i fysikundervisningen har det inte forskats mycket om. Som nyutbildad lärare med              
bred erfarenhet av datorer undersöker jag här hur erfarna lärare använder datorer för att bidra till                
en bättre förståelse av elevdatorns roll i undervisningen.  
 
För att ge en bättre förståelse för datorer i skolan behövs både en beskrivning av skolans och den                  
digitala teknikens utveckling samt en beskrivning av centrala begrepp och vad som beskrivs i              
grundskolans läroplan. Detta följs av en syftesbeskrivning av arbetet och sedan en formulering             
av forskningsfrågan. 
 
1.1 Datorer i skolan och omvärlden - historisk bakgrund 
 
1980-talet - Ett av skolans första steg i digitaliseringen var projektet att bygga en svensk               2

skoldator, ett projekt som började 1982 med att en grupp i utbildningsdepartementet fick             
uppdraget. Datorn producerades mellan 1984 och 1987 och kallades för Computer i Skolan             
(COMPis) (Hyllén, 2011). Under den tiden var målet för regeringen att installera 8 datorer i varje                
högstadieskola och öka undervisningen om datorerna. Denna satsningen blev mest en           
introduktion till datorer för både elev och lärare, målet att alla elever ska få 80 timmars                
undervisning i området gick inte att nå (Riis, 1987) och med lärarnas begränsade kunskap om               
datorer blev det mer undervisning om datorer inte med datorer (Jedeskog, 2005). 
 
I världen utvecklades datorerna snabbt under 80-talet, från de första “personal computers” PC             
från IBM i 1981, Apples berömda MacIntosh dator 1984 och från 1985 till 1987 utvecklades               
flera kända datorföretag som Amiga, Acorn, Dell och Compaq, för att bara nämna några. Med så                
stor förändring i den digitala utvecklingen blev skolans nya datorutrustning och COMPis datorer             
snabbt föråldrade.  
 

1 Dator - En dator i sin enklaste form är en beräkningsmaskin som består av en centralenhet, minne och ett sätt att ta 
emot eller visa data. I vardagstal är en dator en personlig dator som består av en central beräkningsdel, tangentbord, 
mus och skärm. Datorer kan ta många olika former och har förändrats över tid. De vanligaste datorerna idag är den 
bärbara datorn, laptop, och det är den som delas ut till högstadieelever under “en dator till elev”-satsningar och den 
typ av dator som denna uppsats hänvisar till som “dator”. 
 
2 Digitalisering - Digitalisering beskriver datorers och informationsteknikens framväxt i samhället, arbetslivet, 
utbildning och andra situationer. I digitaliseringsprocessen är digital information skapad eller analog information 
omvandlad till digital t.ex skolans användning av digitala tjänster för att rapportera betyg, närvaro och annat istället 
för papperskopior.  

1 



 

Nästa satsning på datorer i skolan började direkt efter den första, på våren 1988, med en                
treårssatsning på central, regional och lokal nivå som kom att kallas Datorn och skolan (DOS).               
På nationell nivå låg fokus på programutveckling eftersom det ansågs finnas behov av             
skolanpassad mjukvara. På regional och lokal nivå var målet att förbättra kontakten mellan             
lärarutbildningen och skolan, plus försöksverksamhet i skolan (Hyllén, 2011). Men satsningen           
lyckades inte göra betydande skillnad i datoranvändningen i skolan. Det fanns bara pengar att              
utbilda en lärare i 160 skolor, enligt Hyllén. Det blev ingen stor påverkan på resten av lärarkåren                 
för att i flesta fall blev bara skolans datorentusiast bättre utbildad och kunskaper sprids inte               
vidare (Jedeskog, 2005). Kostnaden för hårdvara var fortfarande hög i slutet av 80-talet och det               
fanns en begränsad tillgång av datorer i skolan och begränsad erfarenhet bland lärare (Jedeskog,              
2005). 
 
I omvärlden och i Sveriges högskolor blev 80-talets slut början på en stor förändring i och med                 
med tillgången till Internet. Världens första kommersiella internetleverantör startade 1989 men           
det dröjde till 1994 innan svenska skolor hade internet och svenska internetleverantörer startade.  
 
1990-talet - Microsoft Windows 3 släpptes 1990 och blev Microsofts genombrott och snart det              
mest populära operativsystemet på datorer. I Sverige blev det inte någon ny nationell satsning på               
datorer i skolan förrän 1996 och under den tiden hade bärbara datorer “laptops” börjat              
masstillverkas. Dessutom hade en prissänkning bidragit till att 27 procent av befolkningen över             
12 år hade tillgång till en dator hemma (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Två år innan hade                
regeringen bildat Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) för att          
stimulera skolor och kommuner att introducera och använda datorer i undervisningen. “1995            
formulerade stiftelsen en skolsatsning i fyra delar: 27 stora utvecklingsprojekt (så kallade            
fyrtornsprojekt) och 75 små, en läromedelssatsning omfattande ca 90 kommersiella och           
ickekommersiella projekt, ett forskningsprogram om lärande och IT samt         
informationsinsatser....” (Hyllén, 2011). 
 
Satsningen började 1996 och fram till 2002 satsades omkring 1,2 miljarder, om man räknar in               
finansiering från kommun och företag (Nissen, 2002). Den största satsningen på           
informationsteknik (IT) kom bara två år efter, 1998, med “IT i skolan” och             3

kompetensutveckling som omfattade cirka 75 000 lärare, en av de största satsningarna på             
kompetensutveckling någonsin i skolan. Med dessa två satsningar minskade lärarnas rädsla för            
tekniken, ökade deras medvetenhet om IT och de reflekterade mer om användning i skolan              
(Hyllén, 2011). Att 700 miljoner kronor satsades på datorer till lärare kritiserades av riksdagens              

3 Informationsteknologi - Informationsteknologi (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom 
utveckling av datateknik och telekommunikation. Detta kan inkludera internet, radio, television, epost och andra 
former av kommunikation, datorer och infrastruktur kring dem. I skolan omfattar informationsteknologi olika typer 
av tekniska redskap som skrivare, nätverk (både trådlös och icke), dator, scanner, smart telefon, molnlagring, 
officepaket med mera.  
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revisorer (Riksdagens revisorer, 2002) och vidare kritiserades att målen var oprecisa och            
präglades av stark tilltro för IT som en drivkraft till förändring (Nissen, 2002). Nissen skriver att                
efter satsningarna var datorer mer etablerade men att användningen i undervisning till och med              
var i avtagande. Hon nämner flera faktorer som påverkar användningen i undervisning, såsom             
tillgång till dator och nätverk, att få tekniken att fungera bra i undervisningen och en klar                
uppfattning från lärare om vad som fungerar i undervisning.  
 
2000-talet - Nu hade 62 procent av befolkningen tillgång till en dator hemma, en fördubbling               
jämfört med 1996, och 51 procent hade tillgång till internet jämfört med 5 procent 1996, en                
oerhört stor utveckling (Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Med två stora satsningar under slutet             
av 90-talet hade lärare bättre tillgång till datorer och elevernas tillgång till datorer hade ökat så                
att antal elever per dator 2001 hade halverats jämfört med 1996 (Skolverket, 2001). Även om det                
inte var någon stor satsning på IT eller datorer efter 2002, fortsatte skolans användning av och                
tillgång till datorer att stadigt öka. Priset för en dator sjönk, trots att prestanda-utvecklingen var               
så stor, och priset för en högkvalitetsdator 1996 var 58 500 kr jämfört med 40 000 kr 2001,                  
(Comen, Sauter and Stebbins, 2016).  
 
1.2 En dator per elev 
 
Även om kostnaden fortfarande var hög så drogs det första projektet för att ge varje elev en dator                  
igång i mitten av 90-talet med Microsofts “Anytime, Anywhere Learning”-projekt i nästan 1 000              
skolor. På högstadiet i Maine, USA har över 100 000 elever fått egen bärbar dator sedan 2002                 
(Hyllén, 2011). Hyllén beskriver forskningens slutsatser kring "en dator per elev" i USA under              
dessa första satsningar och en kort sammanfattning är: att det är svårt att se en stor skillnad om vi                   
använder traditionella kunskapsmätningar men om vi mäter nya kompetenser och kreativ           
förmåga så är datorerna vanligen mer effektiva.  
 
Någonting som hade stor påverkan på satsningar mot "en dator per elev", var ett globalt projekt                
som kallades “One Laptop Per Child” (OLPC). 2005 talade en av grundare till OLPC vid World                
Economic Forum i Davos. I detta tal uppmanade han industrin att lösa problemet, för att               
möjliggöra en laptop för 100 dollar som skulle möjliggöra konstruktionistiskt lärande,           
revolutionera utbildningen och ge världens kunskap till alla barn (Markoff, 2005).           
Konstruktivistiskt lärandes centrala princip är att information kan tillföras, men förståelse måste            
komma inifrån. Konstruktivism menar att en lärare ska fungera som en facilitator vars             
huvudsakliga uppgift är att hjälpa eleverna att bli aktiva deltagare i sitt eget lärande och skapa                
meningsfulla kopplingar mellan förkunskaper, ny kunskap och de processer som är involverade i             
lärandet (Brooks & Brooks, 1993). 
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De första OLPC datorerna började masstillverkas 2007 och de första leveranserna gick till             
skolbarn i Mongoliet och Uruguay (Melin, 2007). OLPC projekten lyckades inte nå lika många              
barn som var avsett och överambitiösa mål tillsammans med tekniska problem försenade            
projekten flera gånger. OLPC delade ändå ut 3 miljoner bärbara datorer och väckte stort intresse               
men stora datortillverkare hann tillverka billigare bärbara datorer under projektets försening           
(Robertson, 2018). Datortillverkare kunde nu se att datoranvändning inom utbildning kunde           
utvecklas stort om enhetskostnaden minskade tillräckligt mycket. 
 
I Sverige började Falkenberg med en satsning på "en dator per elev" 2007 och hösten 2010 hade                 
alla elever i 7-9 i Falkenbergs kommunala skolor tillgång till en bärbar dator. Syftet, som Hyllén                
beskriver det, var att “öka kvaliteten på utbildningen i kommunens skolor, utveckla nya metoder              
och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som lärare samt öka elevernas              
måluppfyllelse och resultat.” (Hyllén, 2011). I utvärderingsstudierna (Hallerström & Tallvid,          
2008 och 2009) visade det sig att elevernas användning av datorn i skolarbete ökade även utanför                
skolan plus att lärare, elever och föräldrar var positiva till "en dator per elev". Lärarnas upplevda                
fördelar kunde kategoriseras som;  
 

organisatoriska, med bättre kommunikation och hantering av material;  
pedagogisk, med fler möjligheter att anpassa och individualisera undervisning;  
rättvisa, att varje elev har samma möjlighet till tillgång till datorn.  
 

I diagram 1.1 ser vi utvecklingen av elevernas tillgång till datorer. Under tjugo år har antal elever                 
per dator minskat tiofaldigt och är på väg mot "en dator per elev" på en nationell nivå. 

  
Källa: Skolverket, 2001 samt 2016   
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1.3 Skolverket och digitalisering 
 
Läroplanen - Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (LGR11) fick en            
uppdatering 2017, i fjärde upplagan, för att “förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas             
digitala kompetens.” (Skolverket, 2017). Denna var den första gången digitalisering nämndes i            
grundskolans läroplan. Ändringar finns i läroplanens första och andra del, samt i några             
kursplaners syfte och centrala innehåll. Den tydligaste förändringen i den allmänna delen är             
under skolans uppdrag: 
 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar            
individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga             
att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt               
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna              
värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla          
digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 2017) 

 
Med fjärde upplagan var skolan tvingad att använda digitala verktyg och öka elevernas tillgång              
till dator för att uppnå läroplanens ändringar. I fysikämnet var det mer tydligt beskrivet vad som                
förväntas av lärare. Under kursplanens syfte beskrivs hur eleverna ska få “möjlighet att utveckla              
färdigheter i att hantera såväl digital som annan utrustning.” (Skolverket, 2017). Mest detaljer             
står i fysikens arbetssätt för årskurs 7-9, ändringar är understrukna: 

 
Fysikens metoder och arbetssätt 
• Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid           
modellering. 
Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 
• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till              
exempel 
fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos             
omgivningen. 
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och           
teorier. 
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter,           
såväl med som utan digitala verktyg. 
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och              
samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier 

(Skolverket, 2017) 
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Det finns alltså flera mål här som underlättas genom tillgång till datorer; simuleringar, elektriska 
sensorer, dokumentation med digitala verktyg och sist digitala källor.  
 
Digitalisering av de nationella proven - Först kom ändringar till läroplanen, som vi             
återkommer till, och 6 månader efter det kom regeringens uppdrag till Skolverket att digitalisera              
de nationella proven. Under 2018-2021 kommer Skolverket att testa med en försöksverksamhet i             
100 skolor följd av nationellt införande av digitala nationella prov som ska ske successivt från               
2022. Från den 29 juni 2018 har uppsatsdelarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska               
skrivits digitalt i årskurs 9.  
 
2. Forskningsöversikt och teori 
 
Satsningar på “en dator till elev” har pågått i omvärlden i mer än tjugo år nu och det finns ett                    
stort utbud av forskning på området; från modeller för integration av datorer i undervisning till               
kartläggning och forskning kring flera individuella aspekter av digitalisering och datorer i            
skolan. Här följer en översikt av den forskning som är relevant för denna uppsatsen. 
 
2.1 Generell forskning kring "en dator per elev" 
 
Datoranvändning och skolresultat Skolan satsar ofta på "en dator per elev" med tanke att              
förbättra resultat och lärande för elever men som Pedró påpekar är; att förbättring beror på               
satsning på datorer istället för andra förändringar som händer under skolans digitalisering är             
svårt att bevisa (Pedró, 2009). I en annan rapport One-to-One Computing: What does it bring to                
Schools (Lei & Zhao, 2008) dras slutsatsen att elevernas datoranvändning och effekten på             
lärande är erfarenhetsrelaterat och ibland dolt eller subtilt när analyserad med traditionell            
utfallsutvärdering. Alternativa utvärderingsmetoder som prestationsbedömning, uppsatser och       
portföljer kan vara mer effektiva för att utvärdera studentens lärande med datorer (Lei & Zhao,               
2008). 
 
Samtidigt visar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2009) att           
elevernas användning av dator hemma kan vara kopplat till en förbättring i deras             
matematiktester. Forskarna hävdar att det kan leda till bättre resultat i naturvetenskap och             
läsning. Detta är samma slutsats som en studie i Korea drar (Kang, Heo & Kim, 2011) men                 
datoranvändning i skolan och förbättrat resultat finns det ingen direkt koppling mellan. I Sverige              
fanns det ett projekt kallat “Unos Uno” mellan 2010 och 2013 som följde 24 skolor i 11                 
kommuner under olika faser av "en dator per elev"-satsningen. Forskningen visar att både lärare              
och elever var positivt inställda men att direkta effekter på meritvärdena på grund av datorer inte                
kunde visas. (Grönlund, et. al., 2011) 
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Integration av datorn i skolan. Förändring har länge varit ett fokus i skolsatsningar som              
omfattar ökad datoranvändning och är också fokus i “Att förändra skolan med teknik: Bortom              
"en dator per elev” en sammanfattning av Unos Uno projektet (Grönlund, et. al., 2014).              
Erfarenheten från projekten pekar på att det finns utmaningar på nationell, lokal, institutionell             
och lärarnivå för att nå ett positivt resultat. Att bara införa "en dator per elev" förbättrar inte                 
undervisningen eller elevresultaten. Att alla är med i processen är avgörande samt att processen              
är kopplat till pedagogisk utveckling. Grönlund skriver att: 
 

“På de skolor där eleverna är mest nöjda och där lärarna ser störst              
förbättringar i resultat – dessa två faktorer sammanfaller – förekommer mer           
grupparbete och mer enskilt arbete där dator används. På de skolor där            
eleverna är minst nöjda och där lärarna inte ser stora förbättringar i resultaten             
förekommer det mer föreläsningsundervisning” (s. 35) 
 

Att det finns utbyte av erfarenhet mellan lärare, att ledningen deltar konkret och aktivt för att                
förändra processer och att utveckling sker kontinuerligt är avgörande för att att “en dator per               
elev”-satsningar ska lyckas. Det viktigaste är att ledningen och politiker hittar ett lämpligt             
tillvägagångssätt, enligt Grönlund.  
 
Datorer används inte bara till undervisning och i “Use of Digital Technologies in Education”              
(Salavati, 2016) undersöks den digitala teknologins komplexa användning i skolan. Det mest            
uppenbara är att det finns så mycket variation i användning mellan lärare, ämnen och skolor och                
detta påverkas av flera externa faktorer. Denna variation och komplexitet gör att adekvat             
utbildning, stöd och kontinuerlig utveckling är central för att användning av digital teknik ska              
lyckas. Salavati beskriver de faktorer som bidrar till komplexiteten kring digital teknik i skolan              
som hon fann i sin forskning och här finns en kort sammanfattning av de faktorerna: 
 

● Lärarnas olika bakgrund, värdegrund, erfarenhet och pedagogik. 
● Begränsad ekonomi och resurser.  
● Stor variation i elevernas arbetssätt, bakgrund, förmåga och klassrum dynamik. 
● Den digitala teknologins stelbenthet, klumpighet och begränsningar. 

 
2.2 Modeller och verktyg 
 
Modeller och verktyg för att stödja integreringen av datorer eller informationsteknologi i            
undervisning är populära och en av de tidigaste modellerna kommer från Hughes, Tomas &              
Scharbers arbete (Hughes, Tomas & Scharber, 2006). Modellen beskriver teknologins roll i            
utbildning med tre kategorier: Replacement, Amplification or Transformation (RAT). Modellen          
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fokuseras på hur teknologi används oavsett form av teknologi. RAT-modellens kategorier kan            
beskrivas såhär: 
 
Ersättning: teknologi är bara ett annat sätt att nå samma mål och ersätter traditionella metoder.  
Förstärkning: teknologi ökar effektiviteten men utan någon radikal förändring. 
Omvandling: teknologi tillåter undervisning på ett sätt som inte var möjligt innan. 
 
En av den mest förekommande modellerna i svenska skolor är SAMR modellen (Puentedura,             
2006) som delar in datoranvändning i undervisning i fyra olika nivåer: substitution,            
augmentation, modification och redefinition (SAMR) eller på svenska: ersättning, förbättring,          
förändring, omdefiniering. Tanken är att lärarna först ersätter traditionell undervisningsteknik          
med digital teknik och sedan efter tid och utveckling lyckas de förbättra, förändra och till sist                
omdefiniera sin undervisning med digital teknik och datorer. Modellen är lockande och enkel             
men den har fått kritik för att det inte finns någon forskning bakom, den saknar sammanhang och                 
fokuserar för mycket på verktygen och inte hur de används. Modellen kritiseras också för att den                
är linjär och deterministisk jämfört med den dynamiska processen modellen syftar till att             
representera (Hamilton, Rosenburg & Akacaoglu, 2016). 
 
2.3 Hur datorn används i undervisning 
De vanligaste aktiviteterna på högstadieelevers skoldatorer var en del av det som undersöktes i              
en observationsstudie gjord mellan 2009 och 2011 i Nacka kommun (Åkerfeldt, Karlström,            
Selander & Ekenberg, 2013). Studien visade att användning av officepaketet och webbläsare var             
överlägset vanligast och det gällde även i fysikämnet. För att få en mer detaljerad bild av hur                 
digital teknik används i fysik och naturvetenskapliga ämnen kan vi vända oss till Spanien och en                
undersökning av "en dator per elev"-satsning i 9 högstadieskolor i Catalan (Cassany & Carles,              
2017). Studien kategoriserade användning av digital teknik som observerats i          
naturvetenskapsundervisning såhär: 
 

● Hårdvara: Laptops, smarta telefoner, smart tavla, surfplatta.  
● Plattformar: Lärplattform, epost och sociala nätverk  
● Digitala läromedel och uppgifter 
● Resurser: webbresurser, appar, simulering 
● Läs- och skrivverktyg.  

 
I Catalan var användning av webbresurser och simulering vanlig bland naturvetenskapslärare och            
de var positivt inställda till simuleringens användbarhet, speciellt i fysik. Sánchez & Espinosas             
arbete visar att simulering i fysik kan hjälpa elever som inte har så lätt för fysikämnet (Sánchez                 
& Espinosa, 2012). Att producera diagram och formler på datorn kan vara svårare för elever,               
enligt lärare, och även om skriftliga uppgifter var tydligare och bättre presenterade kunde det ta               

8 



 

mer tid att producera jämfört med att göra det för hand (Cassany & Carles, 2017). Att skriva för                  
hand uppskattades av lärare men många kände att det var en skicklighet som försämrades på               
grund av den ökade datoranvändning. En av de negativa konsekvenserna på grund av elevernas              
ökade datoranvändning lyfts fram i The Pen Is Mightier Than the Keyboard (Mueller och              
Oppenheimer, 2014). Deras undersökning visar att studenter som tar anteckningar på datorn får             
sämre resultat i konceptuella frågor än studenter som tar anteckningar för hand. 
 
2.4 Syfte 
En dator per elev kommer snart att vara verklighet om vi tittar på implementeringstakten under               
de senaste decenniet. Det finns redan forskning som undersöker lärares användning av datorer             
men på en bredare sätt. I denna uppsatsen undersöks vilken potential naturvetenskapslärare ser             
och utnyttjar kopplat till “en dator per elev”. Målet är att inte bara att försöka kategorisera denna                 
potential utan hur vi kan kategorisera lärares upplevelse av “en dator per elev” i undervisning. I                
denna uppsats begränsas undersökningsområdet till hur datorer används endast i          
fysikundervisning.  

 
2.5 Frågeställning 
Föregående syftesbeskrivning konkretiseras med följande frågeställning: 
 
Vilken potential att utnyttja datorer i fysikundervisning ser svenska högstadie-NO-lärare när 
varje elev har en dator och hur kan deras upplevelser kategoriseras?  
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3. Metod 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå lärares uppfattning av vilken potential det finns med "en                
dator per elev" i fysikundervisning (fenomenet) och hur det upplevs. Semistrukturerade           
intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att fokusera på ämnet samtidigt som           
respondenterna fortfarande hade utrymme att svara fritt. En fenomenografisk analys bygger på            
att ser variationer och likheter i uppfattningen av ett fenomen och valdes som ett lämpligt sätt för                 
att analysera insamlade data. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Intervjuer i kvalitativ forskning brukar delas in i två huvudtyper: ostrukturerade eller            
semistrukturerade. I ostrukturerade intervjuer är det bara en fråga som ställs, respondenten svarar             
fritt och intervjuaren reagerar på detaljer som känns relevanta att följa upp. I en semistrukturerad               
intervju, som används i denna uppsats, har intervjuaren specifika ämnen eller frågor att ställa              
som formas till en intervjumall. Respondenterna får utrymme att svara fritt på frågorna och              
samma frågor används i varje intervju. I båda sorternas intervju är processen flexibel och              
betoningen måste vara på hur respondenterna förstår ämnet (Bryman, 2016).  
 
Denna sorts intervju är flexibel och är den metod med bredast användning inom kvalitativ              
forskning (Bryman, 2016). En intervjumall (se bilaga 1) producerades i samtidigt som            
klargörande av uppsatsens frågeställning och mål krävdes för att ta fram en fungerande mall.              
Frågorna var uppdelade i fyra kategorier; enkla introduktionsfrågor, resursfrågor kring aktuell           
användning, konsekvenser och potential.  
 
3.2 Fenomenografi  
 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som har sina rötter i 80-talet från            
INOM-gruppens arbete ledd av Ference Marton och den utgår från att identifiera,            
uppmärksamma och hitta variationer i människors sätt att uppfatta och förstå sin omvärld             
(Marton, 1986). Metoden används främst inom pedagogik, tonvikt ligger på beskrivning och den             
vanligaste datainsamlingsmetoden är intervju. Målet är att beskriva intervjuernas reflektioner så           
komplett som möjligt och analys av intervjutranskript kan göras med målet att sammanställa             
olika utsagor i beskrivningskategorier (Marton & Booth, 1997). 
 
Upprepad genomläsning av intervjutranskript ska leda forskaren till att forma och omforma            
beskrivningskategorier. När kategorier identifieras och omformuleringen är komplett används ett          
fenomenografiskt utfallsrum för att hitta relationer både mellan kategorier och fenomenet.           
Beskrivningskategorier kan också rangordnas efter föreslagna eller observerade        
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ordinalrelationer. Det som är viktigt i fenomenografisk analys är att det inte är själva fenomenet               
som undersöks utan hur det uppfattas, ett så kallat andra ordningens perspektiv.  
 
3.3 Forskningsetiska principer 
 
För att alla respondenterna ska känna trygghet i att vara en del av uppsatsen är det viktigt att                  
förhålla sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns          
fyra krav att hålla sig till enligt vetenskapsrådet; samtyckes-, informations-, konfidentialitets-           
och nyttjandekrav. Vid första kontakten med respondenterna förklarades syftet med          
undersökningen både skriftligt och muntligt. Samtidigt informerades att de fick ångra sig om att              
vara med i uppsatsen och att intervjun inte innehåller deras namn, skol- eller andra personliga               
uppgifter och sparas med numerisk referens. Efter att varje intervju var utförd söktes             
respondenternas samtycke ytterligare en gång till. 
 
3.5 Urval och genomförande 
 
Fokus i denna uppsats är högstadiets fysikundervisning så kontakt togs via e-post med flertalet              
NO-lärare inom rimligt köravstånd från mitt hem. Ett inlägg på en stor fysikundervisningsgrupp             
på Facebook gjordes också och lyckades nå två respondenter i södra Sverige. En så stor variation                
av lärare som möjligt var målet, med blandade erfarenheter av “en dator per elev”-satsningar och               
från olika kommuner och åtta respondenter intervjuades. Risken finns att de lärare som var mest               
datorpositiva svarade och det är svårt att undvika detta. En person intervjuades i pilotintervjun              
där intervjufrågorna testades och sedan intervjuades ytterligare sju respondenter. 
 
Lärarnas erfarenhet av att undervisa fysik och med “en dator per elev” beskrivs nedan: 
 

Undervisat fysik i: Undervisat med “en dator per elev”  
 

Lärare 1 35 år 8 år  
Lärare 2 9 år 8 månader 
Lärare 3 7 år 8 månader 
Lärare 4 11 år 3 år  
Lärare 5 4 år 3 år  
Lärare 6 17 år 6 år 
Lärare 7 19 år 6 år 
 
Lärarna kom från tre olika kommuner i södra Sverige, 3 var kvinnor och 4 män.  
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Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och sparades till datorn i nummerordning. Alla            
intervjuer utom pilotintervjun gjordes på lärarens arbetsplats. Pilotintervjun gjordes via ett           
videosamtal vilket gav en bra möjlighet att testa så att tekniken fungerade, ifall det skulle               
behövas. Pilotintervjun hjälpte även till att forma intervjumallen och eftersom ett rimligt antal             
respondenter var med behövde inte pilotintervjun vara med i analysen. Alla andra intervjuer             
transkriberades och analyserades. 
 
3.6 Bearbetning och analys 
 
Vi har sett att det finns kända modeller för att beskriva förändring i undervisning med ökad                
datoranvändning, RAT (Hughes, Tomas & Scharber, 2006), SAMR (Puentedura, 2006) men en            
etablerad modell för att kategorisera hur datorer används är mindre kända. Hur datorer används              
från ett helhetsperspektiv är komplext, som Salavati beskriver i “Use of Digital Technologies in              
Education” (Salavati, 2016). För att få en bättre bild så gjordes först en fenomenografiska analys               
ur fenomenets perspektiv, den första ordningens perspektiv. Och därefter hur lärare upplever            
fenomenet, den andra ordningens perspektiv. Vanligtvis görs bara en analys av den andra             
ordningens perspektiv, men då det inte finns mycket forskning inom området gjordes            
bedömningen att det var viktigt att även analysera första ordningens perspektiv. Detta gjordes för              
att kartlägga den typ av potential lärare ser med “en dator per elev”.  
 
Grunden till analysen är tagen från Dahlgren och Johanssons beskrivning av analysmodellen (             
Dahlgren och Johansson, 2019) i sju steg: 
 

Steg 1: Att bekanta sig med materialet.  
Efter att intervjuerna transkriberades lästes materialet upprepade gånger tills innehållet          
kändes bekant och betydelsefulla delar kunde identifieras.  
 
Steg 2: Kondensation 
Allt material skrevs ut på papper och siffror 1 till 7 användes för att identifiera olika                
lärares beskrivning. De delar av transkriptionen som inte ansågs relevant för           
undersökningen togs bort. Varje unik beskrivning klipptes ut.  
 
Steg 3: Jämförelse 
Alla beskrivningar jämfördes för att se likheter och skillnader. Det var viktigt att inte bara               
ta ytliga likheter och skillnader utan att söka djupare. Det som kan vara svårt är att avgöra                 
vad som är samma uppfattning när olika ord används för att beskriva samma sak. Detta               
steg tar tid och att hålla ett klart fokus på vad som undersöktes i texten var väsentligt.  
 
Steg 4: Gruppering 
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När alla beskrivningarna hade sorterats in i många små grupper, jämfördes de med             
varandra för att hitta överliggande kategorierna. Detta steget gjordes om flera gånger tills             
de överliggande kategorier som omfattade allt material klargjordes. 
 
Steg 5: Artikulera kategorierna  
Kategorierna kunde nu artikuleras och fokus var på likheter, för att de ska kunna              
grupperas. I detta läge handlade det om att dra gränsen för vad som är lika och vad som                  
är olika, att bestämma vad som hör till en existerande kategori och vad som ska bli en ny                  
kategori. Steg 4 och 5 upprepades tills dess att kategorierna konkretiserats tillräckligt.  
 
Steg 6: Namnge kategorierna  
Med kategorierna klara så namngavs de genom att identifiera det mest signifikanta i varje              
grupp. Kategorierna fick en beteckning som var kort och fångade essensen i            
uppfattningen.  
 
Steg 7: Kontrastiv fas  
I denna fas så jämfördes alla beskrivningar för att se om de rymdes inom fler än en                 
kategori. Målet var att varje kategori skulle vara uttömmande och exklusiv. Det är vanligt              
att kategorier då förs ihop till ett färre antal. I fenomenografi kallas resultatet utfallsrum              
och beskrivningarna kortas ner till något som illustrerar de olika kategorierna på ett             
kärnfullt sätt.  

 
I denna uppsats har steg 4 och 5 gjorts på två olika sätt, först från ett första ordningens perspektiv                   
där själva fenomenet står i fokus och hur lärare beskriver hur de utnyttjar “en dator per elev” och                  
ser potential i undervisningen. Detta steg hjälpte till att klargöra fenomenet från lärarens             
perspektiv och kartlägga det. Efter detta görs en ny analys med lärarens uppfattning i fokus. Nu                
vänder vi till resultatet av dessa två analyser.  
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5. Resultat 
 
5.1 Den första ordningens perspektiv 
Det var när alla intervjuer hade brutits ner i passager som en unik användning av elevernas                
datorer kunde identifieras och sedan gjordes steg 3 till 5 av analysen, (Jämförelse, Gruppering,              
Artikulera kategorierna) tills tydliga kategorier tog form. Diagrammet som tog form var ett             
affinitetsdiagram , så kallat för att det visa affinitet (släktskap) mellan kategorier.  4

 
Diagram 5.1 nedanför visas de kategorier som framträdde när “en dator per elev”-användning på              
fysiklektioner analyserades.  

 
Diagram 5.1  

5.1.1 Skapande 
En kategori som alla lärare beskrev var hur "en dator per elev" gav tillgång till flera alternativa                 
sätt att skapa skolarbete. Detta var först och främst att skapa skriftligt arbete digitalt och tillgång                
till hjälpverktyg som stavningshjälp etc. Men också att göra diagram, mäta, spela in             
inkluderades. Här finns underkategorier med mer detaljerade beskrivningar och citat. 
 
Text och Diagram 
Att skapa skriftligt skolarbete digitalt var den vanligaste användningen av elevers dator i             
undervisning. Arbetet upplevs som tydligt, noggrant och mer rättvist, men elever kan sakna den              
kunskap som behövs och diagram kan vara svårare att skapa digitalt.  

4 Affinitetsdiagram var utformat av Jiro Kawakita i hans kända arbete med att undersöka och hitta lösningar för de 
problem som nepalesiska bybor i glesbygden hade (Britz, 1999).  
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Lärare 6: “Elever kan beskriva ganska bra men en bild, av växthuseffekten till exempel, 
det kan vara jättebra att rita en bild. Så det skulle jag önska att det fanns, bättre 
rit-möjligheter och det har vi inte alls, liksom.” 
 

Spela in 
Möjlighet att eleverna kan spela in sig och att lärare kan dela eget inspelat material ses som en 
stor fördel. Detta kan underlätta för elever som har svårt att hålla tal och minska klassrumstid 
som krävs för att genomföra muntliga uppgifter. 

 
Lärare 7: “Bra, måste jag säga, vid det tillfället, är när eleverna ska ha muntliga 
redovisningar men inte vågar. De spelar in sin egen redovisning istället på datorn. Den 
är bra.” 
 

Mäta 
Med elevdatorer finns det potential att mäta digitalt och samla data på ett nytt sätt. Det var ingen 
lärare som hade implementerat detta men att potential finns nämns.  

 
Lärare 2: “Att kunna köpa lite sensorer och sånt också. Färdigt liksom. [...] Det här 
[datan] har vi inte hämtat från Stockholm eller Paris, det här är i våran skola.”  

 
5.1.2 Interaktion 
Den kategori som lärare var mest positivt inställda till var interaktion. Denna kategori inkluderar              
att dela uppgifter, kursmaterial, innehåll och kontakt med elever både genom kommunikation            
och övervakning. Av dessa kategorier pratade lärare mest om delningspotential med "en dator             
per elev" och beskriver flest fördelar jämfört med de andra kategorierna. Här finns             
underkategorier med mer detaljer. 
 
Dela  
Att kunna dela snabbt och enkelt med eleverna och också få en bekräftelse var en stor framgång                 
enligt lärare.  

 
Lärare 4: “Behöver man inte, om någon missar något, gå och skriva ut eller kopiera               
mina anteckningar. Jag bara lägger ut dem ..” 
 

Övervaka 
Med dator kan lärare kontrollera vad eleverna jobbar med vilket ses som en positiv potential och                
det enda negativa som tas upp är att det är begränsat till skrivprogram och skolans virtuella                
klassrum där saker delas mellan lärare och elev.  
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Lärare 3: “Då kan jag följa och ser. Vad skriver eleverna? Vad är det de pysslar med?” 

 
5.1.3 Innehåll 
Denna kategori och dess underkategorier består av det nya innehåll och den information som              
eleverna har tillgång till. Förut var det möjligt att boka datorer och innan dess en datorsal för att                  
få tillgång till digitalt innehåll, men lärare beskrev att för mycket undervisningstid förlorades så              
att detta då oftast valdes bort.  
 
Digital läromedel 
Digital läromedel är ett begrepp som omfattar läromedel som inte är tryckta utan allt är digitalt                
och är tillgängligt med dator och internet. Innehållet liknar tidigare böcker från samma förlag              
men det kan också vara filmklipp, små simuleringar, begreppsträning och liknande. En            
intervjuad lärare använder digitala läromedel medan de andra fortfarande använder tryckta           
läromedel, men digitala läromedel var någonting som de flesta lärare var positiva till. Flera lärare               
hade provat digitala läromedel men såg kostnaden som för hög och önskade att det var mer                
flexibelt. 

 
Lärare 6: “Jag skulle vilja haft ett mer digitalt läromedel som var bra men det är ju                 
pengarna det hänger på” 
 

Internet  
Att elever nu har tillgång till internet via sina datorer beskriver lärare både som en tillgång och                 
en risk. Mest berättar lärare hur det underlättar med källkritiska uppgifter och liknande men              
också att elever behöver ny kunskap i att söka information. Att det finns mycket som kan                
distrahera eleverna och att luras nämns också.  

 
Lärare 7: “Det har också gjort att man måste var mera, eller lära dem att vara mer                 
källkritiska. För det finns otrolig mycket mer, i att det ser så sanningsenligt ut.” 

 
Lärare 5: “Du har hela nätet som konkurrerar. Det finns mycket roligt att titta på och                
mycket annat. Jag tror att det är en risk.” 

 
Simulering och interaktiva verktyg 
Potential att simulera fysikaliska fenomen beskrivs som en positiv potential av de flesta             
intervjuade men få hade lyckats få det in i fysikundervisning än på ett sätt de var helt nöjd med. 

 
Lärare 5: “Jag vill ha i kärnfysik vid tillfälle, simuleringar, för det är svårt, sönderfall” 
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5.1.4 Störningar  
Den sista kategorin består av störningar som påverkar lärares utnyttjande av "en dator per elev".               
Att jobba digitalt betyder att man är beroende av den digitala infrastrukturen och regler som               
ligger bakom den. Dessa störningar har en risk att stoppa undervisning, tar bort tid från               
undervisning och begränsar tillgång till nya digitala verktyg. 
  
Nätverk & Uppdatering 
I denna kategori ingår allt som stoppar tillgången till nätverken, från avbrott till uppdatering och               
förlängd tid för att synka elevernas datorer. Lärarna upplever stor frustration med hur             
undervisningen kan störas så mycket på grund av dessa. 
 

Lärare 4: “Det är bra när det fungerar, nätet, då är det jättebra men när det strular till                  
då går alla dina lektioner åt skogen, helt och hållet. “ 

 
Batteri  
Att eleverna måste ladda batteri är en sak till för dem att komma ihåg. Att få igång datorn under                   
lektionen om batteri tar slut betyder förlorad undervisningstid.  
 

Lärare 3: “Ja, de laddar sin telefon men inte dator. Tar det helt slut så har de ju 5, 10                    
minuter uppstart” 

 
Dataskydd  
Om man ska hantera information elektroniskt så finns det regler för behandling av             
personuppgifter som heter dataskyddsförordningen (GDPR). Detta betyder de verktyg som          
används digitalt av eleverna måste vara godkända. Om verktyget inte är centralt godkänt och              
läraren ändå vill använda det, måste läraren ansvara för att skapa och hantera ett konto för                
eleverna. Detta betyder att läraren måste ta hand om kontot åt alla elever eller låta elever dela ett                  
klasskonto. Båda alternativen har nackdelar. 
 

Lärare 4: “Ja, jag måste göra en alias eller en inloggning för alla elever. Det är vårt                 
ritprogram, både SketchUp och scratch som inte går att använda. Jag gör login för hela               
klassen. Jag säger “låt bli varandras grejer” med grejer försvinner. Jag har många             
elever och jag kan inte göra så många alias.” 
  

17 



 

5.2 Den andra ordningens perspektiv 
Kärnan i en fenomenografisk analys är att undersöka den andra ordningens perspektiv eller hur              
lärare upplever fenomenet. Intervjutexten analyserades en andra gång med fokus på hur lärare             
upplever "en dator per elev" i undervisning och de följande kategorier formades efter upprepade              
jämförelser och gruppering:  
 

  
Diagram 5.2 

 
Lärarnas övergripande uppfattning av “en dator per elev” i undervisningen var mest positiv, men              
de såg också att det fanns risker och hinder. Lärarna undrade också “vad ersätter vi med datorer                 
och vad förlorar vi på grund av det?”. En eller flera kategorier kunde identifieras i varje intervju                 
men de lärare som hade kommit längst i datoranvändning upplevde de tre första kategorierna och               
det var inte bara en önskad potential utan något som de hade uppnått. Den sista kategorin,                
illustrativ potential, är något som alla beskrev men det var ingen som hade lyckats få in det i sin                   
undervisning i den mån de önskade. Nu följer en mer detaljerad beskrivning av kategorierna.  
 
5.2.1 Noggrannhet 
Det som upplevs av lärare som intervjuades är att "en dator per elev" kan ge mer noggrant och                  
tydligt skolarbete. Skolarbete som skrivs på datorn upplevs av lärare som lätt att läsa, ser snyggt                
ut och vissa lärare ser detta som ett mer rättvist sätt att producera skriftligt arbete.  
 

Lärare 1: “[...] alla har lika lättlästa laborationsrapporter är en stor fördel. Vissa har en               
svår handstil och eleven kan lämna ifrån sig något som ser snyggt ut.” 
 

Att göra enkla diagram upplevs som svårare för eleverna och kunskap kan saknas bland eleverna               
för att kunna skriva på datorn. Försämrad handstil är också en negativ aspekt av datoranvändning               
som lärare beskriver och att ett fokus på noggrannhet kan leda till att för mycket tid läggs på                  
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finslipning. En annan sak som lärare upplevt är att när elever skriver för hand är de bättre på att                   
visa sina uträkningar. De som är vana vid att använda självrättande uppgifter på datorn, där               
endast svaret krävs, utelämnar ofta beräkningen som visar hur de kom fram till svaret. 

 
Lärare 3: “ [...] blir det för mycket dator och inte nåt jobb med pennor överhuvudtaget                
så kommer det med stor risk att försvinna. Det betyder att vi kanske tappar tänket med                
penna. [...] Det har jag märkt själv, min skrivstil är ju katastrof” 
 

Att skapa skolarbete digitalt underlättar för lärare, för att inlämnade uppgifter är mer korrekta              
och tydliga. Ett större fokus i intervjumallen på varför lärare använder dator till skriftliga              
uppgifter skulle gett en bättre bild. Att skapa digitalt kan ta mer tid, kräver mer digital kunskap                 
från eleverna och att det är på bekostnad av den skriftliga kompetensen. Detta är något som är                 
tydligt framgår i den insamlade datan. 
 
5.2.2 Effektivitet 
Även i början av “en dator per elev”-satsningar ser lärare ökad effektivitet. Att kopiera och dela                
ut material har varit en stor del av klassrumsundervisning och att plötsligt slippa detta ses som                
nästan bara positivt. Men det är inte bara snabbare att dela med elever, man kan nå dem var och                   
när som helst och allt som delas är alltid tillgängligt. 
 

Lärare 4: “Behöver man inte, om någon missar något, gå och skriva ut eller kopiera mina                
anteckningar. Jag bara lägger ut dem.” 

 
För att utnyttja "en dator per elev"s potential till effektivisering krävs att lärare har sitt               
läromaterial digitalt och de flesta har jobbat digitalt vad gäller planering. Det krävs fortfarande              
en hel del arbete för att digitalisera och planera lektioner med "en dator per elev" och detta                 
beskrivs som den negativa sidan och ett hinder.  
 

Lärare 5: “Fördel tycker jag det blir mindre jobb på ett sätt för jag kan förbereda mer                 
färdigt och har jag gjort ett år kan jag återanvända det på ett mycket enklare sätt. I                 
början är det mycket men man har nytta av det i längden.” 

 
Att undervisa med "en dator per elev" upplevs som mer effektivt men det krävs förberedelse och                
omarbetning av läromaterial och planering. Detta är tidskrävande för lärare och kan vara ett              
hinder till effektivisering.  
 
5.2.3 Flexibiliteit  
När lärare har pratat om potential med "en dator per elev" upplevde de ett mer flexibelt sätt att                  
undervisa. Att kunna dela information direkt till elever oavsett var de är plus att de kan ta del av                   
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information själva i egen takt har potential att ge mer individualisering, eget arbete, grupparbete              
och olika sätt att få elever med i undervisning, beskriver lärarna.  

 
Lärare 6: “Förut hade man boken eller biblioteket. Eller datorsal för många år sedan,              
där man fick gå och googla en gång i veckan i så fall. Så då är kanske den största                   
skillnaden, jag kan lägga in mer öppna uppgifter än vad jag kunde i min planering               
innan.” 

 
Det som upplevs som negativt är att mer individualisering kan leda till svårare granskning av               
hela klassen för lärare och att ny kompetens behövs från lärarna och eleverna. Innan, när lärare                
delade ut information var den granskad men nu finns det tillgång till många källor och nivåer, att                 
hitta rätt tar tid att lära sig och kräver ett nytt arbetssätt. 
 

Lärare 7: “Och det har ju gjort våra arbetsuppgifter lite förändrade också, för sånt              
behövde vi aldrig tänka på innan. Då servade vi dem med rätta fakta.” 
 

5.2.4 Illustrativ potential 
Detta nämns i den första ordningens perspektiv som simulering, men om man reflekterar över              
vad lärare vill nå med detta är det att illustrera fysikaliska fenomen som är svåra att visa i                  
klassrummet. Det kan ses som en potential att illustrera på ett nytt och interaktivt sätt. Alla                
lärare pratade om detta under sina intervjuer men ingen har lyckats få in det i undervisningen än,                 
trots att det funnits med i läroplanen sedan 2017. Att illustrera med simulering ses som en stor                 
positiv potential men samtidigt måste lärare avgöra om det fortfarande är bättre att göra praktiska               
undersökningar och inte låta den virtuella världen ta för mycket plats. När ett nytt verktyg               
kommer in i undervisningen behöver lärare ny kompetens. Dessutom måste verktyget integreras            
på ett pedagogiskt sätt och “inte bara för att det finns”, beskriver lärare i intervjuerna.  
 

Lärare 2: “Jag tror du att du kommer kunna köra mycket med simuleringar och att vi 
kommer kunna göra en dimension till på undervisningen, där jag inte pratar om att såhär 
är det om man släpper en fjäder på månen eller så. Man kan simulera det på något 
vettigt sätt istället. Så, risken är också att man tappar verkligheten lite grann. Vi lever i 
en simulerad värld istället för att undersöka. Vissa grejer gör sig väldigt mycket bättre i 
klassrumsmiljön, att släppa en boll och se hur den studsar i stället för att simulera det” 
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6. Diskussion 
Här diskuteras resultat och slutsatser i kombination med tidigare forskning, själva metoden och 
vad vidare forskning kunde innehåll.  
 
6.1 Den första ordningens perspektiv 
Att kartlägga den potential som "en dator per elev" kan ge i fysikundervisning var ett intressant                
och utmanande uppdrag. Vi ser att digitalt skapande och interaktion kan förändra undervisningen             
och innehållet kan vara bredare, men det finns en risk för störningar.  
 
Skapande 
Att skapa digitalt är oftast det första steget i att utnyttja alla elevernas tillgång till dator.                
Tydligare, mer lättlästa, inlämningsuppgifter och möjlighet till olika redovisningsformer är en           
förbättring, enligt lärare. Men det behövs ny kompetens hos både lärare och elever. Lärare har               
använt datorer länge och de har blivit en stor del i allt som lärare gör i skolan. Många av eleverna                    
har inte den kompetensen ännu. Elevernas bristande kompetens är ett hinder, speciellt i början av               
“en dator per elev”-satsningar. Senare i satsningen har lärare uppmärksammas att det finns ett              
antal elever som inte klarar av att använda dator; de kan göra arbetet men saknar förmåga att                 
använda en dator för att genomföra uppgiften. Detta kan handla om elever med             
funktionsvariationer av olika slag. Denna variation har Salavati beskrivit som en av faktor som              
ökar komplexitet i användning av digital teknik: elevernas varierande bakgrund och förmåga            
bland annat (Salavati, 2013)  
 
För att relatera till tidigare nämnda modeller kan skapande av skriftligt arbete ses som ersättning.               
Detta är första steget i Replacement, Amplification or Transformation modellen (Hughes, Tomas            
& Scharber, 2006) eller SAMR modellen (Puentedura, 2006). Däremot kan potential att spela in,              
som leder till alternativa bedömningsuppgifter och att prestera i egen tid och rum, ses som en                
högre nivå som omvandling eller modification beroende på vilken modell används. Att klargöra             
kategorisering utifrån dessa två modeller är inte lätt eftersom gränsen mellan kategorierna kan             
vara svår att definiera och att istället analysera utifrån vad som förändras i undervisning kan vara                
lättare. Hur elever skapar sitt arbete förändras tydligt, från skriftligt arbete som nu kan göras på                
datorn, till att eleverna kan spela in med ljud eller film. Behöver vi då så mycket skriftligt arbete                  
i grundskolan, när vi har flera sätt att skapa på?  
 
Interaktion 
Interaktionen som är möjlig på grund av "en dator per elev", särskilt hur man delar läromaterial,                
är en stor framgång enligt lärare och ses som “förbättring” (Puentedura, 2006) eller             
“förstärkning” (Hughes, Tomas & Scharber, 2006) och kan leda till en högre nivå i kombination               
med nya arbetssätt som lärare nu kan utveckla. Detta kan handla om mer samarbete mellan alla                
aktörer i skolan, mer individualisering eller arbete utanför klassrummet och det är detta som är               
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mer intressant än om det är “förbättring” eller “förstärkning”. Hur vi interagerar med varandra              
förändras på grund av datorer och teknik. Vi kan kommunicera utan gränser, snabbare och dela               
olika sorts och mängd information med varandra. Samtidigt uppstår frågan om hur det påverkar              
vår interaktion med varandra i klassrummet. 
 
Innehåll  
Mer innehåll som uppdateras ständigt är en av "en dator per elev"s stora framgångar men               
kostnaden för läromaterial upplevs som hög och att en stor del av innehållet aldrig utnyttjas ses                
som problematiskt. Kostnaden är igen något som påpekas i Salavatis arbete som en begränsad              
finansiering och resurs (Salavati, 2013). Internet är en alternativ tillgång till information men i              
kontrast till digitala läromedel behöver eleverna utveckla de kompetenser som krävs för att             
hantera detta. Internet är en källa som är oerhört stor, med många olika nivåer, där det gäller att                  
hitta rätt nivå för att besvara en fråga, och där fakta behöver skiljas från åsikter och ibland rena                  
lögner. Hur opålitlighet påverkar undervisning med datorer är inte en faktor som beskrivs i              
forskning kring datoranvändning i skolan.  
 
Internet är inte bara en källa till information om specifika ämnen, utan det finns mycket annat                
som kan hjälpa elever. Det finns både interaktiva verktyg och simulering tillgängligt via internet              
och alla lärare som intervjuades pratade om sin önskan att få in simulering i undervisningen på                
ett pedagogiskt sätt. I Catalan-forskningen visas att simulering kan hjälpa elevernas förståelse            
(Sánchez & Espinosa, 2012) men ökningen i användning kom inte förrän lärarna hade             
vidareutbildats. Det är kanske det som saknas, det räcker inte att bara lägga till det i läroplanen                 
utan en satsning på utbildning av lärare måste göras.  
 
Störningar 
Sista kategorien innehåller de störningar som följer på grund av datorer. Innan hade lärare en               
begränsad tillgång till kursinnehåll men detta innehållet var tillgängligt utan behov av batteri,             
nätverk eller inloggning. Nu har eleverna tillgång till en massiv informationskälla och ett verktyg              
som kan hjälpa till att skapa och dela information, men bara så länge infrastrukturen fungerar.  
 
Digitalisering kan medföra många fördelar men också risker eller hinder som oftast inte nämns.              
Nätverksproblem kan leda till att en lektion tar mer tid eller att lektionen är bortkastad. Denna                
risken kan påverka beslutsfattande kring digitalt innehåll. En bok kan man alltid använda, medan              
en lektion som är planerad att genomföras digitalt kräver att infrastrukturen fungerar. Om inte              
tekniken fungerar så blir det en “bortkastad lektion”. 
 
Dataskydd, inloggningar och batterier kan betyda bortkastad tid eller extra arbete för elever och              
lärare. Lärare kan se till att eleverna laddar batteriet på datorn men problem med inloggning och                
dataskydd kan vara svårare för att beslutfattandet kring använding av vissa digitala verktyg är              
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tagit av kommunen centralt. Att digital teknologi fortfarande är begränsade och inflexibel            
beskrivs av Salavati men inte hur beroende av infrastruktur den är. 
 
6.2 Den andra ordningens perspektiv 
I den andra ordningens perspektiv är fokus på hur lärare upplever "en dator per elev" och i                 
utfallsrummet blev kategorierna: 

 
Noggrannhet, Effektivitet, Flexibilitet och Illustrativ potential.  
 

Dessa kategorier ses som kärnan i hur lärare upplever "en dator per elev"s potential. Alla lärare                
beskriver dessa fyra kategorier som potential som de ser eller har uppnått.  
 
Noggrannhet 
Att elever kunde lämna in mer noggranna och tydliga uppgifter som skapats på datorn pratade               
alla lärare om och även om eleverna fortfarande inte var vana vid datorer var noggrannhet ett mål                 
för lärare. Lärare pratade om att denna noggrannhet var på bekostnad av elevernas skriftliga              
kompetens men inte om, eller hur, det kunde åtgärdas. Som tidigare nämnts finns det forskning               
som visar att anteckning för hand kan leda till bättre resultat jämfört med digital anteckning               
(Mueller och Oppenheimer, 2014). Noggrannhet kan också blir ett hinder när man finslipar för              
mycket, hur perfekt ska det man delar med elever vara och vilka åtgärder kan vi som lärare vidta                  
för att eleverna inte ska hamna i perfektionistfällan? 
 
Effektivitet 
I en tid när lärare har många uppgifter och skolan har lärarbrist är datorns potential att                
effektivisera arbetet välkommen. Att slippa kopiera undervisningsmaterial och kunna säkerställa          
att alla har fått det de ska och har det hemma underlättar. Lärare behöver göra om sitt material                  
vilket sparar tid i längden, även om det i början kräver en stor insats. Deras effektivisering                
varierar från enkel ersättning (hur material delas ut till eleverna) till förändring av             
undervisningsform (“flipped classroom” och att överge katederundervisning) enligt (Hughes,         
Tomas & Scharber, 2006) eller SAMR modellen (Puentedura, 2006). Grönlund beskriver att            
störst förbättring i resultat sammanfaller med mer eget arbete och i grupp och inga stora               
förbättringar sker med mer föreläsningsundervisning (Grönlund, et. al., 2014).  
  
Flexibilitet 
Förändring av undervisningsform och redovisningsmetoder är de två stora saker som uppnås med             
den ökade flexibilitet som lärare upplever som potential i "en dator per elev". Men med mer                
flexibilitet kommer eleverna att jobba mer individualiserat och i sin egen takt. Det blir inte så att                 
alla jobbar med samma uppgifter och med mer öppna uppgifter blir det svårare för lärare att                
granska hur eleverna arbetar. Enskilt arbete och grupparbete kan betyda att läraren får en större               
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roll som handledare, istället för “föreläsare” i traditionell katederundervisning. Lärarna måste           
hitta nya sätt att använda denna flexibilitet på och vad det kan leda till är svårt att förutse.  
 
Illustrativ potential 
Det som är lättare att förutse är att simulera fysikaliska fenomen och att illustrera dem på ett nytt                  
sätt har lärare höga förväntningar på. Att det kan hjälpa elever att förstå fysikaliska fenomen               
finns det bevis för (Sánchez & Espinosa, 2012) men hur detta bäst integreras i lektionen och                
tillvägagångssätt är inte självklart.  
 
Frågan kom också fram om hur simulering av fysikaliska fenomen skulle vara ett steg bort från                
verkligheten och att praktiska demonstrationer eller laborationer kan ge eleverna något “mer”.            
Om vi riskerar att förlora vår handstil om vi inte använder pennor, vad riskerar vi att förlora om                  
vi bara simulerar experiment istället för att utföra dem på riktigt…? Finns det fördelar med att                
göra “riktiga experiment med till exempel laser och speglar istället för att simulera det på en                
dator? Hur påverkas elever av mer simulering i en värld där livet är mer och mer levs i det                   
virtuella? Har vi ett uppdrag som fysiklärare att återskapa en balans? Detta är frågor som               
behöver diskuteras mer i samband med trycket på ökad digitalisering i skolan och det finns ingen                
svar på detta inom forskningen som istället fokuseras på hur datorer kan förbättra utbildning.  
 
I denna uppsatsen besvarades frågan om hur naturvetenskapslärare använder “en dator per elev” i              
undervisning. Samtidigt uppstod många frågor och funderingar från lärare kring denna           
användning. De fyra kategorier som tas fram i denna uppsats för att beskriva hur lärare upplever                
fenomenet lyckas fånga grunden, men kanske inte komplexiteten.   
 
6.3 Metoddiskussion 
Målet i denna uppsatsen var att bättre förstå vad lärare ser för potential med "en dator per elev"                  
och hur de upplever den. Resultatet här redovisas med hjälp av en fenomenografisk ansats som               
hjälper till att strukturera och bearbeta insamlade data. Det finns några begränsningar med denna              
uppsatsen. Det visade sig vara svårare än förväntat att hitta och intervjua lärare och med mer tid                 
kunde det ha varit en bredare datainsamling. Med flera respondenter kunde det vara lättare att               
avgöra om dataanalys hade uppnått mättnad men en bred erfarenhet bland respondenter            
uppnåddes.  
En annan begränsning med en fenomenografisk ansats är att analysen alltid ska ses i sitt               
sammanhang. Hur lärares intervjuer tolkas påverkas av den som tolkar. Deras liv, förståelse av              
fenomenet och kunskap påverkar analys och slutresultat. Ett sätt att komma förbi denna             
begränsning skulle kunna vara att göra en kvalitativ analys av elevernas datoranvändning i fysik.              
Att undersöka vad de gör på datorn i undervisningen och hur mycket tid de lägger ner kunde ge                  
mer kvalitativ data med mindre tolkningspåverkan. Detta kunde också ge en bättre bild av              
elevernas perspektiv. 
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6.4 Vidare forskning 
Att kunna övervaka elevernas arbete digitalt upplevs som positivt av lärare men ingen funderade              
på om konstant övervakning av elever också kunde vara negativt.  
 
Två intressanta funderingar från lärare som kom fram under intervju gäller interaktion. Den             
första var kring hur aktiva eleverna, särskilt de med bra ämneskunskaper, kunde vara i              
undervisningen som ett stöd till andra elever. Kunde de hjälpa andra elever som har svårt för                
naturvetenskap och kunde deras roll vara oberoende av årskurs? Den andra var hur nära              
distansundervisning vi kommer när datorn används för att nå studenter som inte är i klassrummet               
och hur det kan påverka skolplikten? Dessa frågor väcker intressanta funderingar om hur             
grundskolans struktur kan komma att förändras på grund av allas tillgång till datorn.  
 
Ett perspektiv som inte undersöks i denna uppsats är elevernas. Att intervjua eleverna och              
analysera hur de beskriver och upplever "en dator per elev" i fysikundervisning skulle bidra till               
ett bättre uppfattning av fenomenet.  
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Bilagor 1 Intervjumall 
Intro 

1. Vilka ämne undervisar du i? 
2. Hur länge har du undervisat fysik och till vilken årskurs? 

a. Har du alltid varit lärare? 
Resurs 

1. Hur länge har du undervisat med "en dator per elev"? 
2. Vilken sorts dator använder elever och lärare? 
3. Hur använder ni elevernas datorer i fysikundervisning? 

a. Kommunikation 
b. Skriva uppgifter 
c. Digitala läromedal 
d. Simulering 
e. Appar/Verktyg 

4. Vad använder ni datorer mest och minst till under lektionstid? 
 

Konsekvenserna 
1. Jag vill att du berätta om två exempel från din undervisning var datoranvändning är 

centralt: 
a. Ett när du är nöjd med undervisning 

i. Varför, kunde det vara ändå bättre 
b. Ett när du är inte nöjd än. 

i. Varför, går det att fixa, vad behövs t.ex 
2. Kan du lista alla sätt att en laptop per elev påverkar din lektionsplanering och 

undervisning? 
a. Så många sätt som möjligt och tänker både positiv och negativ. 

3. Hur förändras undervisning på grund av "en dator per elev"? 
a. Kan mål uppnås som inte kunde innan eller tvärtom? 
b. Förändring på ett positivt och negativt sätt? 

Potential 
1. Finns det möjligheter som "en dator per elev" medförs som du vill använda i din 

undervisning men har inte lyckats med än? 
a. Värför? 
b. Vad skulle mest hjälpa dig uppnå detta? 

2. Om du tänker på framtiden vilken potential ser du med "en dator per elev"er i 
fysikundervisning? 

a. Positiv och negativ 
3. Vill du lägga till nåt kommentar om det vi har pratat om och är det nåt jag har missat? 
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