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Sammanfattning (på svenska) 

Allt fler skolor i Sverige introducerar elevdatorer, och datorerna används av lärare i pedagogiskt 
syfte. Successivt utvecklas ett nytt arbetssätt. Lärare söker nya vägar för att öka elevernas motivation, 
inflytande och studieresultat med hjälp av digitala verktyg. Det diskuteras mycket om datorn som 
pedagogiskt verktyg, om vad lärare använder datorerna till i sin undervisning och om vad lärare har 
för digitala kompetenser. IKT får en allt större vikt i skolan och den digitala kompetensen håller på 
att bli en av baskunskaperna. I gymnasieskolans läroplan (Lpf94) betonas digital kompetens som 
centralt för att ge eleven kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att bli en 
fullvärdig deltagare i samhället. Eleven ska vara en aktiv deltagare, och elever och lärare ska arbeta 
med digitala verktyg i alla ämnen utifrån ämnets förutsättningar.  

Rapportens syfte är att undersöka och analysera projektet Datorn som pedagogiskt verktyg på en 
gymnasieskola, lärarnas digitala kompetens och lärarnas tankar kring arbete med datorerna i 
undervisningen under de första månaderna med en dator per elev och lärare. Med min studie 
undersöker jag lärarnas förväntningar inför införandet av elevdatorer på en gymnasieskola, på vilket 
sätt datorerna påverkar undervisningen och lärarnas tankar om sin digitala kompetens. Införandet av 
elevdatorer på skolan där undersökningen gjordes kallas för Projekt 1–1. 
 
För att uppnå syftet med examensarbetet har jag valt att göra en enkätundersökning om lärarnas 
uppfattningar om för- och nackdelar av införandet av elevdatorer, om hur dessa kommer att påverka 
undervisningen och om vilka kompetenser som finns inom IKT bland respondenterna. Jag har även 
gjort en gruppintervju med lärare för att få deras perspektiv på ovanstående frågor.  

 
I resultatet kommer det fram att lärarna har en positiv inställning till projektet 1–1 och att 
elevdatorer förändrar arbetsformerna och metoderna i undervisningen. Eleverna får ett ökat 
inflytande i undervisningen och deras motivation och lust till studier ökar. Eleverna blir mer 
motiverade genom att helt enkelt använda ett redskap som de i sitt övriga liv kommunicerar och 
arbetar med. Vad gäller lärarnas digitala kompetens behövs satsningar och utbildning för att kunna 
hänga med den snabba utvecklingen på området. 

 

Nyckelord: IKT, informationsteknik, Internet, datorn som verktyg i undervisning, digital 
kompetens, Projekt 1-1. 
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Abstract (in English) 

More and more schools in Sweden are introducing laptops for students and teachers in order to 
enhance the pedagogical education. New ways of teaching develops gradually. Teachers are 
searching for new methods to increase students’ motivation, influence and their working results with 
help of digital tools. There are many vivid discussions about computers playing a role in pedagogical 
education. It’s of interest to find out how and when computers are used and how good is teachers’ 
digital competence. ICT is becoming increasingly important in school and digital competence is 
becoming one of the basics. According to the curriculum of the secondary school (Lpf94) digital 
literacy provides knowledge, skills and attitudes necessary to become a full participant in society. 
Pupils should be active participants and students and teachers should work with digital tools in all 
subjects on the basis of the subjects’ nature.  

The purpose of my study is to analyze the project The Computer as an Educational Tool which 
started at a secondary school. I wanted to know how the use of computers in learning situations 
would develop during the first year of this project. In my study I will investigate teachers’ 
expectations on introducing computers to students at secondary school. I will examine how 
computers influence the education and also teachers’ man opinions on their digital competence. At 
the school where my observations are taking place this project involving computers as educational 
tool is called Project 1 – 1. 

To achieve the purpose of this paper I have chosen to do a survey to see what the teacher find to be 
the pros and cons due to the introduction of small laptops.  I wanted to know how the model 1-1 
affected their teaching and also to see what skills that exist in ICT among the participants. I have 
also done a group interview with teachers to get their perspectives on the issues listed above. 

The result of my study shows that the teachers have a positive attitude towards this project and that 
their methods in how they teach have changed.  My study also shows that when the student have 
gained  more  influence on their own studies  they have become more motivated and that this 
motivation is a result of  letting  them  use a tool, in this case the computer, which  young people  of 
today use in their everyday life . As for the teachers' digital competence it is necessary to invest in 
more training to keep up with the rapid development within this field. 
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Sammanfattning 

Allt fler skolor i Sverige introducerar elevdatorer och datorerna används av lärare i 
pedagogiskt syfte. Successivt utvecklas ett nytt arbetssätt. Lärare söker nya vägar för att öka 
elevernas motivation, inflytande och studieresultat med hjälp av digitala verktyg. Det 
diskuteras mycket om datorn som pedagogiskt verktyg, om vad lärare använder datorerna till 
i sin undervisning och om vad lärare har för digitala kompetenser. IKT får en allt större vikt i 
skolan och den digitala kompetensen håller på att bli en av baskunskaperna. I 
gymnasieskolans läroplan (Lpf94) betonas digital kompetens som centralt för att ge eleven 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att bli en fullvärdig 
deltagare i samhället. Eleven ska vara en aktiv deltagare och elever och lärare ska arbeta med 
digitala verktyg i alla ämnen utifrån ämnets förutsättningar.  

Rapportens syfte är att undersöka och analysera projektet Datorn som pedagogiskt verktyg 
på en gymnasieskola, lärarnas digitala kompetens och lärarnas tankar kring arbete med 
datorerna i undervisningen under de första månaderna med en dator per elev och lärare. Med 
min studie undersöker jag lärarnas förväntningar inför införandet av elevdatorer på en 
gymnasieskola, på vilket sätt datorerna påverkar undervisningen och lärarnas tankar om sin 
digitala kompetens. Införandet av elevdatorer på skolan där undersökningen gjordes kallas 
för Projekt 1–1. 

För att uppnå syftet med examensarbetet har jag valt att göra en enkätundersökning om 
lärarnas uppfattningar om för- och nackdelar av införandet av elevdatorer, om hur dessa 
kommer att påverka undervisningen och om vilka kompetenser som finns inom IKT bland 
respondenterna. Jag har även gjort en gruppintervju med lärare för att få deras perspektiv på 
ovanstående frågor.  

I resultatet kommer det fram att lärarna har en positiv inställning till projektet 1–1 och att 
elevdatorer förändrar arbetsformerna och metoderna i undervisningen. Eleverna får ett ökat 
inflytande i undervisningen och deras motivation och lust till studier ökar. Eleverna blir mer 
motiverade genom att helt enkelt använda ett redskap som de i sitt övriga liv kommunicerar 
och arbetar med. Vad gäller lärarnas digitala kompetens behövs satsningar och utbildning för 
att kunna hänga med den snabba utvecklingen på området. 
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Summary 
More and more schools in Sweden are introducing laptops for students and teachers in order to 
enhance the pedagogical education. New ways of teaching develops gradually. Teachers are 
searching for new methods to increase students’ motivation, influence and their working results 
with help of digital tools. There are many vivid discussions about computers playing a role in 
pedagogical education. It’s of interest to find out how and when computers are used and how 
good is teachers’ digital competence. ICT is becoming increasingly important in school and 
digital competence is becoming one of the basics. According to the curriculum of the secondary 
school (Lpf94) digital literacy provides knowledge, skills and attitudes necessary to become a full 
participant in society. Pupils should be active participants and students and teachers should work 
with digital tools in all subjects on the basis of the subjects’ nature.  

The purpose of my study is to analyze the project The Computer as an Educational Tool which 
started at a secondary school. I wanted to know how the use of computers in learning situations 
would develop during the first year of this project. In my study I will investigate teachers’ 
expectations on introducing computers to students at secondary school. I will examine how 
computers influence the education and also teachers’ man opinions on their digital competence. 
At the school where my observations are taking place this project involving computers as 
educational tool is called Project 1-1 

To achieve the purpose of this paper I have chosen to do a survey to see what the teacher find to 
be the pros and cons due to the introduction of small laptops.  I wanted to know how the model 
1-1 affected their teaching and also to see what skills that exist in ICT among the participants. I 
have also done a group interview with teachers to get their perspectives on the issues listed 
above. 

The result of my study shows that the teachers have a positive attitude towards this project and 
that their methods in how they teach have changed.  My study also shows that when the student 
have gained  more  influence on their own studies  they have become more motivated and that 
this motivation is a result of  letting  them  use a tool, in this case the computer, which  young 
people  of today use in their everyday life . As for the teachers' digital competence it is necessary 
to invest in more training to keep up with the rapid development within this field. 
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Abstract 
Enligt gymnasieskolans läroplan (Lpf94) innehåller digital kompetens kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som är nödvändiga för att bli en fullvärdig deltagare i samhället. Eleven ska vara 
en aktiv deltagare och elever och lärare ska arbeta med digitala verktyg i alla ämnen utifrån 
ämnets förutsättningar. Idag har IKT fått en allt större vikt i skolan. Digital kompetens har blivit 
en av baskunskaperna och allt fler skolor satsar på att införa elevdatorer. 

Rapportens syfte är att undersöka och analysera projektet Datorn som pedagogiskt verktyg på en 
gymnasieskola, lärarnas digitala kompetens och lärarnas tankar kring arbete med datorerna i 
undervisningen under de första månaderna med en dator per elev och lärare.  

Resultaten av enkätundersökningen och intervjuundersökningen med lärarna visar att lärarna har 
en positiv inställning till projektet 1–1 och att elevdatorer förändrar arbetsformerna och 
metoderna i undervisningen. Eleverna får ett ökat inflytande i undervisningen och deras 
motivation och lust till studier ökar. Studien visar också att det behövs en ständig utveckling 
inom digital kompetens för alla skolans aktörer för att förbereda eleverna för framtiden. 

Nyckelord: IKT, informationsteknik, Internet, datorn som verktyg i undervisning, digital 
kompetens, Projekt 1–1. 
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Förord 
Examensarbetet är en undersökning av projektet Datorn som pedagogiskt verktyg enligt modell 
1–1 ur ett lärarperspektiv och är utfört vid Linnéuniversitetet i Växjö, Institutionen för 
pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Denna studie är ett examensarbete på 15 poäng för 
Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen. 

Läsare av detta arbete förväntas ha grundläggande kännedom om elevdatorers för- och 
nackdelar, hur dessa fungerar i undervisningen och behovet av digitala kompetenser på 
gymnasiet.  

Undersökningen har genomförts på en gymnasieskola i Småland. 

Jag vill tacka Daniel Alvunger som har varit handledare under detta arbete. Jag tackar dig för ditt 
engagemang och stöd och för den ständigt snabba återkopplingen under arbetet. 

Vill även tacka min skolledning, mina kollegor och min familj som har stöttat mig under min 
utbildning.  
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1. Introduktion 
Det har diskuterats och debatterats mycket om skolan den senaste tiden. En ny 
gymnasieform träder fram och den traditionella skolan och dess arbetsformer 
förändras. Man söker nya vägar för att öka elevernas motivation, inflytande och 
studieresultat. Vi har levt med digitala verktyg under ganska lång tid och de gör nu sitt 
inträde i skolan och påverkar elevernas och lärarnas arbetssätt. De digitala verktygen 
blir alltmer centrala delar i elevernas lärande och lärarnas undervisning. Det pratas 
mycket om för- och nackdelar med elev- och lärardatorer, om den digitala 
kompetensen och om undervisningsformer.  

I denna studie undersöker jag lärarnas förväntningar, lärarnas digitala kompetens och 
arbetssätt på en gymnasieskola när varje elev i ett arbetslag får tillgång till en egen 
dator. Den undersökta gymnasieskolan kallar projektet för 1–1. Projektets syfte är att 
utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i gymnasieskolans arbetsplan. 
Enligt tidigare nationella utvärderingar gjorda i skolor i Sverige får elever med god 
tillgång till dator positiva skolresultat och utvecklar kreativitet och innovationsförmåga 
för ett livslångt lärande. Investeringen i en dator per elev kommer att förändra och 
utveckla elevernas lärmiljö och ge alla oavsett kön och samhällsklass likvärdiga 
möjligheter att använda IT. Utvecklingen av nya och förhoppningsvis effektiva 
arbetsformer och metoder kommer att utveckla elevernas och även personalens 
digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det 
blir också lättare att individanpassa undervisningen. 

Utgångspunkten för studien är hur datorn används i undervisningen och hur den 
påverkar eleven i lärprocessen och vilka tankar lärarna har runt detta. Det handlar om 
den första tidens erfarenheter och om lärarnas förväntningar och farhågor. Jag har 
genomfört en enkätundersökning och en gruppintervju.  
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2. Bakgrund 
Kapitlet innehåller en beskrivning av projektet Datorn som pedagogiskt verktyg, 
tidigare forskning om datorn som pedagogiskt verktyg och en översikt över centrala 
begrepp som lärande och digital kompetens.  

 

2.1 Projektet Datorn som pedagogiskt verktyg enligt 
modell 1–1  

En gymnasieskola i Småland har startat Projektet Datorn som pedagogiskt verktyg 
enligt modell 1–1 som innebär att man har en dator per elev och lärare. Bakom 
projektet står kommunen och skolledningen. Trettio lärare och sjuttioåtta elever är 
inblandade och samtliga elever går på gymnasieskolans samhällsprogram. Projektet 
pågår under ett läsår. Projektets syfte är att utveckla och förbättra elevernas 
möjligheter att nå målen i gymnasieskolans arbetsplan. Enligt tidigare utvärderingar får 
elever med god tillgång till dator positiva skolresultat och utvecklar kreativitet och 
innovationsförmåga för ett livslångt lärande. Investeringen i en dator per elev kommer 
att förändra och utveckla elevernas lärmiljö och ge alla oavsett kön och samhällsklass 
likvärdiga möjligheter att använda IT. Utvecklingen av nya och förhoppningsvis 
effektiva arbetsformer och metoder kommer att utveckla elevernas och även 
personalens digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga 
förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen. 

Projekt 1–1: s mål 

Projekt 1–1 ska 

• öka elevernas vilja och lust att lära med hjälp av digital teknik 

• förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse 

• utveckla skolornas arbetsformer och metoder 

• öka möjligheterna för en likvärdig skola 

• minska pappersanvändningen. 
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I kommunens vision och mål med att införa elev- och lärardatorer står det bland annat 
att målet är att ge möjligheter till studier av god kvalitet i en trygg miljö, utifrån 
individens förutsättningar och skolans gemensamma resurser. För att skapa 
framtidstro och utveckla kunskap vill kommunen ge elever de verktyg som krävs i den 
värld de förbereds för – en värld med nya förutsättningar att vara, arbeta, mötas och 
lära. En bärbar dator till varje elev skapar nya möjligheter att möta och motivera 
elever, skapa relevans i undervisningen och att komplettera och kompensera 
individens förutsättningar. Genom att alla elever förses med bärbara datorer menar 
kommunens politiker att eleverna får tillgång till ett verktyg som påverkar deras 
studiemotivation och att de får en bättre kunskapsutveckling. De anser också att 
lärarens arbetssätt utmanas och förändras, vilket ger förutsättningar för utveckling av 
undervisningsmetoder och arbetssätt.  
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2.2 Tidigare forskning   
Utgångspunkten till detta avsnitt som handlar om forskning om datorn som 
pedagogiskt verktyg baseras på Staffan Selanders och Eva Svärdemo-Åbergs bok 
Didaktisk design i digital miljö (2009) samt utvärderingar i skolor där elevdatorer har 
introducerats. Selanders och Svärdemos bok är en sammanfattning av LearnIT- 
projektet som finansierades av KK-stiftelsen, där flera forskare och författare har 
gjort undersökningar och studier av datoanvändning i pedagogiskt syfte. 
Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg skriver om lärande i ett designteoretiskt 
perspektiv och hämtar inspiration från det sociokulturella perspektivet på lärande.  
Begreppet didaktisk design innebär att studera och förstå ”nya 
kommunikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elev” 
(Selander 2008:34). Design i undervisningssammanhang definieras enligt författarna 
som en modell för vilka artefakter och aktiviteter som ska ingå i undervisningen och 
när de ska ingå. 

Enligt Selander och Svärdemo-Åberg är datorn som pedagogiskt verktyg en 
didaktisk artefakt, det vill säga ett verktyg eller en produkt som man kan använda i 
pedagogiskt syfte. En didaktisk artefakt preciseras när man arbetar med det, hur 
man arbetar med och vilket syfte verktyget har. Artefakter är verktyg och 
produkter av olika slag. Materiella artefakter är både skrivandets verktyg och 
produkter. Man kan säga att pennan är ett verktyg och pappret är dess produkt. 
Precis samma sak är det i teknikens värld. Tangentbordet är ett verktyg och 
skärmen är en produkt (Säljö 2005:31). Enligt Säljö ger datorn som pedagogiskt 
verktyg i lärprocessen möjligheter till lärande genom olika verktyg som 
kommunikation, informationssökning eller bearbetning av information. 

Eva Svärdemo-Åberg skriver i boken Didaktisk design i digital miljö om lärarnas 
arbetssätt i digitala miljöer och skildrar hur tre olika digitala lärmiljöer blir till när lärare 
använder datorer i sin undervisning. Det är de valda aktiviteterna som bestämmer vilka 
kunskaper som elever ska ägna sig åt. I den första digitala miljön lärde sig eleverna att 
handleda i ett färdighets- och processinriktat arbete. Detta innebär att eleverna tar 
efter lärarens sätt att kommunicera innehållet genom att omvandla det vägledande 
arbetssättet och göra detta till sitt eget sätt att kommunicera kunskapsinnehållet på. 
Eleverna arbetar med dator och skanner och använder PowerPoint i ett projektarbete 
som heter ”Min egen historia”. Fjorton elever och en lärare har deltagit i denna 
undersökning. Den andra digitala miljön skapades för ett elevstödjande och 
elevinriktat arbete för elever med särskilda behov. Eleverna använde med lärarens 
hjälp DV-kamera, PowerPoint och Internet för att träna sig på att använda kameran 
och programvaran. Den tredje miljön var avsedd för ett samarbetsinriktat och 
undersökande arbete. Elever omformade information från Internet med olika 
programvaror och hade möjligheter att ta eget ansvar och inflytande över sitt lärande. 

Fredrik Lindstrand arbetar som forskare vid Stockholm universitet. I sin studie Länkar 
över tid och rum – elevarbetet ur ett designperspektiv, lyfter han fram betydelsen av 
elevinflytandet, där elevens intresse spelar en central roll i de processer som pågår 
under arbetet med en uppgift. I det projekt som han beskriver jobbade elever med 
text, fotografisk bild, ljud och teckenskapande för att göra ett arbete som de kallade 
för ”Min egen historia”. De digitala redskapen erbjöd eleverna resurser som 
informationskällor (Internet, interna databaser, cd-rom), ljud- och bildbanker och 
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redskap för bearbetning. Med sin presentation visar eleven sin förståelse och det egna 
intresset. Vidare skriver forskaren att lärandet inte sker genom att överföra kunskap 
från en person till en annan utan att den enskilde individen i samspel med andra 
formar sin egen förståelse och lärande. 

Anna Åkerfeldt är doktorand vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid 
Stockholms universitet. I sin studie Datorn ett individuellt arbets redskap?– om grupparbetet i 
en semi-digital lärmiljö 109 fokuserar hon på interaktion mellan elever och mellan lärare 
och elever i undervisningen. Hon studerar två grupper elever. I den ena gruppen 
jobbar elever två och två framför en dator och i den andra gruppen har elever var sin 
dator. Hon konstaterar att oavsett om elever arbetar vid varsin dator eller vid samma, 
styr den digitala resursen elevernas interaktion med varandra och interaktionen mellan 
lärare och elever. När en grupp elever jobbar vid en gemensam dator är det en elev 
som styr datorn och gruppen diskuterar vad som ska göras, tempot de ska jobba i och 
arbetets innehåll. När eleverna jobbar vid varsin dator uteblir diskussioner kring 
arbetet eller om problem som kan dyka upp under arbetets gång. Detta i sin tur 
påverkar lärarens interaktion med eleverna.  

Eva Edman Stålbrandt är universitetsadjunkt vid Institutionen för didaktik och 
pedagogik vid Stockholm universitet. I studien Scaffolding – om att stötta lärande i arbete 
med digitala redskap, skriver hon om sin undersökning om vad som händer när 
redskapen för lärande i skolan förändras och blir digitala. Enligt forskaren innebär 
scaffolding i skolan det stöd som lärare ger eleven under en problemlösande del av 
arbetet. Hon hänvisar till Benson(1997) och förtydligar att det här stödet från läraren 
ska vara temporärt, flexibelt och relevant. I hennes undersökning hade lärarna tillgång 
till olika digitala redskap som datorer, skalprogram som Office-paketet, Internet, 
skannrar, datorprojektorer, kommunikationsplattformar och chatt sidor på Internet.  

I studien visar det sig tydligt att digitala redskap medför skillnader jämfört med andra 
traditionella redskap. Detta ställer krav på läraren. Läraren behöver kunna hantera 
redskapen, läraren behöver ha en insikt om vilka övriga kompetenser redskapen kräver 
av eleverna och det krävs en kompetens av läraren till att designa scaffold åt eleverna, 
skriver hon. Vidare går hon in på att många lärare tycker att den tekniska hanteringen 
av datorer tar mycket tid från undervisningens innehåll. 

Forskarna Helena Hallerström, fil dr. i rättssociologi/pedagogik vid Lunds universitet 
och Martin Tallvid, doktorand vid IT-universitetet i Göteborg har på uppdrag av 
Falkenbergs kommun gjort en utvärdering av projektet 1–1 i Falkenbergs kommuns 
skolor. Enligt deras rapport hjälper datorer eleverna att reflektera över sitt lärande och 
erbjuder bättre möjligheter för dem att uppfylla sina kunskapsmål. Datorn som 
pedagogiskt verktyg aktiverar många sinnen. Det resulterar i en genomslagskraft i alla 
ämnen med bättre koncentration under lektionerna. Datorn fungerar både som 
kognitiv och som kommunikativ förstärkare. Som kognitiv förstärkare ger datorn 
eleverna stöd för lärandet. Framtidens klassrum har datorer som fyller funktionen som 
tankeverktyg. Eleverna kommunicerar, tänker, samarbetar, löser problem och skapar 
tillsammans med hjälp av datorer.  

Som hjälpmedel betyder multimediala dokument (med talsyntes) mycket för våra 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Det ger möjligheter till lustfyllt, problembaserat 
lärande. Som kommunikativ förstärkare hjälper datorn till att samarbeta och förstå 
andra människor.  
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Eleverna kan också använda datorn för att bära med sig information vart de än går, för 
att koppla ihop sig med andra för att lösa problem och för att tala på ett sakligt sätt 
om sin kompetens. Med hjälp av elevdatorer har eleverna möjlighet att  

• ta egna initiativ 

• våga ta ansvar för sina beslut fullt ut 

• hålla sin kompetens à jour, annars blir den inte värd mycket 

• samarbeta 

• kommunicera med andra, även på främmande språk 

• spela olika roller 

• anpassa sig till förändringar 

• använda ny teknik (de Sousa Pires, Jorge, 1998). 

Hallerström och Tallvid skriver om de kritiska momenten och svårigheterna med att 
använda datorer som pedagogiskt verktyg. Lärarens digitala kompetens är en 
grundläggande förutsättning och det innebär att lärare behöver utbildning för att 
kunna använda datorerna för lektionsplanering och genomgångar. 

En annan kritisk faktor är den tekniska supporten. Det behövs väl fungerande snabb 
och stabil Internetuppkoppling och datorerna måste fungera. 

Spelberoendet är en annan faktor som ofta diskuteras. Enligt Hellerström och Tallvid 
anser Linderoth J. & Bennersted, U.(2007) att spelberoendet inte ska förknippas med 
begreppet hämtad från beroendeforskning. Problem som uppstår vid ett högfrekvent 
spelande kan relateras till gruppsykologi och sociala relationer.  

Farorna som vuxenvärlden upplever i samband med ungdomarnas 
spelande handlar om okunskap och rädsla för hur spelen fungerar, 
menar forskarna.   

E-learning Nordic (2006) är ett samarbete mellan de nordiska länderna Danmark, 
Norge, Finland och Sverige. De fyra nordiska länderna anses världsledande inom IKT 
i skolan och samverkan grundas på följande utgångspunkter:  

Ända sedan det tidiga 1990-talet har de nordiska länderna investerat 
ekonomiska och personella resurser för att kunna dra nytta av 
användningen av IKT i undervisningen. Detta grundar sig på den 
starka tron att IKT inte enbart är ett användbart verktyg i 
näringslivet utan också ett nödvändigt kommunikationsverktyg som 
kan förbättra utbildningskvaliteten avsevärt (E-learning Nordic, 
2006:5). 

 

Enligt E-learning Nordics rapport Effektivt användande av IT i skolan – analys av 
internationell forskning (2006) finns det tydliga tecken på att datorer som pedagogiskt 
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verktyg förbättrar lärandet och därmed kunskapsinlärningen. Rapporten lyfter fram att 
elevers studiemotivation har ökat, framför allt hos elever som tidigare haft svårt att 
engagera sig i skolarbetet. 

 
En ökad motivation leder till ökad uppmärksamhet och ökat 
engagemang under lektionerna, vilket i sin tur främjar lärandet.  

 
Samtidigt visar studien att man inte bara kan inrikta sig på tekniken i sig för att 
uppnå dessa effekter, utan det krävs en pedagogisk idé kopplad till datorn som 
pedagogiskt verktyg.  
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2.3 Centrala begrepp  

2.3.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för min studie är lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Det har beskrivits bland annat av forskarna Olga Dysthe, professor vid 
programmet för forskning om lärandet i universitetet i Bergen, och Roger Säljö, 
professor vid Göteborgs universitet. I sin bok Dialog, samspel och lärande (2001) skriver 
Olga Dysthe att lärandet sker genom kommunikation och i samspel med andra 
människor. Kunskaper skapas genom händelser och upplevelser och i analyser av dem. 
Det största hjälpmedlet är språket. Enligt Dysthe är språk och kommunikation 
grundvillkoren för lärandet.  

Roger Säljö har forskat om lärande, utveckling och kommunikation i ett 
sociokulturellt perspektiv. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar enligt 
Säljö om att kunskap kommer till och lever vidare i samspel med andra människor. 
Det lagras hos individen och sedan återkommer det i nya kommunikativa 
samband. Säljö anser att mängder av kommunikativa och fysiska aktiviteter i 
samhället innehåller en pedagogik och dessa är många gånger mycket mer 
övertygande än formell pedagogik (Säljö 2000:13). Det är genom kommunikation 
som sociokulturella resurser formas och förs vidare (Säljö 2000:22). Vilka kulturella 
förhållanden vi lever i påverkar hur vi tar del av lärdomar och nya kunskaper. Vi 
människor är kulturvarelser; vi samspelar och tänker tillsammans. Det är inte bara 
vilka kunskaper vi lär oss och hur mycket vi lär oss som förändrar vårt sett att se 
på saker och ting (Säljö 2000:14). Hur personer lär sig kunskap och vad som är 
viktigt att kunna handlar inte bara om hur personer fungerar som individer eller 
vad den biologiska naturen tillfört oss. Vi måste även ta med en rad faktorer som 
påverkar oss, t.ex. hur vår omgivning ser ut, vilka resurser vi har och vad som 
krävs av oss som individer. 

 Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en 
sociokulturell verklighet med tillgång till olika slags 
hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de 
gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter 
upp (Säljö 2000:17). 

Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv påverkas av tre olika sammanhängande 
faktorer: språkliga, fysiska och kollektiva verksamheter. Språket är det 
intellektuella, kommunikativa redskapet som förmedlar verkligheten genom olika 
medier och det är människans viktigaste redskap. Säljö poängterar att språket ger 
oss möjligheter att lära oss i kollektiva grupper och att det är i sociala sammanhang 
som människan lär sig att tänka och handla.  

De fysiska redskapen är de föremål som människan tillverkar och de kallas av 
författaren för fysiska artefakter. Artefakter är verktyg och produkter av olika slag. 
Materiella artefakter är både skrivandets verktyg och produkter. Tekniska 
artefakter, dvs. de verktyg som är tillgängliga i skolan, ska kunna användas för att 
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tänka, kommunicera, arbeta och lösa problem i olika samspel (Säljö 2005:100). De 
fysiska artefakterna har bidragit mycket till mänskligheten genom flera resurser 
som vi kan förflytta oss med (Säljö 2005:31). Med hjälp de fysiska artefakterna kan 
vi analysera och dra slutsatser om hur världen fungerar. Artefakternas utveckling är 
avgörande för hur människor föreställer sig saker och ting och för hur idéer och 
kunskaper förs vidare. De fysiska artefakternas produktion, utvecklingen av 
språket, texter och representationella redskap, som t.ex. mobiler, datorer, kartor, 
register m.m. är väsentliga i utvecklingen av kunskaper och färdigheter. Dessa 
redskap skapar resurser som kan användas för att tänka, kommunicera, arbeta och 
lösa olika problem i olika samspel. Det är genom konkreta sociala praktiker som vi 
människor använder våra kunskaper och färdigheter (Säljö 2005:100). När 
artefakterna kom in så var vi tvungna att ta till oss nya inlärningssätt. Medierna får 
oss att se ny information, vilket gör oss mer delaktiga i den större världen (Säljö 
2005:167). Artefakterna är ett hjälpmedel som kompletterar våra kunskaper och 
inlärningssätt. Våra kunskaper finns inte bara i våra huvuden utan också i olika 
typer av redskap, menar Säljö. 

Den tredje ovan nämnda faktorn är den kollektiva verksamheten. Det innebär att 
lärandet ska ses som en innehålls- och situationsberoende händelse som handlar om 
hur man lyckas hantera olika verktyg i betydelsefulla verksamheter och hur människor 
blir lämpliga medverkande i verksamheten (Säljö 2005:140). I detta perspektiv skriver 
författaren också om skolan och dess lärande. Man ska betrakta skolan som en miljö 
där man kommer i kontakt med olika kunskaper och färdigheter som man sedan i hög 
grad möter på andra ställen i samhället eller i sin vardag (Säljö 2005:153). Skolan och 
undervisningen kan ses som sammanhang där visa typer av aktiviteter sätts ihop. 
Enligt Säljö (2005) har det alltid varit lockande för skolan att rikta in sig på externa 
redskap för den dagliga kommunikationen och idag kan omvärlden komma in i 
klassrummet, t.ex. informationstekniken som har kommit i skolans värld. Den digitala 
tekniken som har gjort sitt inträde spelar en avgörande roll i lärandet. Man hittar nya 
sätt att skapa innebörd och förståelse. Den nya generationen börjar bli mer kunnig på 
att kunna hantera flera processer som görs samtidigt på en dator (användning av olika 
textuella resurser) t.ex. tidningar, olika webb forum, webbplatser, sms. m.m. (Säljö 
2005:221). Vidare förklarar Säljö (2005) att i och med att de nya medierna förändras 
drastiskt i samhället så förändrar det hur människor skapar mening och innebörd. Att 
kunna tolka eller koda av ord på skärmen utgör bara en liten del av att kunna läsa och 
tillgodogöra text. Artefakterna utvecklas hela tiden och det betyder att vårt sätt att lära 
får nya förutsättningar. Vi måste kunna utveckla vårt sätt att lära och att utvecklas.  

Den nya mediesituationen innebär att bilden och de audiovisuella 
medierna på ett helt annat sätt kommer att dominera människors 
erfarenhet. Den som använder sig av medierad kommunikation rör 
sig fritt mellan olika medier. Lärandet blir en innovativ och 
personlig styrprocess på ett sätt som vi inte sett tidigare, det är 
skapandet av innebörd och mening som är intressant (Säljö 
2005:222).  

I boken Från Wikis till Mattefilmer av Lena Vestlin finns en artikel av Tomas 
Kroksmark, som är professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Enligt honom 
är det digitaliserade lärandet ett nytt sätt att lära och utvecklas. Han menar att lärandet 
inte längre är institutionernas, utan lärandet styrs av ”individens nätverk i konkreta 
upplevelser”. Det är sådana vägar som ingen forskning har beskrivit än. Han skriver att 
det digitaliserade lärandet ger metoder och strategier för lärandet. Ett exempel han ger 
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är från olika datorspel där man lär sig genom att knäcka koden till hur datorspelet 
fungerar. Han förklarar att genom datorspel utvecklas lärandekvaliteter och social 
kompetens.  

Den prisbelönta läraren Anne-Marie Körling ser många fördelar med att använda IKT 
i undervisningen. Hon skriver bland annat att det är kommunikationen som står i 
centrum för allt lärande, att Internet har öppnat nya möjligheter för kommunikation 
och kreativitet och att samspel mellan elever bidrar till lärande 
(http://itforpedagoger.skolverket.se 2010-12-08). 

Riis (2000) förklarar att med hjälp av IKT kan eleverna skapa en uppfattning om 
omgivningen och samhället. De kommer i kontakt med olika kulturer och människor 
från hela världen och kan utbyta erfarenheter. Han menar också att det är viktigt att 
pedagogen visar för eleverna hur tekniken kan användas pedagogiskt. Forskaren Stefan 
Hrastinski skriver:  

Det är vedertaget att kommunikation är viktigt för lärande. När vi 
kommunicerar med andra är möjligheterna stora att detta leder till 
lärande” (Hrastinski 2009:61).  

För kommunikation använder vi oss av det skriftliga och det talade språket, och 
lärandeprocesser underlättas genom artiklar, uppslagsverk, böcker och en mängd 
annan information som vi har tillgång till genom IKT. Enligt Carlgren & Marton 
(2002) beror elevers lärande på deras sätt att ta sig an information, och IKT är ett 
viktigt redskap för kunskapsinhämtning, bearbetning och hantering av information. 
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2.3.2 Digital kompetens 

Kompetens beskriver relationen mellan en individs förmåga i olika avseenden och en 
viss uppgift eller ett visst arbete. Kompetens är inte en egenskap hos personen utan 
den vilar på en relation mellan individ, arbetsuppgift och ett socialt regelsystem. 
Kompetens är olika förmågor som ständigt måste omprövas och utvecklas. 
Lärarkompetens är komplext och består av ett antal kunskaper, färdigheter och 
attityder. Kompetenser som ska vara karakteristiska för läraryrket är t.ex. kognitiv, 
kulturell, kreativ, kommunikativ, kritisk, social, didaktisk och digital kompetens. 

För att kunna använda datorn i lärandet krävs en teknisk kompetens som brukar kallas 
för digital kompetens. Digital kompetens definieras på följande sätt: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IT-
färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 
lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 
kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 
(Europaparlamentets och rådets rekommendation den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslång lärande.) 

Skolverket har också lyft fram digital kompetens och definierar begreppet likadant 
med kompletteringen att eleverna behöver kunna skilja mellan den fysiska och den 
virtuella verkligheten och kunna kritiskt granska information på Internet. Skolverkets 
definition ligger nära den hos Warschauer, som är författare och forskare inom teknik 
och lärande. Han menar att digital kompetens består av olika kompetenser, som 
datorkompetens, informationskompetens, multimediekompetens och datorstödd 
kommunikationskompetens. Han skriver också om att skolan ska ha en positiv 
inställning till datoranvändning i pedagogiskt syfte och att lärare behöver 
kompetensutveckling i digital kompetens och nya undervisningsmetoder. 

IKT har blivit allt viktigare i skolan de senaste årtiondena, och digital kompetens har 
blivit en av baskunskaperna. Digital kompetens är också en av EU:s åtta 
nyckelkompetenser. I dessa baskunskaper ingår datortillämpningar som 
ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt 
kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen 
av Internet och kommunikation via elektroniska medier, e-post och nätverksverktyg 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf, 
2011). 

Enligt Skolverkets nyhetsbrev är digital kompetens en av de kvalifikationer som EU 
anser vara betydelsefulla för alla människor.  

Studier av ungdomars vanor visar att många skaffar sig gedigna 
kunskaper och färdigheter inom många områden. Det handlar bland 
annat om sociala kompetenser och språklig uttrycksförmåga 
(Skolverkets nyhetsbrev, 2010-11).  
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Ungdomar skaffar sig digital kompetens både i hemmet och under sin fritid. Men 
skolan kan inte förutsätta att de på egen hand lär sig alla de digitala färdigheter de är i 
behov av. Därför slår den nya skollagen fast att  

... alla elever ska ha tillgång till dem lär verktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning (Skolverkets nyhetsbrev, 2010-11). 

Läraryrket idag kräver lärarkompetens som enligt skolverkets utredning En hållbar 
lärarutbildning innebär att läraren har kunskaper om källkritik och barns och 
ungdomars IT-användning. En ”hållbar utbildning” inkluderar också lärarnas 
fortbildning och kompetensutveckling i användning av datorer som pedagogiskt 
verktyg.  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Rapportens syfte är att undersöka och analysera projektet Datorn som pedagogiskt verktyg 
på en gymnasieskola, lärarnas digitala kompetens och lärarnas tankar kring arbete med 
datorerna i undervisningen under de första månaderna med en dator per elev och lärare.  

De övergripande frågorna för undersökningen är:  

• Vilka fördelar och nackdelar finns enligt lärarna med en dator per elev? 

• Vilka bakgrundskunskaper har lärare i att använda datorn som pedagogiskt 
verktyg? 

• Hur använder lärare datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen? 
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3.1 Avgränsningar 
Jag har valt att göra en enkätundersökning med 30 lärare vid starten av projektet och 
en intervjuundersökning under den pågående processen med datoranvändning. De 
intervjuade lärarna är samma som enkäterna skickades till och de är yrkeslärare eller 
kärnämneslärare. Anledningen till att jag valde att göra undersökningarna med lärare 
istället för elever var att mitt syfte är att undersöka hur datorer används i 
undervisningen. Jag har riktat undersökningen mot samhällsprogrammet eftersom det 
var undervisande lärare i samhällsprogrammet som fick egna datorer och deltog i 
projektet 1–1. 
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4. Metod 
För min undersökning har jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Jag var intresserad av numeriska data om hur många som tycker på ett visst sätt. Men 
jag ville också ta reda på hur lärarna resonerar och uppfattar frågorna i 
undersökningen. För att uppnå syftet med examensarbetet har jag därför valt att göra 
en enkätundersökning om lärarnas uppfattningar om för- och nackdelar med att införa 
elevdatorer, om hur datorerna påverkar undervisningen och om vilka kompetenser 
som finns inom IKT bland respondenterna. Jag har även gjort en gruppintervju med 
lärare för att få deras perspektiv på frågor inom området. I arbetet med 
projektrapporten har jag använt studielitteratur från Andersen, E & Schwencke, E 
(1998), Carlström, I & Carlström Hagman, L-P (2006) och Holme, I & Solvang, B 
(1997).  

4.1 Enkätundersökning  
Avsikten med enkätundersökningen var att få en utgångsbild av lärarnas uppfattning 
om elevdatorers för- och nackdelar, av deras förhoppningar och tankar i samband med 
det nya arbetssättet och av deras digitala kompetens. Jag skickade enkäten via webben 
tillsammans med ett följebrev som förklarar syftet. Enkäten bestod av både fasta och 
öppna svarsalternativ för att jag skulle få ut så mycket information som möjligt. 

Enkätundersökningen ligger som bilaga 1. Följebrevet ligger som bilaga 3. 

4.2 Gruppintervjuundersökning  
Syftet med gruppintervjuundersökningen var att följa upp enkätundersökningen, ta 
reda på fördelar och nackdelar med en dator per elev och se hur datorn som 
pedagogiskt verktyg används i undervisningen samt att undersöka lärarnas digitala 
kompetens. Jag har valt att göra en form av intervju som kan liknas mer vid en 
gruppdiskussion. Gruppintervjun blir istället för en interaktion mellan forskare och 
respondent en diskussion mellan individer i en grupp. Det sociala samspelet i gruppen 
skapar och bildar uppfattningar och ståndpunkter. Anledningen till att jag valde denna 
metod är att gruppintervjun gav möjligheter att träffa flera lärare samtidigt som kunde 
diskutera, besvara och reflektera över intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna ligger som bilaga 2. 
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4.3 Urval 
Jag har valt att göra att göra en enkät och en gruppintervju med en grupp lärare på 
gymnasieskolan. Urvalet av respondenter bestod av de lärare som jobbar på ett 
program där elever och lärare har fått egna datorer. Alla respondenterna är 
utbildade gymnasielärare i yrkesämnen eller allmänna ämnen och deras ålder 
varierar mellan 30 och 62 år. Enkätundersökningen och gruppintervjufrågorna 
togs fram för att kunna visa hur lärare tänker och resonerar om datorn som 
pedagogiskt verktyg. 

 

4.4 Genomförande av undersökning 
Jag utförde enkäten och gruppintervjun enligt frågeformulären, se bilaga 1 och 2, 
och talade om för lärarna vilket syfte jag hade med enkäten och intervjun. Jag 
klargjorde också sekretessen kring deras deltagande och att jag inte skulle nämna 
några namn samt att det var frivilligt att delta. Totalt genomfördes en enkät och 
en gruppintervju med trettio lärare.  

Enkäterna gjordes digitalt och skickades ut via webben. Datainsamlingen skedde 
via webbenkät. I en del av enkäterna behövde lärarna ta ställning till 
påståendesatser. Andra frågor var sakfrågor för att kunna ta reda på lärarnas 
enskilda uppfattningar om elevdatorers för- och nackdelar samt deras funktion i 
undervisningen. Enkäten bestod av 15 frågor som var uppdelade i tre olika 
kategorier för att få tydlighet i undersökningsarbetet. Enkätmottagarna valde 
mellan fyra svarsalternativ och kunde kommentera, motivera och förtydliga sina 
svar i textrutor. Tjugosex av trettio inbjudna respondenter har svarat på enkäten 
och därför behövdes inte bortfallsanalys.  

Gruppintervjun planerades två veckor i förväg och lärarna tillfrågades om de ville 
delta i en strukturerad gruppintervju. De informerades om vad resultatet skulle 
användas till, hur lång tid intervjun skulle ta och att intervjun skulle spelas in. 
Lärarna informerades om att gruppintervjun skulle ske i form av en diskussion. 
Intervjufrågorna delades också upp i olika teman inom det valda området: för- 
och nackdelar med elevdatorer, lärarnas digitala kompetens och lärarnas 
datoranvändning i undervisningen. Platsen och tiden valde respondenterna och 
jag tillsammans. 

4.5 Etiska överväganden 
Alla som deltog i enkätundersökningen och intervjuundersökningen har 
informerats om studiens bakgrund, syfte och vad materialet ska användas till samt 
att deltagandet är frivilligt. I Carlström, I & Carlström Hagman, L-P (2006) har jag 
tagit del av de fyra etiska grundregler som man ska förhålla sig till i en 
vetenskaplig studie: 

• Informationskravet, där jag har upplyst respondenterna om syftet med 
gruppintervjun samt tydliggjort att deltagandet är frivilligt.  
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• Samtyckeskravet har jag använt mig av genom att göra en muntlig förfrågan 
om respondenterna samtycker till att delta i en gruppintervju och genom att 
förklara att de när som helst kan avbryta deltagandet.  

• Konfidentialitetskravet innebär att jag inte redovisar namn eller 
personuppgifter på respondenterna. 

• Nyttjandekravet och syftet med intervjuerna har jag informerat om, som en del 
av mitt examensarbete.  

Jag har tagit del av Andersson, E & Schwenke, E (1998) om hur jag ska förhålla 
mig i min intervjuundersökning och på vilka grunder man kan bygga upp ett 
förtroende för att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Sammanfattningen av undersökningarna har redovisats för respondenterna innan 
uppsatsen publiceras. 

4.6 Databearbetning 
Jag skickade ut enkäten via webben och spelade in gruppintervjun. Sedan 
analyserade och bearbetade jag resultaten. Jag gjorde en kvalitativ analys och 
tolkning av både enkäten och gruppintervjun som gav möjligheter att lyfta fram 
lärarnas olika åsikter och arbetssätt. Enkäterna skickade jag till samtliga lärare som 
har fått tillgång till egna datorer. Enkäten bestod av 15 frågor som var uppdelade i 
tre olika kategorier för att få tydlighet i undersökningsarbetet. Intervjufrågorna 
bestod av 8 frågor och var också uppdelade i samma tre kategorier som 
enkätfrågorna för att få tydlig information om de frågor som jag eftersträvade. I 
databearbetningen fokuserade jag på följande frågor:  

• fördelar och nackdelar enligt lärarna med en dator per elev 

• lärarnas digitala kompetens  

• datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

Jag använde mig av Patel & Davidssons (2003) beskrivning för att bearbeta den 
insamlade informationen, dvs. statistiska metoder för att bearbeta data från 
enkäter och kvalitativa metoder för att bearbeta textmaterial från intervjun. För att 
bearbeta intervjusvaren jobbade jag med löpande analys, dvs. analysen gjordes 
direkt efter intervjun för att få idéer om hur man ska gå vidare med 
undersökningen. Inspelade intervjuer betraktar Patel & Davidson (2003) som 
levande material, som man bör bearbeta och analysera ganska direkt efter 
intervjun. Resultaten redovisade jag uppdelade i de tre ovan nämnda kategorierna i 
form av cirkeldiagram, text och citat för att kunna ge en tydlig bild av vad jag 
kommit fram till. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder gav stora 
möjligheter att få svar på övergripande frågor om elevdatorers för- och nackdelar 
samt lärarnas undervisningssätt och kompetens. Gruppintervjun är ett socialt 
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samspel och den ger ett verklighetsbaserat resultat som har hög validitet. Man får 
fram resultat som bygger på lärarnas erfarenheter och ger tillfällen för reflektion. 
Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuns reliabilitet påverkas av 
forskarens uppträdande. Vid en gruppintervju är sannolikheten mindre att 
respondenterna påverkas av detta. Den kvalitativa halvstrukturerade 
gruppintervjun var en lämplig metod för min undersökning. Med halvstrukturerad 
gruppintervju menas att följdfrågorna inte är strukturerade. Om det skulle 
behövas är det upp till intervjupersonen att ställa relevanta frågor vid behov 
utifrån situationen. En kvalitativ gruppintervju avser att intervjua några som har 
erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska behandla. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras enkätresultatet och resultatet av intervjustudien. 
Resultatet är sorterat utifrån syftet: 

• Vilka fördelar och nackdelar finns med en dator per elev? 

• Vilka bakgrundskunskaper har lärare i att använda datorn som 
pedagogiskt verktyg? 

• Hur använder lärare datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen? 
 

5.1 Lärarnas syn på en dator per elev  
Enligt enkäten har lärarna en positiv inställning till projektet 1–1 och till 
elevdatorer. De menar att tillgängligheten och det förändrade arbetssättet är de 
största fördelarna, på följande sätt: 

• Alla elever har samma möjligheter att t.ex. söka information på Internet, 
använda olika program för sina skolarbeten och kommunicera via olika 
medier som Facebook, Twitter, och Skype.   

• Eleverna har snabb tillgång till specifika program. 

• Skolan moderniseras, och införande av elevdatorer är ett steg på vägen 
dit. Elevernas arbetsmiljö förbättras. 

• Lärarna kan utveckla undervisningen, kan arbeta i ”nuet” och anpassa 
dagens undervisning efter tekniken med mer flexibilitet och variation. 

• Lärarna slipper boka datasalar. 

• Det blir en snabbare och mer tillgänglig kommunikation mellan lärare och 
elever. 

• Pappershanteringen minskas – man har allt på ett ställe. 

Bland nackdelarna som nämns anger lärarna det tekniska strulet som det största 
problemet i form av 

• tekniska problem som hindrar arbetet 

• att elever missförstår syftet med datorerna och använder dem på fel sätt 
och av fel anledningar, t.ex. spelar spel under lektionstid 

• dålig satsning på utbildning för lärare som begränsar undervisningens 
utveckling 
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5.2 Lärarnas digitala kompetens 
Diagrammet visar att 5 av lärarna anser att de har mycket bra kompetens, 14 bra 
kompetens och 7 dålig kompetens för att använda datorn som pedagogiskt 
verktyg.  

Bra; 14

Dålig; 7

Mycket bra; 5

I nästa diagram framgår att 20 lärare vill gå kompetensutveckling för att använda 
datorn som pedagogiskt verktyg i sin undervisning. I gruppintervjun kommer det 
fram några exempel på kompetensutveckling som text och bildbehandling, 
presentationsteknik, film och Internetsäkerhet. 8 lärare vill inte ha 
kompetensutveckling i datoranvändning. 

 

Inget svar; 1

Ja; 20

Nej; 5
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5.3 Lärarnas datoranvändning i undervisningen 
Lärarnas arbetssätt och metoder 

Det första påståendet som lärarna tar ställning till är följande:  

Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att förändra mina 
arbetsformer och metoder. 

Efter påståendet följer ett förtydligande där lärarna beskriver hur deras kommer 
arbetssätt och metoder kommer att förändras.  

Fördelningen av svarsalternativen i enkäten framgår av följande diagram: 

 

Ja, det stämmer 
helt och hållet; 3

Stämmer inte alls; 
2

Stämmer till stor 
del; 11

Stämmer till viss 
del; 10

Enkätresultaten och gruppintervjuresultaten visar att elevdatorer förändrar 
arbetsformerna och metoderna i undervisningen för de flesta lärare. Framför allt 
blir undervisningen mer effektiv. Exempel på möjligheter för effektivisering som 
anges är när elever jobbar enskilt med uppgifter. Läraren kan då sköta andra 
praktiska moment, som frånvarorapportering. En annan dimension som 
respondenter anser förändrar arbetssätten är att läraren har möjlighet att snabbt 
kunna visa artiklar, videoklipp eller annat som kan vara aktuellt i 
undervisningssituationen. Läraren kan också lägga in dokument direkt till 
elevdatorn och lättare meddela ändringar eller tillägg för uppgifter eller 
information. En lärare säger: 

I svenska blir det dessutom mycket enklare för elever att jobba 
med sina texter och renskriva, arbetet i skolan blir mer effektivt. 

Genom att pedagogen gör en bedömning av elevens måluppfyllelse i de olika 
ämnena synliggörs elevens lärandeprocess och i och med att eleven har tillgång till 
denna information i sin elevdator blir han/hon medveten om hur långt han/hon 
har kommit i sitt lärande. Ett exempel från en lärarens uttalande:  
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Genom att lägga ut omdömen i olika ämnen på elevdatorer får 
eleverna tillgång till information om hur långt de har kommit i 
sina kunskaper i olika ämnen. Genom att pedagogen gör en 
bedömning av elevens måluppfyllelse i de olika ämnena 
synliggörs elevens lärandeprocess. 

Elevernas inflytande i undervisningen 

Om elevinflytande besvaras följande uttalande: 

Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att öka elevernas 
inflytande på undervisningen. 

Fördelningen av svarsalternativen i enkäten framgår av följande diagram: 

 

 

Ja, det stämmer helt; 1

Stämmer inte alls; 8

Stämmer till stor del; 6

Stämmer till viss del; 11

 

På frågan om elevinflytandet visar enkätundersökningen att 1 lärare förväntar sig 
att elevernas inflytande på undervisningen ökar. 6 lärare anser inflytandet ökar till 
stor del, 11 till viss del och 8 tycker att elevinflytandet inte ökar alls. På frågan om 
på vilket sätt elevinflytandet kommer att öka på undervisningen svarar lärarna att 
eleverna blir mer aktiva, en del elever är oerhört duktiga när det gäller datorer och 
kan ha olika lösningar för undervisningssituationen. 
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Elevernas motivation och lust till studier 

Fördelningen av svarsalternativen i enkäten framgår av följande diagram: 

 

Ja, stämmer helt och 
hållet; 3

Stämmer inte alls; 5

Stämmer till stor del; 6

Stämmer till viss del; 
12

 

Enligt lärarna blir eleverna mer motiverade genom att de har samma möjligheter 
att 

• söka information på Internet  

• använda olika program för sina skolarbeten   

• kommunicera via olika medier, som Facebook, Twitter, och Skype.   

En av lärarna säger: 

Eleverna blir mer motiverade genom att helt enkelt använda ett 
redskap som de i sitt övriga liv kommunicerar och arbetar med. 
Datorer är idag en stor del av deras vardag och att ha en egen 
dator underlättar arbetet mycket för dem. 
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Kommunikationen mellan elever och lärare 

I enkäten handlar en fråga om hur läraren såg på kommunikationen mellan lärare 
och elev efter inledningen av projektet. Frågan följer:   

Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att underlätta 
kommunikationen mellan elever och lärare. Kommentar/På 
vilket sätt kommer kommunikationen mellan elever och lärare 
underlättas?  

Nedan framgår lärarnas svar: 

Inget svar; 1

Ja, stämmer helt 
och hållet; 6

Stämmer inte alls; 
4

Stämmer till stor 
del; 6

Stämmer till viss 
del; 9

 
Elevdatorer underlättar kommunikationen mellan elever och lärare enligt 
enkätundersökningen. Diagrammet visar att 6 lärare tycker att elevdatorer 
förbättrar kommunikationen mellan lärare helt och hållet, 6 lärare anser att det gör 
det till en stor del, 9 tycker att det stämmer till en vis del och 4 lärare tycker att det 
inte sker någon förändring alls. 

Lärarna tycker att de har möjlighet att ge snabbare återkoppling till eleverna 
eftersom både lärare och elever alltid har tillgång till e-post. En av lärarna säger:  

Du kan skicka ut digitala uppgifter om eleven inte skulle vara 
närvarande, alternativt om du själv som lärare inte är där pga. 
t.ex. sjukdom.  

Lärarna tycker också att kommunikationen mellan lärare och elever blir oberoende 
av tid och plats.  
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En lärare relaterar till sin erfarenhet av virtuella klassrum. Hon har skapat och 
testat virtuella rum/klassrum som ger möjlighet för gruppen att arbeta gemensamt, 
sprida och lagra information samt att ha diskussioner tillsammans. Virtuella rum 
innebär webbaserad undervisning. Det är ett ”elektroniskt klassrum” där elever 
och lärare kommunicerar med datorer via webben. Följande citat kan illustrera 
lärarens uppfattning:  

Jag blev alldeles yr! Jag visste inte hur jag ska hinna med alla 
kommentarer och feedback som alla elever i gruppen efterlyste! 

 
Av intervjun med lärarna framgår också att kalendern, som är ett verktyg för 
kommunikation ger översikt över dagens aktiviteter. Där kan man ta del av de 
aktiviteter som finns i de olika rummen, till exempel skolans kalendarium eller 
arbetslagets kalender. 
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6. Diskussion 
I denna del följer resonemang kring undersökningens resultat utifrån tidigare 
forskning, centrala begrepp som lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och 
digital kompetens. Den första delen av diskussionen innehåller resonemang kring 
digitala verktyg i undervisningen medan den senaste delen diskuterar hur läraren 
designar undervisningen i en digital miljö. 

Digitala verktyg i undervisningen  

År 2008 gjorde Falkenberg kommun en liknade studie om införandet av 
elevdatorer och förändringarna som dessa medfört i undervisningen. Metoderna 
som användes till deras studier var enkäter, gruppintervjuer och 
klassrumsobservationer. De observerade elevernas arbete med datorer under 
lektionstid. Eftersom min undersökning handlar om datoranvändning ur ett 
lärarperspektiv har jag inte gjort observationer på elevernas arbete med digitala 
redskap, utan har jag använt mig av endast enkäter och gruppintervjuer med 
lärarna. Dessa var empiriska undersökningar, verklighetsbaserade som passade till 
min undersökning. 

Vid studier av deras rapport framkom en samsyn av lärandet i båda studierna. 
Utgångspunkten för min studie är lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Det 
styrks i Falkenbergs studie på följande sätt: 

Lärandet sker i en social praktik och är kontextuell, dvs. det är 
beroende av sin omgivning. Det handlar mer och mer om ett 
gemensamt lärande med hjälp av öppen dialog, fritt från gamla 
tiders råpluggande och minnestester. 

I deras resultat framkommer att 98 % av lärarna har en positiv inställning till 
införandet av elevdatorer och detta stämmer bra överens med resultatet av min 
undersökning och styrker Säljös påstående om att skolan är öppen för digitala 
artefakter. I båda studierna verkar det som att datorer som pedagogiskt verktyg är 
på väg att bli ett naturligt redskap i undervisningen 

Deras resultat tyder på att datorn som pedagogiskt verktyg aktiverar många sinnen 
som resulterar i en genomslagskraft i alla ämnen med bättre koncentration under 
lektionerna. I deras rapport står bl. a att elevdatorer erbjuder: 

Lättillgänglig information om eleverna behöver det. Med 
presentation t.ex. är det lättare att fånga elevernas 
uppmärksamhet. 

Resultatet av min studie bekräftar deras påstående då lärarna anser att eleverna är 
mer koncentrerade under lektionstid, det är ett lugnare arbetsklimat och eleverna 
visar ett större intresse för sina arbetsuppgifter. 

Om lärarnas digitala kompetens i båda studierna generellt kan man konstatera att 
flertalet lärare har kunskaper om användandet av datorn som pedagogiskt verktyg 
i undervisningen. Studierna visar också att lärarna är intresserade och vill utveckla 
sin kompetens i detta område. Båda studierna visar att lärarnas digitala kompetens 
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är en avgörande faktor till att kunna utveckla lärarnas arbetssätt med digitala 
verktyg. 

Enligt rapporten gjort av Helena Hellerström och Martin Tallvid, 
förvaltningsledningen i Falkenberg har en målsättning om att en egen dator till 
varje elev ska hjälpa eleverna att reflektera över sitt lärande och erbjuder bättre 
möjligheter för dem att uppfylla sina kunskapsmål. Samma målsättning har 
kommunledningen där min undersökning gjordes. Därför diskuterades 
möjligheterna till att förbättra elevernas studieresultat med hjälp införandet av de 
digitala verktygen under min gruppintervju med lärarna. De anser att det är för 
tidigt att uttala sig om frågan och i Falkenbergs studie hittade jag inte heller några 
resultat om det. 

Resultatet av min undersökning stämmer överens med E-learning Nordics rapport 
om elevernas engagemang i skolarbetet. Det handlar om att alla eleverna blir mer 
engagerade i eget lärande och visar större delaktighet i undervisningen. Båda 
undersökningarna visar att elevernas motivation till skolarbetet ökar samt att 
eleverna får större inflytande på undervisningen, t.ex. genom att elever kommer 
med olika lösningar till situationer i undervisningen. I E-learning Nordics rapport 
talar man om rättviseaspekten också. I skolan där min studie gjordes tog man det 
positivt att alla elever oavsett bakgrund får tillgång till egen dator både i skolan 
och på fritiden. På så sätt får alla elever möjligheter till aktuell information och 
olika redskap som datorer erbjuder. 

Undersökningarna i ovan nämnda studier var riktade inte bara mot fördelarna 
utan mot nackdelarna också med att använda digitala verktyg i undervisningen. 
Farhågorna som lärarna talar om i dessa studier stämmer överens och dessa är: 
tekniska problem som hindrar arbetet, att elever missförstår syftet med datorerna 
och använder dem på fel sätt och av fel anledningar, t.ex. spelar spel under 
lektionstid och dålig satsning på utbildning för lärare som begränsar 
undervisningens utveckling. Tekniska svårigheter som förekommer i skolorna där 
undersökningarna gjordes är liknande, t.ex. uppgraderingar och inställningar av 
mjukvaror som elever behöver hjälp med. Valet på elevdatorer är olika. 
Falkenbergs datorer är från Apple, MacBook och i min undersöknings skola är 
WindowsXP. Däremot alla elevdatorer innehåller CD- och DVD läsare, brännare, 
anslutning till USB minnen och en webbkamera. 

Läraren som designer för lärande i digital miljö  

Lärande är ett resultat av vilja, intresse och samarbete med andra människor hos 
den lärande individen. Människor som lär är aktiva. De utforskar, prövar, skapar 
och samarbetar. Det designorienterade perspektivet på lärande har utgångspunkt 
från det sociokulturella perspektivet och dessa behöver diskuteras i sammanhang. 
Språket, genom kommunikation i olika medier medverkar i allra högsta grad i 
lärandet. Medierna ger till exempel en ökad möjlighet till rörlighet och 
mångsidighet. Lärarnas upplevelser utifrån detta perspektiv visar att 
kommunikationen har förbättrats till det bättre genom olika medier som 
Facebook, Twitter och YuoTube. Det gäller framför allt större flexibilitet för 
kommunikation mellan lärare och elever i tid och rum. En annan aspekt som 
behöver nämnas är att lärarna upplever olika medier som en tillgång till världens 
information och detta stämmer överens med Säljös förklaring:  

Medierna får oss att se ny information, vilket gör oss mer 
delaktiga i hela världen.   
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Sociala medier är det nutida sättet att kommunicera. Sociala medier går att koppla 
ihop som innebär att man har möjligheter till att dela material, sprida information 
(kunskap) från olika webbsidor, från olika delar av världen.  

Lärande påverkas också av de pedagogiska verktygen. Säljö kallar dessa 
pedagogiska verktyg för tekniska artefakter. Datorerna är tekniska artefakter och 
ska användas som ett naturligt verktyg i lärandet. Exemplen i min studie om hur 
lärare använder dessa artefakter i undervisningen är många: datorn som 
tankeverktyg, datorn som lärobok och uppslagsbok, datorn som virtuellt system, 
datorn som kommunikationsverktyg och så vidare.  

Forskaren Eva Edman Stålbrandt skriver om scaffolding i skolan, som innebär det 
stöd som lärare ger eleven under en problemlösande del av arbetet. Resultatet i 
min studie visar att scaffolding förekommer ofta i undervisningssituationer då 
lärare uppmuntrar, påminner och stöttar elever. Ett sådant exempel är när läraren 
hjälper eleven för att strukturera upp sitt arbete med att göra tankekarta med stöd 
av programmet OpenMind som är installerad i elevdatorer på skolan där 
undersökningen gjordes. Scaffolding i sin tur innebär att lärarrollen förändras. 
Med elevdatorer och nya möjligheter följer även en förändrad ledning av 
pedagogiska aktiviteter. En lärare är inte längre endast en kunskapsförmedlare, 
utan en vägledare precis som det framgick i gruppintervjun med lärarna. Vidare 
skriver författaren att läraren behöver kunna hantera de digitala redskapen och 
läraren behöver ha insikt om vilka kompetenser redskapen kräver av eleverna. 
Dessa frågor återkommer jag till i senare delen där digital kompetens diskuteras.  

En stimulerande arbetsmiljö är en nödvändig förutsättning för lärandet. Det 
innebär att skolan kan förlägga lärandet i verklighetsnära miljöer där eleverna blir 
aktiva och intresserade. Digitala miljöer, som Selander och Svärdemo-Åberg 
skriver, är miljöer för undersökande och processinriktade arbetssätt. Min 
undersökning visar att lärarna anser att elevers lust att lära och intresse till studier 
ökar med det undersökande och processorienterade arbetssättet. Ett exempel som 
bekräftar det undersökande och processorienterade arbetssättet är arbetet med 
Gapminder Word som är en virtuell systemen och eleverna kan själva styra 
handlingen, skaffa sig information och uppleva konsekvenserna av sitt handlande. 
Lena Vestlin(2009) betonar detta på följande sätt: 

Jag ser framför mig en virtuell skola med rötterna i Antiken – 
som snabbt sträcker sig genom skilda aristoteliska 
kunskapskvaliteter som kunnighet och kunskap, dialogisering, 
resonerande rådigheten, begripande och ända över till en social 
och kulturell kompetens och visdom som i ett handlande leder 
fram till praktisk klokskap. 

I ovan nämnda exempel framkommer att datorn som pedagogiskt verktyg 
fungerar både som kognitiv och som kommunikativ förstärkare. Som kognitiv 
förstärkare ger datorn eleverna stöd för lärandet. Eleverna kommunicerar, tänker, 
samarbetar, löser problem och skapar tillsammans med hjälp av datorer.  

Vi lever i en datortidsålder och arbetsplatserna är utrustade med datorer. Allt fler 
skolor inför också elevdatorer. Det innebär att skolan kan förlägga lärandet i 
verklighetsnära miljöer som elever möter senare på andra ställen i samhället. 
Projektet 1-1 i skolans kollektiva verksamhet är en bekräftelse på det som Säljö 
skriver om skolan. Det handlar om skolans öppenhet för informationsteknikens 
inträde i skolans värld. Skolans öppenhet och lärarnas positiva inställning till 
projektet Datorn som pedagogiskt verktyg enligt modell 1-1 är sammankopplade. 
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Resultatet av min undersökning visar att lärarna ser många fördelar med 
införandet av elevdatorer och är införstådda inför förändringen av arbetssättet.  

Tidigare beskrev jag begreppet scaffolding. Förutsättning till scaffolding är 
lärarens digitala kompetens. I praktiken innebär detta bl.a. att läraren ska kunna 
hantera alla mjukvaror som är installerade på elevdatorer för att kunna erbjuda 
flexibel och relevant stöd till elever. Resultatet av min undersökning visar att 
lärarna på skolan där undersökningen gjordes har olika kompetenser i hanteringen 
av de digitala redskapen och det behövs satsning på lärarnas digitala 
kompetensutveckling. Lärarnas uppfattning om svårigheterna med datorernas 
tekniska hantering stämmer överens med tidigare forskningsresultat och lärarna 
tycker att den tekniska hanteringen av datorer tar mycket tid från undervisningen 
innehåll. Men samtliga lärare är eniga om att processen med digitala medier och 
lärande bara är påbörjad. Läraryrket idag kräver lärarkompetens som enligt 
skolverkets utredning En hållbar lärarutbildning innebär att läraren har 
kunskaper om källkritik och barns och ungdomars IT-användning. En ”hållbar 
utbildning” inkluderar också att lärarna får fortbildning och 
kompetensutveckling i att använda datorer som pedagogiskt verktyg. Lärarna i 
skolan där undersökningen gjordes anser att förutsättningar för att kontinuerligt 
bygga på sin kompetens har blivit bättre och de vill gärna gå kompetensutveckling 
för att använda datorn som pedagogiskt verktyg. PIM-utbildningen, som är en 
nätbaserad utbildning från Skolverket ger utmärkta möjligheter till detta. I PIM-
utbildningen ingår baskunskaper till att använda datorn som pedagogiskt verktyg 
som t.ex. hantera och söka information, skriva och kommunicera, 
presentationstekniker, bild och ljudhanterig samt video.  I resultatet framkommer 
att det finns andra möjligheter också till förkovring i datakompetens t.ex. genom 
sociala medier och digital kommunikation. Lärare behöver delta i nätbaserade 
forum för att prova nya lärandemiljöer.  

Avslutande reflektioner  

I denna studie har jag fokuserat på lärarnas uppfattningar, digital kompetens och 
undervisning med digitala artefakter. Om hur elever upplever att ha egna datorer 
och vad de har för digital kompetens har jag inte undersökt och diskuterat. Ett 
steg av denna uppsats vore just en fortsättning av undersökningen med frågorna 
ur ett elevperspektiv. Det allra mest intressant skulle vara att undersöka vilka 
kunskaper eleverna utvecklar med kontinuerlig tillgång till egna datorer.    

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag inte har tagit upp användandet av andra 
tekniska utrustningar som t.ex. mobiltelefoner i min undersökning. Men jag tycker 
att mobiltelefoner också kan användas som verktyg i lärandet, till exempel i 
rollspel. En stor fördel med rollspel via mobiltelefonen är att spelet inte är plats- 
och tidsberoende. Det kan spelas på bussen, hemma i soffan eller på rasten. Detta 
skulle verkligen innebära individualisering. Det skulle ge möjlighet till ett friare 
lärande, i innehåll, tid, tempo och plats.  

Eftersom undervisningen behöver förnyelse behövs det tekniska investeringar 
som TV, video, elev- och lärardatorer och mobiltelefoner. De skapar 
förutsättningar till ett lustfyllt lärande. Tyvärr motarbetas detta fortfarande då 
teknisk utrustning och fortbildning är en stor ekonomisk fråga i kommunerna. 
Dock är viktigt att poängtera att datoranvändandet i undervisningen behöver vara 
kopplad till pedagogiskt utvecklingsarbete för att kunna uppnå barn- och 
utbildningsnämndens målsättningar med projektet 1-1, att förbättra elevernas 
studieresultat och måluppfyllelse. 
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Det pågår mycket forskning om lärande och om vilka kunskaper som människan 
behöver i framtiden. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända i skolans 
värld i framtiden. Allting förändras och utvecklas. I skolan beror utvecklingen 
mycket på lärarna själva, på deras engagemang att inspirera och motivera sina 
elever till att söka kunskap.  

Jag knyter ihop säcken för mitt examensarbete med mina tankar om att de 
tekniska verktygen inte kan ersätta det mänskliga. Det är vi människor som styr 
dessa verktyg och det är vi som kan påverka hur framtiden ska se ut. Jag tror att 
värdegrundsfrågor som alla människors lika värde, demokrati, ett rättfärdigt 
samhälle och medmänsklighet är de faktorer som gör att människan överlever och 
utvecklas. 
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