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Abstrakt
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sex lärare upplever implementeringen av 
en-till-en rörande hur det har påverkat deras yrkespraktik. För att ta reda på detta har en 
kvalitativ metod med intervjuer använts där lärarna har tillfrågats hur en-till-en påverkar
deras val av material och hur det har förändrat deras arbetssätt i klassrummet. Ett annat 
frågebatteri berör ifall lärarna upplevt någon förändring hos eleverna vad avser deras 
betyg efter det att en-till-en implementerades.

För att se på vilken nivå lärarna befinner sig i användandet av detta nya verktyg har R R
Puenteduras S.A.M.R.-modell använts, en modell som beskriver fyra olika 
lärandestadier som lärarna kan befinna sig på.

Resultaten visar att överlag så trivs lärarna med att jobba med en-till-en. De upplever att
det gör deras arbete enklare, roligare och hjälper till att skapa variation för studenterna. 
Icke desto mindre så är lärarna dock överens om att en-till-en inte hjälper studenterna att
prestera bättre eller höja sina betyg.

Nyckelord
En-till-en, S.A.M.R., resultatförbättring, motivationsförbättring, fenomenografi, 
kvalitativa intervjuer
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Abstract
The purpose of this thesis is to investigate how six teachers perceive the implementation
of one-to-one with regards to how it has changed their professional practice. In order to 
find this out, a qualitative method using interviews have been carried out asking the 
teachers how one-to-one affects their choice of subject matter and how it has changed 
the work carried out in the classroom. Another set of question concerns whether or not 
the teachers experience any difference in their students' grades since one-to-one was 
implemented. 

To see at what level the teachers are using the new tools at their disposal R R 
Puenteduras S.A.M.R.-model has been used, describing four different stages of teaching
at which the teachers can find themselves.

The results show that overall the teachers are quite satisfied with working with one-to-
one, feeling that it makes their work easier, more fun and helps to create variation for 
their students. However, the teachers agree that one-to-one alone does not help the 
students perform better or raise their grades in a significant manner.

Keywords
one-to-one, S.A.M.R., resultsimprovements, motivational improvements, 
phenomenography, qualitative interviews
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1. Inledning

Den svenska skolan och vilket skick den är i är en fråga som ständigt engagerar. Det är 

en av landets största arbetsgivare, en institution som snudd på samtliga medborgare 

kommer i kontakt med någon gång i sitt liv samt ständigt en brännande politisk fråga. 

Samtidigt har teknik i olika former (smart phones, surfplattor, datorer) med ständig 

uppkoppling till internet och allt det för med sig blivit allt vanligare på senare år och 

någon form av uppkoppling finns numera i snart sagt var mans hem eller till och med 

ficka. Det förefaller därför som fullt rimligt att tekniken ska göras tillgänglig i, 

undervisas om och arbetas med i skolan varför allt fler huvudmän startar upp så kallade 

en-till-en-projekt.1 Termen en-till-en syftar till att beskriva hur varje lärare och elev i 

skolan har en egen, personlig dator. Begreppet förklaras utförligare i kapitel 4.1. Detta 

kan inte tyckas minst viktigt när det kommer rapporter om att ungdomar som växer upp 

med föräldrar som inte använder dator i arbetet halkar efter när det kommer till 

användning av informationsteknologi (hädanefter förkortat IT).2 Vidare menar Ulli 

Samuelsson, doktor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag där tanken är att dessa ojämlikheter ska utplånas, men skolan 

tar enligt henne inte detta uppdrag på allvar utan låter det vara upp till enskilda lärares 

kunskaper och intresse att avgöra huruvida deras elever skolas i digital kompetens.3 I en 

utav statens offentliga utredningar från 2014 utförd av Digitaliseringskommissionen 

fastslås det att Sverige tillsammans med de andra nordiska länderna ligger i topp i 

Europa när det kommer till datortäthet per elev. Trots detta placerar sig Sverige bara i 

mitten när det kommer till att faktiskt använda IT i skolan. Kommissionen föreslår 

därför en rad förbättringar såsom skärpta digitala kunskapskrav i läroplanerna, ett 

digitalt kunskapslyft för lärare samt större digitala inslag i lärarutbildningen.4 Denna 

uppsats vill undersöka hur lärare faktiskt upplever sin arbetssituation med en-till-en. 

Lärares förhållande till och sätt att arbeta med IT är en intressant aspekt av den moderna

skolan där mer forskning behövs så att situationen för framtida elever kan förbättras. 

Om ovanstående larm om bristande likvärdighet, bristfälligt arbete med en-till-en i 

1 Begreppet en-till-en avser att varje elev och lärare har ständig tillgång till en personlig dator eller 
surfplatta.

2 Samuelsson, 2014.

3 Samuelsson, 2014.

4 SOU, 2014:13.
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skolan och att lärare sällan utnyttjar IT så bra som de skulle kunna stämmer är det 

intressant att ta reda på varför.

2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa hur sex lärare i Kronobergs län förhåller sig till  

den organisatoriska förändring som introducerats för dem i och med införandet av en-

till-en samt beskriva hur, om alls, det har förändrat deras yrkespraktik. Intressant att ta 

reda på är också ifall lärarna upplever någon märkbar förändring i elevernas resultat 

med en-till-en. För att undersöka på vilket sätt lärarna arbetar med IT i klassrummen 

använder jag mig av Puenteduras S.A.M.R.-modell(se kapitel 6.1) som beskriver olika 

steg som undervisningen med IT befinner sig på. Detta för att ta reda på ifall lärarna 

verkligen utnyttjar teknikens potential till fullo. Modellen hjälper även till att förklara 

vad som krävs av läraren för att eleverna ska kunna utnyttja datorernas potential på 

bästa sätt.

3. Frågeställningar

1) Hur påverkar en-till-en lärarnas val av ämnesinnehåll?

2) Hur påverkar en-till-en själva undervisningen?

3) Kan lärarna se några resultatförändringar hos eleverna efter tillämpningen av en-till-

en?

4. Bakgrund

4.1 Förklaring av begreppet en-till-en

För att enklast förklara begreppet en-till-en har jag valt att helt sonika låna Håkan 

Fleischers definition. Den lyder som följer: ”Termen en-till-en syftar till förhållandet 

mellan antalet elever och antalet datorer. Vanligtvis avses bärbara datorer med adekvat 

programvara och internetuppkoppling som används för pedagogiskt bruk i skolan. 

Numera benämns också användning av surfplattor som en-till-en.”5

4.2 IT i skolan

5 Fleischer, 2013.
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Enligt Håkan Fleischer var det i början av 1980-talet som datoriseringen först 

uppmärksammades som central för samhället från politiskt håll då det stod klart att 

tekniken i grunden skulle komma att förändra samhället. Detta synsätt fortsätter också 

enligt Fleischer att vara starkt närvarande än idag.6 I Lgr 80 som infördes 1982 fanns 

datalära med som ett integrerat moment i matematik och samhällsorienterande ämnen 

med 20 studietimmars omfattning. I läroplanen fastslogs det att tekniken i sig var viktig 

att behärska, men det var även viktigt att eleverna skulle förstå teknikens konsekvenser, 

inte minst när det kom till faktorer som arbetsmarknadens struktur och förhållanden.7

Paradoxalt nog ställdes här inget krav på att det faktiskt skulle finnas tillgång till 

datorer i skolan utan dataläran handlade om undervisning om datorer, inte användning 

av desamma. 1984 ändrades detta och eleverna skulle nu faktiskt få lära sig att själva 

bruka datorer då datoranvändning nu skulle integreras i redan existerande undervisning. 

Det ansågs särskilt viktigt att eleverna fick kunskap om datorer då Skolöverstyrelsen 

hade slagit fast att datoranvändning skulle genomsyra alla sorters arbeten i framtiden.8

I och med de nya läroplanerna för såväl grund- som gymnasieskola som utkom 1994 

så försvann ämnet Datalära och det slogs fast att datalära var något som istället 

kontinuerligt skulle integreras i andra ämnen. 1994 publicerades också en SOU-rapport 

(Informationsteknologin-Vingar åt människans förmåga, 1994:118) som slog fast att 

skolan borde vara det område som skulle ägnas mest uppmärksamhet inom IT-

politiken.9 I SOU-rapporten står det bland annat ”TÄNK OM alla unga i skolan skulle 

ha tillgång till datorer och möjlighet att få direktkontakt med all världens kunskap.”10 

Enligt Fleischer blir det härmed väldigt tydligt vilket oproblematiserat förhållningssätt 

till IT och kunskap som den dåvarande regeringen hade samt att skolan ansågs vara i 

stort behov av datorisering.11 Det är heller inte så svårt att se ett liknande 

förhållningssätt idag, med tanke på vilket stort genomslag en-till-en har fått inom den 

svenska skolan (se nedan). Första gången som lärare i Sverige fick egna datorer var 

inom ramen för IT i Skolan-projektet (hädanefter förkortat ITiS) som pågick 1999-

6 Fleischer, 2013.

7 Fleischer, 2013.

8 Fleischer, 2013.

9 Fleischer, 2013.

10 SOU 1994:118.

11 Fleischer, 2013.
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2002. Utvärderingarna från detta projekt visade att lärarna dels förändrade sina 

arbetssätt men även till övervägande del ställde sig positiva till projektet. Lärarna 

upplevde också att de fått nya insikter när det kom till att använda IT i undervisningen 

och att de blev bättre rustade att använda IT.12 År 1999, första året för projektet, ansåg 

omkring 40 procent av lärarna att de hade stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg 

i undervisningen. Samtidigt var det dubbelt så många, 80 procent, av lärarna som 

uppgav att de är positiva till att använda IT i undervisningen. Fleischer menar, likt 

Karlsohn13 att motsägelsefulla uppgifter likt dessa är viktiga att undersöka. En orsak 

skulle kunna vara att lärarna upplevde krav såväl inifrån skolan som utifrån om att vara 

positiv till IT.14 Mycket pengar hade satsats och fortsätter att satsas på liknande projekt 

och de ansvariga vill såklart se resultat. Så här skriver Karlsohn:

Mot bakgrund av det övergripande teknikaffirmativa idékonglomerat som dominerade den 
svenska offentligheten, och det externa tryck mot skolan som därmed förelåg, är det inte 
långsökt att tolka den höga andelen allmänt positiva lärare som ett uttryck för åtminstone 
ytlig internalisering av samtidens dominerande idéer på den muntliga bekännelsens nivå. 
Mången lärare var med säkerhet påverkad av vad som skedde i samhället. .15

Enligt Jan Hylén som har forskat om digitaliseringen av den svenska skolan finns det

fyra övergripande skäl för att införa IT i skolan nämligen det samhällsekonomiska 

perspektivet, rättvise- och medborgarperspektivet, effektivitetsperspektivet och 

katalysatorperspektivet. Det samhällsekonomiska perspektivet tar avstamp i att skolan 

är på väg ut ur ett industrisamhälle och på väg in i ett kunskapssamhälle. Fleischer 

skriver: ”Det anses i det samhällsekonomiska perspektivet vara en nödvändighet med 

datorer i skolan med hänvisningar till skrivningar om delaktighet i den nya ekonomin 

och det nya samhället”.16 Rättvise- och medborgarperspektivet inriktar sig på 

användning av IT för att skapa lika möjligheter mellan elever med olika förutsättningar. 

Den största faktorn att här ta hänsyn till rör socioekonomisk status och man pratar om 

de digitala klyftor som finns i samhället.17 Enligt effektivitetsperspektivet skulle IT 

12 Fleischer, 2013.

13Karlsohn, 2009.

14 Fleischer, 2013.

15 Karlsohn, 2009, i Fleischer, 2013.

16 Fleischer, 2013.

17 Fleischer, 2013.
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bidra till att effektivisera skolan på en administrativ och byråkratisk nivå, exempelvis i 

termer av minskad administration för lärarna.18 Slutligen har vi katalysatorperspektivet, 

vars tanke är att IT kan leda till ett mer elevorienterat arbetssätt, vilket för övrigt är ett 

argument som har funnits sedan datorerna först gjorde intåg i skolan på 1980-talet.

2003 tillsatte den dåvarande regeringen en IT-politisk strategigrupp med syftet att 

vara en pådrivande kraft för att uppnå målet om ett informationssamhälle för alla. 2004 

inrättades här en arbetsgrupp rörande specifikt IT i skola och lärande. Följande står att 

finna i denna arbetsgrupps styrdokument:

Informationssamhällets kunskapsbehov och arbetsmetoder påverkar i hög grad skolan och 
lärandet. IT som pedagogiskt verktyg är därför centralt i utvecklingen av innovativa 
lärandeprocesser. Vidare visar erfarenhet att en effektiv användning av IT i skolors 
informationshantering och organisationsutveckling också bidrar till att skolan som 
arbetsplats och lärmiljö utvecklas i en positiv riktning. Stora satsningar har under den 
senaste tioårsperioden genomförts, för att stimulera IT-användningen inom 
utbildningsväsendet. Det är nu viktigt att både stimulera fortsatt utveckling och ta tillvara 
hittills vunna erfarenheter.19

Införandet av en-till-en på bred front kan ses som ett naturligt steg i att stimulera 

denna fortsatta utveckling. 2004 var sådana projekt inte tillnärmelsevis lika vanliga som

idag, när numera fler än två tredjedelar av landets kommuner genomför eller har 

genomfört sådana satsningar (se nedan).

Under 2011/2012 genomförde Skolinspektionen en granskning med fokus på 

användningen av IT-verktyg i undervisningen. Mer specifikt syftade granskningen till 

att undersöka ”om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling samt 

om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen”.20

Resultaten var nedslående och kan sammanfattas i följande fyra punkter:

• Satsningar på och inköp av diverse IT-utrustning följs oftast inte upp av satsningar 

för att utveckla själva användningen så att det faktiskt blir ett stöd i det pedagogiska 

arbetet och därmed gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.

• Skolledningen misslyckas med att styra användningen av IT i undervisningen. 

Många skolor saknar helt en övergripande strategi för användning av IT i det 

pedagogiska arbetet och undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den 

enskilde lärarens intresse.

18 Fleischer, 2013.

19 Svensson, 2008.

20 Lund, 2012.
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• Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det 

pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.

• En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i 

undervisningen därför att de saknar eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är 

att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.21

Vidare visade granskningen också att eleverna i de flesta av de granskade skolorna 

använde datorerna främst till att renskriva texter eller söka information. Att datorerna 

användes för djupare innehåll som exempelvis kommunikation med omvärlden var 

ovanligt.22 Bristande fortbildning och kompetensutveckling är ett annat stort problem. 

Flera lärare som intervjuades av Skolinspektionen vittnar om att de gärna hade använt 

de verktyg som finns tillgängliga men att de knappt vet hur de ska användas. Även om 

viljan och ambitionen finns där så finns det också en oro för att tekniken ska strula eller 

att man måste lägga ner mycket tid på att lära sig själv hur den nya tekniken fungerar.23

Skolinspektionen slår också fast att IT idag är allestädes närvarande i samtliga delar 

av samhället och att IT därför även borde ha en självklar plats i det pedagogiska arbetet.

Så ser dock inte verkligheten ut enligt Skolinspektionen. Sverige var relativt tidigt ute 

med breda satsningar på IT i skolan men trots detta har den pedagogiska utvecklingen 

med hjälp av dessa verktyg sackat efter. Man slår också fast, som redan myndigheten 

för skolutveckling gjorde 2007,24 att rätt använd så kan tekniken erbjuda en effektivare 

individanpassning, effektivisera elevernas lärande, öka deras motivation samt öka 

samarbetet mellan elever och därför är det viktigt att huvudmännen tar sitt ansvar och 

erbjuder lärarna fortbildning samt tar initiativ till att IT-verktygen faktiskt ska användas 

i klassrummen.25

Avslutningsvis slår Skolinspektionen fast att ”den moderna informationsteknologiens

möjligheter för att utveckla undervisningen inte har tillvaratagits i tillräcklig 

utsträckning”.26 Skolan har, bland annat, i uppdrag att ge eleverna IT-kunskaper, det 

finns numera uttryckt i styrdokumenten (se ovan). Huvudmännen behöver aktivt 

21 Lund, 2012.

22 Lund, 2012.

23 Lund, 2012.

24 För mer om detta hänvisas läsaren till rapporten ”Effektivt användande av IT i skolan: Analys av 
internationell forskning” som Myndigheten för skolutveckling gav ut 2007.

25 Lund, 2012.

26 Lund, 2012.
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utvärdera sina satsningar för att se hur de används i den dagliga pedagogiska 

verksamheten. På så sätt får de även underlag för förbättringar så att eleverna faktiskt 

erbjuds den kunskap och de förmågor som numera anges i läroplanen.

4.3 En-till-en i skolan

Idén om en-till-en startade kring det senaste sekelskiftet i USA och har sedan dess 

kontinuerligt växt sig allt starkare. I Sverige hade 2013 drygt 200 av landets 290 

kommuner helt eller delvis implementerat en-till-en.27 I Kronobergs län har 

kommunerna kommit olika långt i sina arbeten för att införa en-till-en, i till exempel 

Växjö har samtliga kommunala gymnasieskolor väl utbredda en-till-en-projekt. De 

undersökta skolorna har därför lite olika förutsättningar. På Humleskolan är en-till-en 

ett relativt färskt fenomen som i vissa lärarlag bara har funnits i ett år. På 

Malteserskolan däremot var man tidigt ute och tog inspiration från 

Falkenbergsprojektet.28 Tack vare denna satsning har man på Malteserskolan arbetat 

med en-till-en i snart fem år. Det återstår att se om denna skillnad kommer att påverka 

resultatet på något sätt.

Fleischer menar att det är den snabba förändringen av samhället på ett generellt plan 

som bidrar till att även påskynda datoriseringen av skolan, därmed så blir en-till-en ett 

slags naturlig utvecklingslinje helt i enlighet med den allmänna samhällsförändringen.29 

Denna förändring i skolans arbete ställer dock nya krav på kunskapsbildningens 

karaktär som vi måste vara medvetna om. Såväl lärare som elever behöver göras 

uppmärksamma på att IT i skolan inte per automatik innebär till exempel bättre resultat 

utan precis som innan är goda resultat något man måste jobba för. Detta kan tyckas 

självklart men inte sällan betraktas IT som en universallösning på de problem som 

skolan befinner sig i i form av till exempel bristande resultat. Cuban30 menar till 

exempel att hela skoldatormarknaden styrs av en självsäker teknikdeterminism och att 

denna starka (potentiella) övertro på teknikens under kan leda till en icke optimal 

användning av IT i skolan. Datorn blir, genom att bara finnas på plats, betraktad som en 

27 Fleischer, 2013.

28  Falkenberg var den kommun i Sverige som valdes ut som första pilotkommun gällande en-till-en i 
skolan.

29 Fleischer, 2013.

30 Cuban, 2009.
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lösning och blir därför inte så effektivt nyttjad som den har potential att bli. Datorerna 

blir, för att använda Cubans egna ord, ”översålda och underutnyttjade”.31

Fleischer lyfter i sin avhandling fram flera studier som slår fast att användandet av IT

fungerar bäst när det är naturligt integrerat i de ordinarie lektionerna snarare än att det 

enbart ska fokuseras på tekniken under en viss tid (via t.ex. datorsalar).32 Detta 

integrerande synsätt, där datorerna är ständigt närvarande i elevens lärande, är också en 

utav huvudtankarna och fördelarna med en-till-en.

4.4 Ger det resultat?

För att återknyta till kapitlet ovan så bör det sägas att tidigare satsningar på IT i 

skolan visar att de upplevda förbättringarna avseende skolresultat är större än de faktiskt

uppmätta.33 Det bör dock tilläggas att specifik forskning om just en-till-en och dess 

effekter på lärande är begränsad, även om det finns. Ett forskningsprojekt som 

genomfördes 2010-2013, Unos Uno, följde 24 skolor i 11 olika kommuner under tiden 

som de implementerade en-till-en. Resultaten från projektet visar att bland såväl lärare 

som elever så är majoriteten positiva till införandet av IT i skolan. Vidare så ansåg 53 %

av eleverna att deras kunskapsnivå hade förbättrats tack vare införandet av en-till-en. 

Dock visade en sammanställning av skolornas meritvärden att så inte var fallet och 

forskarna drog slutsatsen att det var ”absolut tydligt” att datorn inte har haft några 

direkta effekter på elevernas meritvärden.34 Det förefaller alltså vara som så att den 

upplevda känslan av bättre resultat är större än det faktiska resultatet. Detta påstående 

stärks av att det ligger i linje med vad Svensson och Estling Vannestål har beskrivit (se 

nedan)35

Fleischer redovisar bland annat en rapport framtagen av E-learning Nordic 2006 som

pekar på att motivation till skolarbete ökar enligt såväl grundskolelever som 

gymnasieelever tack vare tekniken. Enligt eleverna själva menar 59 % att deras 

studieresultat påverkas positivt tack vare tekniken. Bland lärarna menar 34 % att IT har 

haft en förbättrande effekt på matematikfärdigheter, 55 % på grundläggande 

31 Fleischer, 2013.

32 Fleischer, 2013.

33 Fleischer, 2013.

34 Fleischer, 2013.

35Estling Vannestål, 2009 & Svensson, 2008.
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skrivkunskaper och 52 % på grundläggande läskunskaper hos elever i grund- och 

gymnasieskolan.36 Fleischer skriver vidare:

Ett ökat engagemang genom användning av IT anses i sin tur ge ökat utrymme för 
reflektion och främjar det analytiska tänkandet, samt utvecklar förmågor kopplade till 
kommunikation (Harrison et al., 2003). Främjande effekter på förmågan att arbeta i grupp 
och att ta eget ansvar över sin lärprocess rapporteras också som en följd av den ökade 
motivationen som uppstår då IT används i skola

Fleischer citerar också en OECD-rapport där resultaten visar indikationer på att IT 

skulle främja motivationen. Ett mönster som i denna rapport upprepade sig i flera länder

var att de elever som hade minst erfarenhet av att använda dator i hemmet presterade 

sämre i skolan, oavsett socioekonomisk bakgrund.37 Inte minst av denna anledning är 

det viktigt att det av Hylén uppmärksammade medborgarperspektivet får utrymme i 

debatten om IT i skolan.

En annan studie som Fleischer hänvisar till utfördes 2008 av The European e-

learning Forum for Education. Här undersöktes elevers användning av IT i ett antal 

länder och lärarna i studien rapporterade att ”genom ökat självförtroende och motivation

blev de också skickligare i sina ämnen, genom att språket utvecklades. Skolorna 

rapporterade också bättre resultat hos eleverna tack vara införandet av IT”.38 Här ska det

dock sägas att det fanns en skillnad mellan upplevelser av höjda resultat och ett faktiskt 

bättre resultat avseende förbättrade betyg. Trots att flera utav lärarna angav upplevelser 

av höjda resultat visade det sig att de i verkligheten faktiskt inte motsvarades av höjda 

betyg.39

 I undersökningen som Mats Eriksson har genomfört visar det sig att lärarna upplever

förändringen av sitt arbetssätt när en-till-en införts som stimulerande och roligt. En 

lärare pekar särskilt på att undervisningen har blivit smidigare och mer flexibel tack 

vare den nya tekniken samt att elevernas resultat och förståelse för det de gör har 

förbättrats.40

36 Fleischer, 2013.

37 Fleischer, 2013.

38 Fleischer, 2013.

39 Fleischer, 2013.

40 Eriksson, 2011.
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Eriksson presenterar också forskning som visar att elevers motivation ökar när en-

till-en-projekt inleds, även inom ämnen som tidigare ansetts vara tråkiga. Elevers 

skrivkunskaper ska också förbättras enligt den forskning som Eriksson presenterar. 

Eleverna presterar bättre skrivna och mer välutvecklade texter och detta förklaras med 

att när eleverna kan publicera sina texter online så att de kan läsas av andra så gör de 

helt enkelt bättre ifrån sig på grund av den ökade exponeringen och därmed möjligheten

till beröm för sitt arbete. Å andra sidan höjer andra forskare varningstecken för att 

läskunnigheten sjunker när datorer används allt flitigare i klassrummen.41 Det är också 

ett problem att eleverna riskerar att använda datorerna till annat än det de ska, till 

exempel nöjessurfning, datorspelande eller chattande.42  

Värt att lyfta fram i Erikssons undersökning är också att ett flertal lärare betonar att 

en-till-en inte innebär en ny metodik, utan att datorn endast är ett redskap som lättare 

gör att man kan göra samma sak som tidigare. En lärare uttrycker sig såhär: ”Teknik 

innehåller inte något i sig självt. Så möjligheten och begränsningen handlar ju mycket i 

vad vi låter det få för roll.”43

Hittills i denna uppsats har olika en-till-en-projekts tid för implementerande och 

utvärdering lämnats därhän. Därför är det viktigt att beakta att Eriksson, som hänvisar 

till amerikanska studier, skriver att det kan ta så lång tid som fem till åtta år innan man 

kan se några märkbara resultat, oavsett i vilken riktning de har gått, efter det att ny 

teknik har implementerats i undervisningen. Detta skapar en intressant fråga: med tanke 

på att en-till-en är ett relativt nytt fenomen, kan det vara så att de utvärderingar som har 

gjorts är bristfälliga då det inte har tillåtits gå tillräckligt lång tid? Projektet Unos Uno 

som tidigare refererats till och som hade ett väldigt brett underlag till pågick till 

exempel bara under tre år (2010-2013) och skulle enligt Eriksson rimligen inte kunna ge

bra, valida resultat än. Detta blir ännu en aspekt att ta i beaktande för forskare som 

aspirerar på att undersöka en-till-ens framgångar.

5. Tidigare forskning

5.1 informationsteknologi, kommunikation och lärande

41 Eriksson, 2011.

42 Eriksson, 2011.

43 Eriksson, 2011.
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Patrik Svensson, lektor i humaniora och informationsteknologi vid Umeå universitet, 

påpekar att det är högst osäkert huruvida IKT44 främjar några direkta förbättringar av 

elevers resultat jämfört med när mer traditionell undervisning används. Enligt Svensson 

används ofta IKT som ett mantra som tros besitta inneboende lösningar på problemen i 

skolan. Han menar att IKT har blivit en enkel utväg för politiker som gärna vill hävda 

att de gör allt i sin makt för att förbättra skolornas resultat, detta trots att de faktiska 

effekterna av IKT i förhållande till lärande i mångt och mycket är outforskade.45 

Svensson medger dock att IKT besitter en inneboende förmåga att motivera elever 

vilket i sig i bästa fall kan leda till att eleverna pushas till att vara nyfikna och att hitta 

kreativa lösningar på sina uppgifter.46  

Att ta reda på om Svensson har rätt är en intressant aspekt för denna uppsats att 

undersöka. Om det stämmer att IKT inte påverkar elevers resultat, varför finns det då

en sådan iver kring att föra in mer och mer teknik i skolan? Finns det några andra 

positiva aspekter som gör att en-till-en hör hemma i skolan även om det inte påverkar

elevernas resultat på något signifikant plan?

Det framstår som inte alls otänkbart att lärare i en inte alltför avlägsen framtid måste 

kunna lära sina elever hur man använder olika sorters teknik på samma sätt som man 

idag lär ut hur man läser, skriver och räknar. Detta har fram tills för inte så länge sedan 

varit en icke-fråga i skolvärlden men Roger Säljö gjorde redan 1999 följande 

observation:

Frågor om bristande kompetens i att hantera teknikens resurser kommer snart att ha samma 
vikt som traditionella frågor om skriv- och läskunnighet och andra basfärdigheter. Att vara 
datorlitterat kommer att vara lika viktigt som det en gång var att kunna läsa och hantera 
papper och penna.47

Faktum är att det i de relativt nya styrdokumenten som började gälla 2011 (Lgr 11) 

så har man tagit fasta på den tekniska utvecklingen, bland annat står följande mening att

finna: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

44Svensson använder begreppet IKT (informations- och kommunikationsteknik) istället för IT men 
begreppen är i stort utbytningsbara.

45 Svensson, 2008.

46 Svensson, 2008.

47 Säljö, 1999, s. 284 i Svensson, 2008.
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lärande”.48 Vidare finns liknande formuleringar inom det för uppsatsen intressanta ämnet

samhällskunskap. I ämnet samhällskunskap ska eleverna kunna ”söka information om 

samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och 

trovärdighet”49 samt göras uppmärksamma på ”Möjligheter och risker förknippade med 

Internet och kommunikation via elektroniska medier”.50

Vi ser tydligt i stycket ovan hur Skolverket har valt att betona vikten av att eleverna 

skolas i digital kompetens, detta för att kunna svara mot de krav som det moderna 

samhället ställer på sina medborgare.

För Svensson faller det sig helt naturligt att lärare ska använda sig av verktyg som 

datorspelande, e-litteratur, chattande och Internet i sin undervisning, detta just för att 

träna sina elever i digital kompetens. Ett kritiskt förhållningssätt till undervisning med 

IKT är enligt Svensson viktigt, men det är lika viktigt att lärare vågar experimentera och

använda sig av nya metoder.51

5.2 Lära på internet

För Maria Estling Vannestål är den största fördelen med att använda datorer i 

klassrummet att det skapar en varierande miljö för lärande. Detta kan sedan i sig, vilket 

även Svensson påpekade tidigare, leda till ökad motivation hos eleverna. En ökad 

motivation och ett större intresse skapar sedan i sig en bra grund för en god läromiljö 

där eleverna känner sig engagerade och delaktiga.52 Även Estling Vannestål påpekar, 

likt Svensson, att forskningen hittills har misslyckats med att bevisa några klara 

kopplingar mellan användandet av IKT i skolan och effektiv inlärning.53 Hon pekar 

dock på att det finns kopplingar mellan studenters motivation och inlärning.54Estling 

Vanneståls forskning blir med andra ord relevant inte minst för att även jag avser 

undersöka sambanden mellan motivation och resultatförbättringar samt huruvida 

användandet av en-till-en resulterar i några resultatförbättringar över huvud taget..

48 Skolverket, 2011.

49 Skolverket, 2011.

50 Skolverket, 2011.

51 Svensson, 2008.

52 Estling Vannestål, 2009.

53 Estling Vannestål, 2009.

54 Estling Vannestål, 2009.
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6. Teori

6.1 S.A.M.R.-modellen

Harvard-forskaren Ruben R. Puenteduras har tagit fram en modell för lärande specifikt 

anpassad för ett en-till-en-arbetssätt kallad S.A.M.R. Detta gör att den är högst lämplig 

att använda som ett slags fond vid en undersökning av hur lärares arbete har förändrats i

och med införandet av en-till-en i skolan. Förkortningen står för Substitution, 

Augmentation Modification och Redefinition,55 vilket på svenska kan översättas till 

ersättning, förbättring, modifiering och omdefiniering.56 Modellen beskriver hur 

elevernas lärande med hjälp av IT på allvar börjar utvecklas först när läraren befinner 

sig på och utnyttjar de nivåer där de börjar modifiera eller omdefiniera sina arbetssätt.57 

Detta indikeras i figur 1 (se nedan) av det som Puentedura kallar för förändringsstadiet, 

där en faktisk förändring och inte bara förbättring av klassrumssituationen har ägt rum. 

Modellen blir särskilt användbar då den gör det enkelt att tyda förändringar som uppstår

vid undervisning med en-till-en.

Figur 1. Illustration av Puenteduras S.A.M.R.-modell

De två första stegen involverar huvudsakligen lärarens personliga arbete och interaktion

med tekniken. Det är först i steg tre och fyra som elevens interaktion med tekniken på 

allvar kommer in i bilden. Detta gör att man relativt enkelt utifrån lärarnas svar kan se 

var på skalan de befinner sig beroende på hur de svarar på frågor om hur de låter 

eleverna arbeta med datorer och vilka verktyg de använder i klassrummet och sin 

planering. Också viktigt för att en förändring ska ske är att eleverna får arbeta 

55 Puentedura, 2011.

56Av smakskäl kommer dock de engelska termerna användas i resten av uppsatsen.

57 Puentedura, 2007.
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tillsammans, hjälpa och utbilda varandra samt få möjlighet att kommentera och 

utvärdera varandras arbete

Det är dock viktigt att betona att syftet med Puenteduras modell inte är att främja 

eller syfta till ökad teknikanvändning i skolan, istället fungerar den som en 

analysmodell för hur lärare bör arbeta när tekniken väl redan finns på plats. Tanken är 

att modellen ska få lärare att skapa mer avancerade uppgifter som tidigare inte var 

möjliga, detta leder till en förändring i klassrummet och eleverna erbjuds nu fler sätt att 

uttrycka sig samtidigt som tekniken utnyttjas på bästa sätt. Puentedura är även en flitigt 

anlitad skolutbildare och föreläsare som bland annat varit på besök i Sverige och 

undervisat lärare i hur de på bästa sätt kan nyttja de nya verktyg som har gjorts 

tillgängliga för dem i och med en-till-en. Modellen syftar alltså inte i sig till att främja 

ökad teknikanvändning utan endast till att göra det bästa av den nya teknik som nu 

erbjudits och nyttjas på till exempel de två undersökta skolorna.

Den första nivån (Substitution) nyttjas när läraren enbart nöjer sig med att ersätta 

gammal teknik med ny utan att förändra funktionen. Exempel på detta kan vara att en 

presentation görs med ett digitalt presentationsprogram som Prezi istället för med 

overheadfilm, att man skriver på datorn istället för med papper och penna eller att 

eleverna slår upp ord på synonym.se istället för i fysiska uppslagsverk.  

Andra nivån (Augmentation) är när teknik nyttjas med förbättrad funktionalitet än 

vad som inledningsvis erbjöds. Som exempel kan funktioner som bildövergångar eller 

ljudeffekter i ett presentationsprogram nämnas eller att läraren ger löpande feedback på 

en text via en molntjänst. Dessa två nivåer förbättrar (eller förstärker) enligt Puentedura 

lärandet, men det är först när läraren utnyttjar den tredje eller fjärde nivån som 

utvecklingen och inlärningen påverkas markant.58

Den tredje nivån (Modification) uppnås när läraren modifierar en uppgift så till den 

grad att eleverna måste använda sig av den nya tekniken för att överhuvudtaget kunna 

lösa uppgiften. Ett exempel på detta skulle kunna vara geocaching med hjälp av 

GPSer.59

Den fjärde och högsta nivån i modellen är Redefinition. Här handlar det om att 

läraren utnyttjar tekniken till fullo och möjliggör skapandet av helt nya sorters uppgifter

som utan den nya tekniken inte hade varit möjliga. Att eleverna gör en presentation i 

58 Puentedura, 2011.

59 Geocaching kan enklast beskrivas som en GPS-stödd variant av skattjakt. Utövarna söker efter skatter 
(så kallade cacher) vars koordinater finns utlagda på internet.
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Photo Story60 som de sedan lägger upp och kommenterar i en klassblogg är ett sådant 

exempel. I förändringsstadiet (nivå tre och fyra) menar Puentedura att eleverna är mer 

aktiva i sitt eget lärande.61 Puenteduras modell har använts som en bakgrund mot vilken 

avsikten har varit att tyda vilken förändringsnivå lärarna gav uttryck för i sitt arbetssätt. 

Med det nivåtänkande som modellen representerar kunde det undersökas var lärarna 

befann sig i sitt tänkande kring planering och genomförande av sin undervisning och 

därmed kunde gissningar göras kring hur väl en-till-en-projekten faktiskt utnyttjades i 

de berörda skolorna.

 

7. Metod

I följande kapitel redovisas mitt val av metod, komplett med hur urvalet gick till, själva 

genomförandet och bearbetandet av den insamlade empirin samt en diskussion om 

undersökningens trovärdighet och allmängiltighet komplett med etiska överväganden.

7.1 Val av metod

För min undersöknings skull har jag efter noga övervägande valt att använda mig utav 

kvalitativa intervjuer då jag finner det mest passande. Sociologen Pål Repstad menar att 

kvalitativa intervjuer är ett mycket gott verktyg när forskaren behöver insyn i hur 

människor uppfattar sin omvärld och den verklighet de lever i. Materialet som genereras

tenderar visserligen att ge ett högst individualiserat svar samt ofta sakna hänsyn till 

sociala och materiella strukturer. Repstad betonar dock att detta i sig inte är ett 

metodologiskt problem så länge det beaktas i analysen.62 Denna uppsats antar ett 

fenomenografiskt synsätt och därmed är det just de individuella upplevelserna som blir 

intressanta. Marton & Booth skriver att för att kunna ta reda på hur människor hanterar 

olika problem eller situationer måste vi först ta reda på hur de upplever (eller uppfattar) 

sagda problem och situationer.63 Fenomenografisk forskning riktar in sig på just de olika

variationer eller upplevelser som folk känner när de presenteras inför samma sak eller 

problem. Själva roten i tillvägagångssättet är alltså att beskriva olika problem (eller 

fenomen, därav namnet) såsom andra upplever dem för att därigenom få fram ett 

60 Photo Story är ett gratis bildspelsprogram där man även kan spela in sin egen röst eller lägga till andra
ljud eller musik i presentationen.

61 Puentedura, 2011.

62 Repstad, 2007.

63 Marton & Booth, 1997.
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variationsspektra som kan analyseras.64 Enligt Marton & Booth är fenomenografi 

särskilt lämpat och framtaget för att undersöka just frågor som rör skolvärlden och 

undervisning i olika former.65 Genom användandet av kvalitativa intervjuer med en 

fenomenografisk ansats kan deltagarnas personliga reflektioner, känslor och 

inställningar till IT i skolan kommas åt på ett förhållandevis enkelt sätt jämfört med 

andra metoder.

7.2 Datainsamlingsreferenser

Den data som denna uppsats grundar sig på samlades in vid tre olika tillfällen med hjälp

av de anteckningar och inspelade samtal som gjordes i samband med intervjuerna. I och 

med att samtalen spelades in har de i efterhand kunnat transkriberas för att exakt återge 

vad som sades av respondenterna. Därmed har jag i efterhand i lugn och ro noga kunnat 

analysera vad som sades av intervjupersonerna och resultatet blev därför inte beroende 

av hur noggranna anteckningar som fördes under själva intervjutillfället. Genom att 

spela in mina intervjuer har jag försökt säkerställa att respondenternas svar ska vara så 

korrekt återgivna som möjligt och därmed minska risken för missuppfattningar.

7.3 Urvalsreferenser

I undersökningen ingick totalt sex respondenter från två olika grundskolor i Kronobergs

län, tre från vardera skola. Skolorna i fråga valdes ut för att de skiljer sig åt i hur länge 

de har arbetat med en-till-en, vilket eventuellt skulle kunna ge intressanta resultat. Är 

till exempel lärare som arbetat på det här sättet länge mer positivt inställda än de som 

precis börjat arbeta såhär? Eller kanske tvärtom? För mer om skolornas en-till-en-

bakgrund, se kapitel 4.3. Vidare skulle det kunna ge ett snedvridet resultat att bara 

intervjua lärare från en och samma skola då det helt skulle vara beroende av hur just den

skolan arbetar med IT. Det skulle också göra att överförbarheten avsevärt skulle 

försämras. Samtidigt förefaller det, med tanke på undersökningens relativt blygsamma 

omfång, som att två eller möjligen max tre skolor är optimalt så att det ändå går att 

ställa dessa skolor mot varandra för att se om lärarnas svar visar på några intressanta 

skillnader i arbetssätt. För sekretessens skull kommer såväl respondenter som skolor att 

avidentifieras och hållas anonyma. Av respondenterna är fem män och en kvinna, vilket 

mest skedde genom en slump. Den initiala kontakten togs med tre manliga lärare, varav 

64 Marton & Booth, 1997.

65 Marton & Booth, 1997.
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en erbjöd sig att vidareförmedla uppsatsidén till ett par av sina kollegor. Tack vare 

denna hjälp samt ytterligare kontakter tagna av mig personligen tillkom ytterligare två 

respondenter som också visade sig vara män. Den sista läraren valdes slumpmässigt ut 

genom en maillista på en utav kommunernas hemsidor. Med tanke på det syfte som 

uppsatsen försöker fylla borde detta dock inte påverka undersökningen på något 

nämnbart sätt. Det bör redovisas att jag personligen haft kontakt med tre utav lärarna i 

undersökningen genom min praktik men jag har svårt att se att det skulle påverka 

undersökningen på något sätt då det är lärarnas personliga åsikter som efterfrågas. Mina 

frågeställningar är också skrivna på ett neutralt sätt och avslöjar inget om att jag skulle 

vilja få fram ett specifikt resultat, därmed lockas inte intervjudeltagarna att svara på 

något visst sätt. Det ska också sägas att kvinnan har tillskrivits ett manligt namn när 

hennes svar redovisas så att hon inte ska kunna identifieras på sitt namn. Samtliga 

respondenter är lärare inom SO-ämnena, detta är helt avsiktligt då jag hoppas att det ska

kunna ge en djupare bild av hur arbetet sker i just dessa ämnen. Om ett flertal ämnen 

hade varit representerade hade svaren sannolikt uppvisat en större spretighet, medan 

tanken med att bara undersöka ett ämnesområde är att fokus sätts på hur man inom just 

dessa ämnen jobbar med IT i undervisningen och hur det har påverkat lärarna i fråga.

7.4 Genomförande

Intervjuguiden (se bilaga B) var uppdelad i ett antal huvudfrågor som samtliga knöt an 

till någon av uppsatsens frågeställningar. Man skulle kunna beskriva huvudfrågorna 

som olika teman som ansågs viktiga att behandla för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Utöver dessa fanns det även ett antal följdfrågor per tema som också de var viktiga för 

att en korrekt bild av respondentens åsikter skulle kunna målas upp. Följdfrågorna 

inspirerades i hög utsträckning av det material som genererats i bakgrunds-, teori- och 

tidigare forsknings-kapitlen, detta så att respondenternas svar enkelt kunde jämföras 

med vad andra forskare kommit fram till. Detta kändes som ett naturligt 

tillvägagångssätt då min metod och fenomenografiska ansats på grund av sina 

respektive naturer gör att resultaten som genereras blir svåra att generalisera då de 

fokuserar på en individs subjektiva uppfattningar och förståelse av ett visst område. 

Genom att ställa frågor som kan knytas an till annan forskning ökar dock 

generaliserbarheten i uppsatsen och större antaganden kan göras utifrån resultaten.

Själva genomförandet gick till som så att de olika skolorna besöktes i olika 

omgångar, totalt sett tre besök, allt efter hur intervjuerna kunde schemaläggas utifrån 
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respondenternas arbetstider och önskemål. Att intervjuerna hölls på skolorna berodde 

inte bara på bekvämlighetsskäl utan även för att det enligt Repstad är viktigt att 

intervjuplatsen inger trygghet hos deltagaren.66 Väl på plats utfördes intervjuerna på 

olika ställen såsom arbetsrum, fikarum eller ett av skolans grupprum beroende på var 

det för tillfället fanns plats och var tyst och lugnt. Intervjuerna varierade inte nämnvärt i 

omfång och varade i snitt i ungefär 30 minuter. Intervjuguiden innehöll de stora, viktiga

frågorna som jag ville få svar på men de ställdes inte alltid i samma ordning på grund av

att de olika samtalen naturligt leddes in på olika intressanta sidospår eller för att jag 

ställde följdfrågor som jag fann intressanta.  

7.5 Bearbetning av data

Efter det att intervjuerna hade transkriberats i sin helhet och översiktliga anteckningar 

förts under tiden sammanställdes ett dokument där frågorna och svaren delades in i 

olika teman. Dessa teman, tre till antalet, syftar till att var för sig besvara en av studiens 

tre huvudfrågor och ligger således till grund för uppdelningen av underkapitel i 

resultatavsnittet. Tack vare denna uppdelning gick det enkelt att sortera respondenternas

svar för att snabbt få en överblick över hur de upplevde sin situation och sitt arbetssätt 

samt vad, om något, som skiljde dem åt. Respondenternas svar har sedan analyserats var

för sig i jakt på svar på uppsatsens frågeställningar. Först har intervjusvaren bara 

grupperats efter hur respondenterna svarat. Med hjälp av det teoretiska ramverket och 

det material som har beskrivits i bakgrundskapitlet och den tidigare forskningen har 

sedan deras svar analyserats för att antingen kunna styrka eller motbevisa det som andra

forskare har kommit fram till. Det har även varit av intresse att ta reda på vilka faktorer 

på de berörda skolorna som ligger bakom den upplevda situationen.

7.6 Etiska överväganden

Att nyttja ett etiskt korrekt förhållningssätt vid denna typ av forskning är viktigt för att 

inte skada förtroendet för forskare bland deltagarna. Därför är det inte minst viktigt att 

forskaren skapar ett gott förhållande till sina intervjudeltagare. Som en del i det förordar

Repstad att man bör redogöra för sitt syfte tidigt, samtidigt som det är viktigt att inte 

avslöja för mycket. Isåfall skulle detta kunna forma intervjusvaren, då deltagaren anar 

vilka svar som efterfrågas. Samtidigt, menar Repstad vidare, är det viktigt att vara ärlig 

med sitt syfte, dels av forskningsetisk princip men också för att undvika att bli sedd som

66 Repstad, 2007.
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oärlig och samt undvika att respondenterna efteråt känner sig lurade.67 De svenska etiska

reglerna vid humanistisk- eller samhällsvetenskaplig forskning kan sammanfattas i fyra 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I korta ordalag innebär de följande:

• forskaren ska på ett tydligt sätt informera deltagarna om forskningens syfte,

• deltagarna ska själva ha rätt att bestämma över sin medverkan och ska även när 

som helst kunna avsluta sin medverkan,

• största möjliga konfidentialitet ska erbjudas deltagarna och endast forskaren ska 

ha tillgång till de verkliga personuppgifterna,

• det insamlade materialet och resultatet får endast användas i det forskningssyfte 

som avsågs i och med undersökningen68

I enlighet med rådande praxis uppmärksammades dessa fyra punkter i det missiv (se 

bilaga A) som skickades ut till de tänkta intervjudeltagarna. Utöver det informerades 

deltagarna innan intervjuerna började spelas in om syftet med undersökningen samt att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att det inspelade materialet isåfall 

skulle förstöras. Deltagarna garanterades vidare full anonymitet och deras namn samt 

skolorna de arbetar på har i uppsatsen avidentifierats. Ingen annan än jag har haft 

tillgång till de inspelade intervjuerna eller deras personuppgifter. Deltagarna 

uppmärksammades också på att det material som jag får fram endast kommer att 

användas i denna uppsats och inte någon annan stans utan deras medgivande. När 

uppsatsen är färdig kommer intervjuerna att arkiveras och förvaras på ett säkert ställe.

7.7 Metodkritik

I detta underkapitel är det främst av vikt att diskutera forskarens, alltså min egen, roll i 

intervjusituationen. Kvale & Brinkmann skriver: ”Forskningsintervjun är ett utbyte av 

synpunkter där kunskapen konstrueras i interaktionen mellan två människor. 

Intervjuaren och intervjupersonen agerar i förhållande till varandra och påverkar 

varandra ömsesidigt”.69 Det krävs alltså kunskap om att jag i min roll som intervjuare, 

67 Repstad, 2007.

68 Vetenskapsrådet, 2010.

69 Kvale & Brinkmann, 2009.
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medvetet eller omedvetet, kan påverka svaren som respondenterna ger. Deras unika svar

kommer alltid att uppstå i den diskussion som är vårt samtal, vilket innebär att varje 

intervju blir annorlunda och unik. De primära frågorna var såklart alltid desamma och 

besvarades alltid av respondenterna. Däremot skiljde sig följdfrågor och exempel åt från

intervju till intervju. Detta bidrar till att, som Kvale & Brinkmann påpekar, den 

producerade kunskapen som uppstår som ett resultat av kvalitativa intervjuer alltid är en

produktion av den kontext som intervjun genomförts i.70 Det sociala samspelet ska 

heller inte underskattas, samma frågor men ställda av en annan intervjuare hade 

sannolikt gett skilda svar, konstaterar Kvale & Brinkmann.71 Medvetenhet om dessa 

potentiella problem innan genomförandet av intervjuerna bör dock rimligen medföra att 

risken för dåliga eller otillfredsställande resultat minimeras då jag som intervjuare 

ständigt försöker minimera min påverkande roll på och inblandning i deltagarnas svar.

En potentiell svaghet med den kvalitativa intervjun är att den från positivistiskt håll 

har anklagats för att vara ovetenskaplig då den saknar kvantifierbara och mätbara 

resultat. Men som Kvale & Brinkmann påpekar blir positivistiska forskningsmetoder 

överförda på samhällsvetenskaplig forskning oftast oanpassningsbar, då människors 

beteenden, känslor och åsikter i regel inte tillåter sig att kvantifieras och kategoriseras.72 

Denna uppsats behandlar respondenternas subjektiva uppfattningar kring IT i skolan 

och därmed blir positivistiska metoder oanvändbara. Istället behövs det en ansats, likt 

den fenomenografiska, och en metod, likt den kvalitativa intervjun, som kan sätta fokus 

på förståelse, tolkning och upplevelser. Det är en min förhoppning att denna 

kombination ska ge intressanta och givande resultat.

7.7.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet

Kvale & Brinkmann menar att ett gott resultat och ny kunskap inte skapas genom 

specifika metoder utan snarare genom ett gott hantverk. Genom ett noggrant 

genomförande och medvetenhet om forskarens egen roll och eventuella påverkan kan 

god kunskap nås och eventuella risker för missrepresentering minimeras73. Vidare 

menar Repstad  att forskaren bör använda sig av ljud- eller videoinspelning under 

70 Kvale & Brinkmann, 2009.

71 Kvale & Brinkmann, 2007.

72 Kvale & Brinkmann, 2009.

73 Kvale & Brinkmann, 2009.
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intervjuer för att i efterhand säkerställa att inga missuppfattningar skedde,74 varför 

samtliga intervjuer spelades in med diktafon.

Förvisso kan kvalitativa undersökningar inte göras om med garanti om samma 

resultat, men icke desto mindre kan de vetenskapliga verktygen, tolkningarna och 

analyserna som brukas i uppsatsen noggrant granskas och bedömas. Därmed kan det 

kontrolleras att förnuftiga och logiska slutsatser dragits utifrån det material som 

framkommit och därmed ökar uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet.

Rörande resultatens överförbarhet finns det inga direkta anledningar att anta att 

uppsatsens resultat inte skulle kunna gälla även för andra kommuner och grundskolor i 

Sverige. Det som dock talar emot överförbarheten är uppsatsens omfång och ett relativt 

litet antal respondenter. För uppsatsen i sig duger det gott och väl, men att dra alltför 

stora växlar utifrån ett så litet sampel skulle kunna uppfattas som dumdristigt.

8. Resultat och analys

Nedan kommer den empiri som genererats att presenteras och analyseras. Resultatet är 

inordnat i tre underkapitel utefter de tre frågeställningarna och i slutet av varje 

resultatkapitel finns även en sammanfattning över just den frågan. I varje underkapitel 

följer analysen direkt efter resultatet, detta så att den ska ligga läsaren nära till hands. 

De centrala punkterna som presenteras och analyseras är i tur och ordning hur en-till-en 

påverkar lärarnas val av ämnesinnehåll, med fokus på planering och det stoff som 

lärarna väljer att undervisa om, en-till-ens påverkan på själva undervisningen i 

klassrummet, med fokus på vilka nya verktyg lärarna använder sig av samt om de tycker

att undervisningen förändrats till det positiva eller negativa och slutligen vad lärarna 

anser om en-till-ens påverkan på elevernas betyg, med fokus på resultatförbättringar och

motivationsförändringar.

8.1 En-till-ens påverkan på ämnesinnehållet

I detta kapitel undersöks det hur implementeringen av en-till-en har påverkat lärarnas 

planeringsarbete och sedermera val av ämnesinnehåll. Huvudfrågan är på vilka olika 

sätt lärarnas arbetssituation har förändrats, med fokus på planeringsarbetet.

74 Repstad, 2007.
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8.1.1 En-till-en och planering
I detta kapitel avseende lärarnas förändrade förhållningssätt till planering är det främst 

två saker som framkommer, dels att en-till-en erbjudit bättre tillgång till användbart 

material och pedagogiska verktyg samt att en-till-en gjort det enklare för lärarna att 

variera sättet som de väljer att utvärdera eleverna på.

Isak berättar hur han nu vet redan i planeringsstadiet att han och hans elever ”har 

hela världen i maskinen”, något som gör att Isak inte känner sig lika bunden vid ett 

specifikt ämnesinnehåll längre och samtidigt har underlättat och gjort planeringsarbetet 

roligare.

Ossian menar att själva planeringsarbetet inte skiljer sig åt så mycket i och med 

införandet av en-till-en, mest för att han gjorde planeringarna även innan på sin privata 

dator. Däremot uppger han att  han mer och mer går ifrån läroboken för att använda sig 

av uppgifter som istället smidigt kan utföras från datorn och nyttja den utökade 

variation som datorn erbjuder. Detta i sig, menar Ossian, ställer högre krav på 

planeringen. Han säger "Jag får planera lite mer ibland med tanke på att jag får... i och 

med att läromedlet då är själva... världen".

Matteus tycker att den främsta fördelen med att ha en dator tillgänglig vid 

planeringsarbetet är att man alltid har tillgång till och kan erbjuda eleverna dagsfärskt 

material.

Pontius tycker att själva planeringsarbetet har underlättats tack vare en-till-en. Han 

nämner specifikt det faktum att alla elever har en dator som en fördel, då det innebär att 

man som lärare inte behöver ta hänsyn till huruvida t.ex. en datorsal är uppbokad eller 

inte. Istället har eleverna alltid sin egen dator tillgänglig, vilket man därför kan utgå från

i sin planering menar Pontius. En annan fördel som han pekar på är att det har blivit 

lättare att använda olika sätt att utvärdera eleverna på med datorn som verktyg: ”då 

tänker man ju att man ska försöka ha olika sätt att utvärdera. Hur ska utvärdera, hur 

ska vi göra för att nå dit då exempelvis. Påverkar ju hur man lägger upp min planering.

Så man försöker ha hitta olika sätt att lära sig [...] Mer det man påverkar, hur ska jag 

utvärdera”.

Konfucius menar att det finns "en stor skillnad" i hur man tänker kring sin planering 

och att en-till-en har underlättat både planerandet och genomförandet av lektioner i och 

med att man inte längre behöver anpassa sig efter begränsade resurser:

tidigare så hade vi kanske en datasal. Eller datorer i biblioteket. Och nu då fick man liksom 

boka in sig där om man nu skulle ha datorn. Så det är ju en ganska stor skillnad. Idag när 
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dom sitter och har en dator hos sig liksom då är det ju mer en... den liksom en naturlig del 

av undervisningen. Att man använder den.

Lukas anser att en-till-en har underlättat hans planeringsarbete i ganska hög 

utsträckning. Han säger bland annat ”Det är ju lättare att planera i och med att man har

allt sitt eget material samlat med sig alltid egentligen om man bara skriver det på 

datorn [...] Det är ju mycket smidigare att planera [...] Man kan mer eller mindre göra 

det när som”.

8.1.2 Det pedagogiska innehållet
Med förändringar i det pedagogiska innehållet avser jag främst tre saker, nämligen hur 

arbetet med en-till-en erbjuder lärarna varierade undervisningsmetoder, möjligheten att 

skapa individinriktat innehåll samt direkt tillgång till användbara källor och material.

Isak beskriver hur han tycker att valet av ämnesinnehåll har blivit "oerhört mycket 

lättare" när han  planerar sina lektioner sedan en-till-en infördes. Han erkänner också att

läroböckerna inte används lika mycket längre just för att alla nu har datorer med allt vad

det innebär av tillgång till information, kunskap och övningar.

Ossian uppfattar det som att det har blivit ”väldigt väldigt mycket enklare” att välja 

material och få styra själv vad man vill undervisa om sedan en-till-en infördes. Mer 

konkret menar Ossian att formen måste få styra  den typ av material som används. Han 

utvecklar detta genom att förklara att det faktum att alla elever har en dator måste 

utnyttjas genom att låta dem arbeta med uppgifter anpassade för att göras på en dator, 

till exempel interaktiva kartuppgifter med direktrespons på elevens svar. När ett nytt 

verktyg gjorts tillgängligt menar Ossian att det måste utnyttjas, och därmed anpassas 

undervisningsmaterialet i viss mån efter datorns kapacitet och möjligheter. Ossian säger

också att han mer och mer går ifrån läroboken för att istället hitta på uppgifter som är 

kopplade till datoranvändning och de källor den erbjuder.

Matteus menar att han egentligen inte har ändrat sitt ämnesinnehåll så mycket sedan 

en-till-en infördes. Förvisso tycker Matteus att valmöjligheterna att välja och variera 

ämnesinnehållet har ökat men han medger att han kanske inte själv är så bra på att hitta 

på nya saker, delvis på grund av ett bristande intresse för tekniken i sig. Matteus är av 

uppfattningen att ”franska revolutionen är franska revolutionen oavsett vad man har 

för verktyg” och menar vidare att han inte direkt anpassar material efter det faktum att 

han och hans elever har varsin dator. Det är istället beroende av om han själv känner att 
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han vill att eleverna ska använda dator eller inte och i så fall hämtar han ofta något 

färdigt material från nätet som han är bekant med.

Pontius å andra sidan menar att det har skett en "ändring i grunden" tack vare att 

datorn gjorts tillgängligt som verktyg. Dels att det finns färdiga, lättillgängliga digitala 

läromedel och övningar men även att man som lärare enkelt kan skapa material och sen 

lägga upp t.ex. i form av länkar på nätet som eleverna lätt, och alltid, kan få tillgång till. 

Pontius berättar också att han mer och mer har gått ifrån de gamla läroböckerna ”som ju

blir gamla direkt” och istället mer och mer förlitar sig på information och material från 

nätet. Detta menar han också har haft positiva effekter på den källkritiska 

undervisningen och att eleverna har blivit bättre på att kritiskt värdera information som 

de hittar. Samtidigt medger Pontius att böcker ju är bra, som lärare vet man vad som 

står däri och att informationen är tillförlitlig. Men datorn och internet tar över allt mer i 

undervisningen: ”böcker har ju försvunnit så där har vi ju blitt lite lata, får lite fram 

böcker från biblioteket. Så det är ju, det kan ju, förr gick man ner och så lånade man ett

gäng böcker, om det var historia, ta om andra världskriget och så 'här har ni dom, här 

har ni att jobba med'. Gör jag ju inte längre.”

Konfucius tycker att det finns en större flexibilitet idag vad gäller valet av stoff. Han 

menar också, likt Pontius, att det har blivit enklare att variera sitt material med den nya 

tekniken: ”Alltså, tidigare så kunde du liksom hade du din lärobok. Och sen så hade du 

ju egen möjlighet att naturligtvis hitta lite material på nätet som du kopiera upp och ge 

till eleverna. Men det var ju lite mer tungrott.” Konfucius menar vidare att 

möjligheterna till just att vara flexibel och variera sitt material har öppnats upp sedan 

en-till-en infördes och att det utifrån ett SO-perspektiv är ”en otrolig fördel […] det är 

ungefär som du skulle kunna ha jämföra med att tidigare så hade vi en hacka som man 

gick runt och hackade med och nu har vi liksom supermodern traktor som man kan byta

ut olika delar på liksom. Det är jättestor skillnad ”. Konfucius tar upp film som 

exempel och nämner hur eleverna även tidigare kunde göra filmer men att det var 

”oerhört tungrott” jämfört med den nya tekniken som på ett enkelt sätt tillgängliggör 

filmpresentationer, Photo Storys och elevproducerade radioprogram. Han ser denna 

utveckling som klart positiv då det skapar variation i undervisningen och tillåter ett mer 

flexibelt lärande.

Lukas tycker också att det erbjudits större valmöjligheter kring att välja 

ämnesinnehåll, utöver de läromedel som finns på skolan finns ju även hela internet 

menar han. Detta har också enligt Lukas bidragit till att elever nu kan jobba med olika 
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saker eller inriktningar inom samma ämne, något som var svårare förr. Detta bidrar 

enligt Lukas till en större bredd i undervisningen, samtidigt som man även kan gå in 

djupare på ämnen tack vare ökad mängd material. Lukas vidhåller att själva 

grundplaneringen ser mer eller mindre likadant ut nu som förr och han tycker inte att 

innehållet som så har förändrats. Å andra sidan tycker han att undervisningen tidigare 

var mer styrd och begränsades av det faktum att datorer inte fanns i samma 

utsträckning, nu för tiden menar Lukas att det är lättare att variera undervisnings- och 

redovisningsmetoder.

Sammanfattning

Det kan konstateras att de flesta lärarna tycker att en-till-en har underlättat deras 

planeringsarbete. Medan en lärare tycker att kraven på en bra planering ökat så att 

datorn och dess möjligheter ska kunna utnyttjas i undervisningen så använder fyra lärare

specifikt ordet ”underlättat” när de pratar om sitt planeringsarbete. Anledningar de listar

som underlättat deras arbete är att man alltid kan erbjuda eleverna färskt och bra 

material, fått utökade möjligheter att planera in olika utvärderingssätt, (vilket i sig de 

menar gynnar eleverna) de slipper anpassa sin planering utifrån skolans resurser och att 

datorn innehåller allt som behövs, både i form av material och som personligt 

planeringsverktyg.

Nyckelorden som lärarna själva använder för att beskriva hur ämnesinnehållet 

påverkats av en-till-en är variation, flexibilitet och tillgänglighet. Lärarna beskriver sig 

också som t.ex. ”klart positiva” eller att en-till-en är en ”otrolig fördel”. Det har enligt 

majoriteten av lärarna blivit enklare att variera sin undervisning tack vare en ökad 

mängd tillgängligt material. De uppskattar också flexibiliteten som detta innebär, att de 

enklare kan välja t.ex. vilka övningar eller texter de kan ge eleverna inom ett givet 

område. Ett par lärare uppger också hur de mer och mer går ifrån tryckta böcker för att 

istället använda digitalt tillgängliga läromedel och uppgifter eftersom de tycker att det 

fungerar bättre och bidrar till att man som lärare får styra själv vad man vill undervisa 

om. Ett par av lärarna, främst Ossian och Lukas, uppvisar en hög grad av medvetenhet 

kring hur datorn bäst bör användas för att till fullo nyttja dess fördelar medan Matteus 

medger att han sällan datoranpassar sina lektioner för att utnyttja datorns fulla potential.

8.1.3 Analys
Att lärarna tycker att datorn har underlättat deras planeringsarbete gör inte bara att de är 

mer benägna att använda datorn i undervisningen, det är också en förutsättning för att 
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lärarna över huvud taget ska känna sig bekväma med den som arbetsredskap och 

följaktligen gradvis klättra uppåt i S.A.M.R.-modellen. Att lärarna ger uttryck för att de 

har fått tillgång till samt utnyttjar flera utvärderingssätt nu än innan samt att de känner 

sig friare och mer flexibla i det att de slipper anpassa sin planering utifrån skolans 

resurser är också förutsättningar för att kunna utnyttja S.A.M.R.-modellen till fullo och 

nå upp till de högsta stegen i modellen. Lärarna visar också på en ganska hög grad av 

medvetenhet när det kommer till att anpassa undervisningen efter en-till-en för att uppnå

bästa möjliga resultat. Ossian till exempel menar att formen måste få styra  materialet 

man ska undervisa om och uppger att man som lärare måste utnyttja att alla elever har 

en egen dator genom att erbjuda dem uppgifter anpassade efter det, annars ger det inget 

för elevernas kunskapsutveckling och man hade lika gärna kunnat jobba med papper 

och penna, tankar som ligger i linje med Puenteduras egna tankar. Just att anpassa 

ämnesinnehållet efter datorns kapacitet och möjligheter är centralt för Puenteduras 

teoretiska modell och lärarna visar ytterligare exempel på hur de tänker kring att 

anpassa undervisningen utifrån detta. Konfucius berättar till exempel om hur den nya 

tekniken på ett enkelt sätt tillgängliggör filmpresentationer, Photo Storys och 

elevproducerade radioprogram, verktyg som tidigare i princip inte fanns tillgängliga och

därmed också hamnar högt upp i Puenteduras modell. Han ser denna utveckling som 

klart positiv då det skapar variation i undervisningen och tillåter ett mer flexibelt 

lärande. Lukas å sin sida uppskattar att eleverna nu enkelt kan arbeta på olika sätt och 

med olika saker inom samma ämne. Detta bidrar enligt Lukas till både en större bredd 

men även ett större djup då den nya tekniken tillgängliggör mer material som låter 

eleverna fördjupa sig på ett annat sätt.

8.2 En-till-ens påverkan på undervisningen

I detta kapitel undersöks det hur en-till-en påverkar själva undervisningen, med fokus på

vad lärarna utnyttjar datorerna till och vilka program de använder, hur det skiljer sig åt 

jämfört med mer traditionell undervisning samt vad det finns för för- och nackdelar med

att undervisa med en-till-en. Huvudfrågan är alltså på vilka olika sätt lärarna arbetar och

vad detta får för effekter på undervisningen.

8.2.1 Det förändrade klassrummet
Vad det förändrade klassrummet innebär är främst att det har skett en ökad spridning av 

användbara undervisningsmetoder och verktyg, en ökad anpassningsbarhet av 
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individuella lektioner samt en större bred vad gäller såväl material som undervisnings- 

och examinationsformer.

På frågan om hur en-till-en påverkar själva undervisningen jämfört med när datorer 

inte alltid var tillgängliga svarar Isak ”det är klart att det är en oerhörd tillgång istället 

för att behöva springa ner till en datasal. Det är ju snabbt att ta reda på nånting de 

behöver”. Samtidigt ser han också vissa nackdelar, som att det var enklare att styra 

eleven när man bara använde en lärobok. Nu, menar Isak, är det en fara och utmaning 

att se till att eleverna inte ”hoppar runt” för mycket och läser lite här och lite där utan att

förstå sambandet. Isaks favoritverktyg inkluderar Keynotes75 eller filmer för eleverna 

under genomgångar, men han tipsar också dem om utbildningsspel och använder 

Digilär.76

Enligt Ossian har hans elever inte alls lika många prov nu som för tio år sedan, tack 

vare att datorn erbjuder fler examinationssätt än vad som tidigare var möjligt, något som

Ossian finner är starkt positivt. Ossian använder sig ofta av Keynote eller Power Point 

vid sina genomgångar och tycker också att iMovie77 är ett smidigt 

filmredigeringsprogram som eleverna ofta får använda vid presentationer. Ossian 

framhäver också hur bra det är att kunna skapa levande dokument med hjälp av 

molntjänster78 som Google Drive och Office 365. På så sätt kan arbetsbeskrivningar 

ändras efterhand samtidigt som de alltid finns tillgängliga för eleverna och inte kan 

slarvas bort menar han.

Matteus menar att på ett individuellt plan, sett till enskilda elever, så är en-till-en 

jättebra. Han nämner riksdagsvalet i höst som exempel och menar att det är en stor 

fördel att eleverna kan tackla det på lite olika sätt beroende på vad de känner för. Leta 

upp aktuella artiklar, läsa om Reinfeldt på Wikipedia, kolla upp vad Moderaterna står 

för via deras hemsida osv. Just denna individualiseringen menar Matteus är jättebra för 

eleverna. Att hela tiden ha tillgång till aktuellt material om vad som händer i världen är 

också suveränt enligt Matteus. Han framhåller även elevernas möjligheter att göra 

snyggare och bättre presentationer med hjälp av olika verktyg som t.ex. iMovie som en 

klar fördel. Utöver iMovie nyttjar Matteus främst presentationsprogram som Keynote 

men tycker även att smart boards är ett smidigt verktyg att ha interaktiva genomgångar 

via. Matteus uppger också att han visar eleverna mer film nu än tidigare.

75 Keynote är ett presentationsprogram, likt Power Point, för Mac.
76 Digilär är en digital lärobok som finns tillgänglig på båda skolorna.
77 iMovie är ett lättanvänt filmredigeringsprogram för Mac.
78  Att spara något "i molnet" innebär att datan lagras på en universell server som man kan komma åt 
varifrån som helst, därmed försvinner kravet på att alltid ha tillgång en specifik dators hårddisk.
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Pontius tycker att undervisningen har blivit mer flexibel i och med att man snabbt 

kan göra ändringar under lektionens gång. Han menar också att allt inte behöver vara 

förberett in i minsta detalj eftersom det går så snabbt att få fram information och 

uppgifter. Pontius tycker också att det har blivit lättare att inkorporera videoklipp i 

undervisningen och att det ofta ger bra resultat. Men det har också blivit mer skrivande 

och mer inlämningsuppgifter eftersom datorerna har underlättat skrivprocessen och ökat

möjligheterna till textutbyte och feedback enligt Pontius. Pontius ställer också sig själv 

frågan ifall det är bra att det blivit ett ökande fokus på uppgifter och inlämningar och 

menar att man som lärare måste vara medveten om att så är den upplevda känslan bland 

eleverna och därför gör bra att tänka på detta när man planerar sin undervisning. Pontius

nämner också att han nu fått fler verktyg för att mäta eleverna och att antalet 

examinationsformer ökat vilket han tycker underlättat hans arbete då han enklare kan se 

vad visa elever är bra eller mindre bra på. Utöver det digitala läromedel som skolan köpt

in, Digilär, och en ökad tillgänglighet till t.ex. Wikipedia och Youtube upplever Pontius 

likt Ossian att Google Drive är ett oerhört bra verktyg där lärare och elev kan 

kommunicera och skriva ihop i samma dokument som på så sätt ständigt förändras och 

förbättras. Pontius fortsätter: ”det är ju ett viktigt verktyg att ha för oss. Det är ju 

bibliotek, det är allting. Video, det kan vara skrivmaskin. […] det är det verktyg vi har 

att använda oss av. Jag är ju oerhört positiv till det, det gör väl också då kanske att 

eleverna använder den mycket”.

Konfucius anser att den stora fördelen med en-till-en främst är mängden tillgänglig 

information och att den alltid är direkt tillgänglig. Att alltid kunna sätta sig in i aktuella 

händelser på ett smidigt sätt menar Konfucius är oerhört smidigt, han nämner som 

exempel hur han har låtit eleverna använda Google Earth79 för att kolla på Ukraina 

under den pågående Ukrainakrisen. Sådana typer av nya verktyg och 

användningsområden menar han levandegör undervisningen på ett helt annat sätt än 

innan och för sin egen del menar han att en-till-en ”ja, det är ju nästan så att man säger

att det är nödvändigt idag”. Samtidigt betonar han att lärarens uppdrag inte har 

förändrats bara för att man nu har en-till-en, ”man har fortfarande X antal elever som 

ska lära sig X antal kunskaper” som han uttrycker det. En-till-en har lett till att man 

som lärare har fått ett nytt verktyg, berättar Konfucius, men det är samtidigt ett verktyg 

som han enligt egen utsago finner ganska överlägset alla andra verktyg. Konfucius 

menar också att källäget har blivit ett helt annat  tack vare en-till-en, där man förr hade 

79 Google Earth presenterar en virtuell jordglob där man kan välja att göra nedslag på olika paltser i 
världen för att se hur det ser ut.
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en lärobok och ett uppslagsverk har man nu så mycket mer att välja ifrån och allting går 

sekundsnabbt för eleverna att hitta. Konfucius själv har en egen hemsida anpassad för 

sina klasser där han lägger ut lämpligt material och instruktioner till eleverna så att de 

alltid ska ha det tillgängligt. Han gillar också Photo Story, ett lättanvänt program som 

han menar ger goda resultat.

Lukas tycker att det går smidigare att hålla interaktiva genomgångar och 

presentationer nu när man har stöd av dator och projektor. Han uppskattar också hur 

enkelt det har blivit att dela material med eleverna, och att man tack vare det också 

enkelt kan ändra uppgifter under ett arbetstemas gång. För elevernas del tycker Lukas 

att den ökade informationsmängden är en stor fördel, att eleverna kan komplettera 

läroböckernas innehåll med andra bra källor. Han säger dock att det inte är så ofta som 

han släpper eleverna helt fria utan oftast har tänkt material redo för dem att ta del av. 

Han uppger också att eleverna har lite svårt att värdera källkritiskt ifall de får jobba helt 

fritt. Variationsbiten är annars det som Lukas framhåller som det bästa med en-till-en, 

att låta eleverna både läsa, göra övningar och se på film inom samma arbetsområde eller

till och med samma hemsida ser Lukas som oerhört positivt. Det och att det har blivit 

enklare för eleverna att göra enkla och snygga presentationer och redovisningar är de 

största fördelarna enligt Lukas. Att hitta bra grejer bland allt möjligt material på nätet 

kan dock vara svårt och tidskrävande. Lukas lägger störst vikt vid de verktyg som har 

gjort det enklare för honom att hålla enkla genomgångar, som Movie Maker80 och 

Prezi81, men framhåller även fördelen med liknande verktyg för eleverna så att de kan 

genomföra bättre redovisningar.

8.2.2 Upplevda för- och nackdelar med en-till-en

Fördelar med en-till-en avser här främst att det skapar likvärdighet bland eleverna, leder

till ett ökat elevsamarbete och ett individanpassat arbetssätt. Nackdelarna kan 

identifieras som ökad distraktion samt att det bland eleverna ibland blir för mycket 

fokus på ytan snarare än innehållet.

Bland fördelarna med ständig tillgång till datorer och internet tycker Isak att 

snabbheten sticker ut, att alltid snabbt hitta det man söker. Isak tycker också det är bra 

att skolan nu bryr sig om och tycker det är värt att lära eleverna att behärska ny teknik:

80 Movie Maker är ett filmredigeringsprogram för Windows.
81 Prezi är ett tämligen avancerat onlinebaserat presentationsprogram.
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Det bygger ju på informationssamhället och tekniken och visst är det bra då att skolan kan 
erbjuda alla barn samma tillgång så att det inte kan va skillnad på hur man har det hemma 
och hur mycket internet man har utan här är det lika oavsett var man kommer från. Det är 
faktiskt en styrka.

Bland nackdelarna ser Isak en ökad stress och att datorn ibland blir en tidstjuv, han 

menar att många elever har svårt att hantera ansvaret och att det är lätt för många elever 

att lockas göra saker som inte hör till skolarbetet, till exempel chatta eller leta efter ny 

musik. Isak anser också att det ibland kan bli för mycket fokus på datorn och menar att 

många gånger skulle papper och penna fungera lika bra att arbeta med. Datorn måste bli

något mer för att den ska kunna anses som nyttig för skolan, menar Isak. Isak tycker 

också att hans yrkesutövning har påverkats av en-till-en på så sätt att det har blivit 

krångligare i och med att man hela tiden förväntas jobba med den nya tekniken och att 

det är svårt att hålla sig ajour med allt. Han uttrycker det som att man känner att man 

inte behärskar allt till fulländning längre.

Positivt för Ossian vad gäller en-till-en är att världen bara har blivit en 

knapptryckning bort och hann nämner till exempel hur lätt det har blivit att låta eleverna

sätta sig in i en sak som Ukrainakrisen. Han tycker också att det källkritiska arbetet 

blivit bättre och att eleverna har blivit mer medvetna om hur källor bör värderas och 

granskas. Detta tror Ossian leder till att ”man kan höja nivån på vad man lär sig ganska

mycket”. Paradoxalt nog är det också ett problem att världen bara är en knapptryckning 

bort. Den ständiga stressen och pressen av att ha tillgång till facebook, Snapchat82 och 

liknande tjänster menar han att många elever har svårt att hantera och de har lätt för att 

distrahera sig själva. Sammantaget är Ossian dock positiv till en-till-en och han säger att

han har väldigt svårt att tänka sig att att gå tillbaka till att inte ha en-till-en, och att 

arbetet i så fall skulle bli ”enormt tråkigt”. Ossian är överlag ”oerhört positiv” till 

datorernas intåg i skolan och menar att det har gjort hans yrkesutövning roligare för 

såväl honom själv som för eleverna. Ossian ser främst en stor risk med en-till-en, att 

eleverna inte uppfattar skolarbetet som just arbete längre:

när elever tycker det är roligt att jobba så anstränger man inte sig. [...] är det inte tillräckligt 
tråkigt så blir det inte skoluppgift utan det blir bara trams. […] man får hitta vägar för att få 
upp lite allvar för uppgifterna kan bli för roliga och för bra så eleverna anstränger inte sig. 
Det är ju helt galet men det blir fokus på annat. […] Å då kan man ju tänka att de hade nog 
lärt sig mer i dom lägena om jag stått och vart jättetråkig i klassrummet. Så där finns en 
risk.

82 Snapchat är en fotobaserad app där användarna tar bilder på sig själva och skickar till varandra.
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Även Matteus nämner att den ständiga tillgången kan vara ”oerhört stressande” för 

vissa elever och han har också varit med om elever som snabbt efter att de fått datorer 

börjat ägna sig åt nätmobbning.  Matteus upplever också att eleverna skriver sämre för 

hand och att deras handstil försämras när de fått en-till-en. Matteus upplever det som att 

hans arbete möjligen har blivit lite mer komplicerat jämfört med tidigare, eftersom det 

har tillförts ytterligare ett moment som ska bemästras och tas hänsyn till. I viss mån 

tycker Matteus också att klassrummet har blivit svårare att kontrollera eftersom det är så

lätt för eleverna att ägna sig åt sådant som de inte borde göra.

Pontius upplever precis som de andra det som negativt att det är relativt lätt för 

eleverna att göra saker de inte ska, t.ex. surfa på nätet, och att det stjäl tid från själva 

undervisningen. Samtidigt uppger han att han inte vet om det är ett så stort problem 

eftersom han menar att hade han istället haft ett skrivhäfte så hade de suttit och kladdat i

det. De negativa aspekterna har egentligen bara ändrat form, menar Pontius. En annan 

aspekt som Pontius tycker är värd att nämna är att eleverna spelar väldigt mycket spel, 

även om det är på rasterna, och att vissa föräldrar uttryckt oro för att de inte tycker deras

barn gör annat när de väl kommit hem och han menar på att det kan skapa ett beroende.

Konfucius säger att han ser ”jättestora fördelar i SO-ämnet i att man har tillgång till

all världens information vid sina fingertoppar” och kommenterar detta vidare genom att

betona hur det för honom därför kändes hur naturligt som helst att börja jobba på det här

sättet. Konfucius menar, likt de andra, att den största nackdelen med en-till-en är att 

eleverna ibland sysslar med sånt de inte borde göra, men han är också medveten om att 

elever gjort så i alla tider och att det inte är något som uppstått i och med en-till-en, det 

har bara antagit en ny form. Konfucius tror dock att det kan ha blivit lite vanligare att 

elever ”glider iväg” sen de fick datorer men betonar att om man väger det negativa mot 

det positiva i att ha en dator så tycker han definitivt att det positiva väger över, bland 

annat säger han att datorns intåg har underlättat hans dagliga arbete då han ser det som 

ett överlägset verktyg i skolan.

Bland fördelarna ser Lukas att det har blivit enklare att visa eleverna exempel på hur 

de bör göra och vad som är en godkänd uppgift etc. i och med att allt har blivit digitalt 

och därmed mer lättillgängligt. En klar nackdel som Lukas har upplevt är att eleverna 

riskerar att bli blinda för yta snarare än innehåll. De riskerar att lägga mycket tid på att 

göra en snygg film till en redovisning och glömmer bort att den också ”måste ha ett 

innehåll för att nå upp till ett kunskapskrav”. Lukas säger också att ”det goda med 

variation för med sig distraktion” för eleverna och att många har svårt att hantera den 
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ökade friheten som nätet erbjuder. För sin egen del tycker Lukas att hans arbete har 

blivit roligare sen skolan införde en-till-en samtidigt som han säger att han ”tror att det 

är svårt att INTE ha tillgång till datorer i klassrummet längre. Det är en så stor del av 

samhället utanför.” Han medger dock att det kan vara tidskrävande och svårt att hitta 

bra material.

Sammanfattning

Bland de positiva effekterna med en-till-en i klassrummet är lärarna överens om att det 

skapar en större bredd i antalet tillgängliga undervisningsformer samt 

examinationsformer. Mängden information och hur snabbt man kan få tag på den samt, 

som en följd av detta, ökad flexibilitet att anpassa lektioner löpande allt eftersom arbetet

fortskrider är också de flesta lärarna överens om är positiva saker. På ett par punkter 

skiljer sig lärarna åt; en tycker att de elevproducerade arbetena har ökat, en annan att de 

minskat. Två tycker att källkritiken har påverkats negativt medan en lärare tycker att 

den har förbättrats. Utifrån vad lärarna säger sig använda för program och verktyg i sitt 

arbete framkommer det att det finns en stor spridning på det området men att såväl 

presentationsprogram, film- och bildredigeringsprogram, utbildningsspel, digitala 

böcker, olika molntjänster, smart boards och hemsidor används.

Majoriteten av lärarna nämner tillgängligheten på och snabbheten att få tag på 

information som klara fördelar. Andra fördelar inkluderar att en-till-en skapar 

likvärdighet bland eleverna då alla har samma förutsättningar samt att det har blivit 

lättare att hålla genomgångar och visa bra exempel på elevarbeten. Samtliga lärare säger

att tillgången på datorer har gjort att eleverna lätt blir distraherade, stressade och att det 

har blivit svårare att kontrollera att de gör det de ska. Dock nämner två lärare, Pontius 

och Konfucius, att det egentligen inte är någon skillnad jämfört med förr, bara det att 

distraktionen tagit en ny form. Ett par lärare nämner också att vissa elever fokuserar 

mycket på yta och för lite på innehåll när de t.ex. förbereder redovisningar. Två lärare 

tycker att deras arbete har försvårats i och med en-till-en eftersom man har fått 

ytterligare ett moment som man ska lära sig och hålla sig uppdaterad på medan två 

andra lärare säger att deras arbete blivit roligare sedan en-till-en infördes. En femte 

lärare tycker att hans arbete har avsevärt förenklats tack vare datorn.

8.2.3 Analys
Det av Jan Hylén uppmärksammade rättvise- och medborgarperspektivet inriktar sig på 

användning av IT för att skapa lika möjligheter mellan elever med olika förutsättningar. 
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Den största faktorn att här ta hänsyn till rör socioekonomisk status och de digitala 

klyftor som detta skapar.83  Ett mönster som i en OECD-rapport citerad av Fleischer 

upprepade sig i flera länder var att de elever som hade minst erfarenhet av att använda 

dator i hemmet presterade sämre i skolan, oavsett socioekonomisk bakgrund.84 Med 

bakgrund av detta är det intressant att lärarna själva tar upp den utökade likvärdigheten 

som en-till-en erbjuder, bland annat Isak är tydlig med att han tycker att det är bra att 

skolan engagerar sig i att skapa digital likvärdighet bland eleverna.

Enligt tidigare forskning som Ericsson presenterar är det ett problem att eleverna i 

stor utsträckning använder datorerna till annat än det de ska.85 Detta är något som 

samtliga lärare i undersökningen stämmer in i, även om det ska betonas att Pontius och 

Konfucius anser att det är ett gammalt problem som bara antagit en ny form. Medan två 

lärare tycker att deras arbete har försvårats eller blivit krångligare i och med en-till-en 

tycker övriga fyra att det är ett bra verktyg som har underlättat deras arbete och i viss 

mån även gjort det roligare, något som borgar för ett stort mått av användande för 

eleverna. Att lärarna, även de som är något mer negativa, ser datorn som ett kraftfullt 

verktyg och inser dess potential så som de visar prov på i sina svar ökar också chanserna

att de kommer utnyttja den enligt S.A.M.R.-modellens övre stadie. En granskning som 

Skolinspektionen utförde 2012 visade nämligen att eleverna i de flesta av de granskade 

skolorna använde datorerna främst till att renskriva texter eller söka information. Att 

datorerna användes för djupare innehåll var ovanligt.86 Vad Skolinspektionen fann var 

alltså att en majoritet av de undersökta skolorna använde en-till-en på ett sätt som 

motsvarar Puenteduras första stadie, förbättringsstadiet. Baserat på vad lärarna har gett 

för svar avseende hur de använder tekniken kan det konstateras att i fem av sex fall så 

når lärarna åtminstone i viss mån upp till förändringsstadiet, det andra stadiet, som är 

målet med en-till-en-undervisning enligt Puentedura. Figur 2 nedan presenterar 

modellen igen som en påminnelse.

83 Fleischer, 2013.

84 Fleischer, 2013.

85 Eriksson, 2011.
86 Lund, 2012.
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Figur 2. Illustration av Puenteduras S.A.M.R.-modell

För ytterligare förklaring av de olika nivåerna hänvisas till kapitel 6, men som tidigare 

har förklarats kan modellen något förenklat förstås som att det första stadiet behandlar 

när lärarna använder datorn medan det andra stadiet är mer fokuserat på när eleverna får

använda datorn. Lärarna i undersökningen visar klart och tydligt hur de har modifierat 

och omdefinierat sättet de låter eleverna arbeta på. Exempel på detta är när de beskriver 

hur de låter eleverna använda Google Earth för att undersöka läget i Ukraina, skapa 

Photo Storys eller göra filmer med hjälp av iMovie eller liknande program. Detta är 

tydliga exempel på hur elevernas arbetssätt har förändrats och som snart sagt samtliga 

lärare använder sig av. Ytterligare en viktig del i S.A.M.R.-modellen för att man ska nå 

det högre stadiet är att eleverna får möjlighet att dela med sig av sin kunskap till 

varandra genom att till exempel kommentera varandras arbeten eller samarbeta kring en 

uppgift. Flera lärare ger uttryck för att deras elever gärna tar sig an den nya tekniken 

och nya program med entusiasm och att de inte själva behöver vara så duktiga på t.ex. 

iMovie eller Photo Story eftersom eleverna lär sig fort men även hjälper varandra. Ett 

annat exempel på elevernas möjlighet till att hjälpa varandra är genom de levande 

dokument som ett par lärare säger att de jobbar med där man lätt kan ge varandra 

feedback. Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots de upplevda negativa 

aspekter som en-till-en för med sig såsom att eleverna lätt blir distraherade så uppvisar 

lärarna i denna undersökning, tvärtemot Skolinspektionens farhågor, en hög 

medvetenhet om hur en-till-en bäst bör användas i den pedagogiska undervisningen. 

Därmed kan det tyckas som att införandet av en-till-en överlag bör betraktas som 

positivt, ”man vinner mycket och förlorar lite”, som Ossian uttryckte det.  Det återstår 

dock att se ifall en-till-en faktiskt leder till att eleverna presterar bättre.

8.3 En-till-ens påverkan på elevernas resultat

I detta kapitel undersöks det huruvida lärarna upplever att en-till-en har några positiva 

effekter på elevernas resultat, men även hur en-till-en påverkar motivationen hos 

eleverna och om det finns några skillnader mellan elever med läs/skrivproblematik och 

elever utan denna problematik. Huvudfrågan är på vilka olika sätt, om alls, en-till-en 

påverkar elevernas kunskapsutveckling och isåfall vad det beror på.
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8.3.1 Resultatförändringar

I detta kapitel undersöks det huruvida lärarna upplever att elevernas resultat har 

förbättrats eller inte sedan de började jobba med en-till-en.

Isak är väldigt snabb med att säga och bestämd i sin uppfattning av att eleverna inte 

gör bättre ifrån sig bara för att de har dator.

Ossian säger först att inte heller han uppfattar någon förbättring i det grundläggande 

arbetet. Men han ger som exempel att han tycker att eleverna nu jämfört med för tio år 

sedan har blivit sämre på att t.ex. läsa kartor, och gissar att det beror på att de inte orkar 

sitta och plugga in den typen av information på samma sätt som man gjorde förr. 

Källkritik och att kunna argumentera för sin sak tycker Ossian emellertid har förbättrats 

i och med att tillgången på källor ökat. Just det förbättrade arbetet med källkritik tror 

Ossian kan leda till en nivåhöjning hos eleverna. Han säger:

Så skulle man kombinera dom här då, det här verktyget, med lite vanligt klassiskt råplugg 
och hårt arbete så är det enorma resultat men men det känns som att jag har tappat lite där. 
[…] Visst blir en del saker lite sämre, en del saker blir rätt mycket bättre. Man vinner 
mycket och förlorar lite tror jag nog

Matteus uppger likt Isak att han inte tror att måluppfyllelsen kommer öka med en-

till-en, han menar att det inte har med datorerna att göra utan snarare beror på andra 

saker, som skickliga lärare.

Pontius, som menar att skrivandet och inlämningsuppgifterna har ökat, tycker sig 

kunna se en ökad kvalitet på de texterna han får in. Dels anser han att detta beror på en 

ökad samverkan mellan skolor och en förbättrad bedömningsform som man tagit fram 

på skolan, men även en-till-en spelar in:

P: Det har ju blivit mer... det har blitt mer skrivande, mycket mer.

T: Alltså dom lämnar in fler uppgifter?

P: Ja det kan man väl känna, det har blivit mer inlämningsuppgifter.

T: Tycker du...

P: Om jag tycker det är bra?

T: För om de skriver mer eller så, liksom skriver de bättre så att säga? Att de når en högre 
nivå liksom?
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P: Det tycker jag. […]  Jamen det kanske har med datorerna också påverkat. Det är ju så 

mycket enklare att skriva, ge feedback, både fram och tillbaka.

Pontius tycker också att den feedback han kan ge eleverna på deras texter har blivit 

bättre och att han personligen har utvecklats som lärare efter det att en-till-en infördes.

Konfucius menar bestämt, precis som Isak och Matteus, att eleverna inte lär sig 

kvalitativt bättre tack vare en-till-en, betygssnittet har inte förändrats, som han själv 

uttrycker det. Konfucius nämner dock att stoffet blivit mer varierat tack vare en-till-en 

och att han tror att det kan leda till att eleverna får mer nyanserad kunskap. Konfucius 

nämner även att eleverna får en del andra färdigheter än vad som ligger inom ramen för 

SO-undervisningen, att de får lära sig att arbeta med datorer samt får lära sig hur man 

hittar information på nätet etc.

Lukas säger att han tror att vissa elever presterar lite bättre men samtidigt tror han att

distraktionen som datorn kan ge upphov till gör att andra elever presterar sämre. 

Överlag ställer sig Lukas tveksam till om det blivit någon större resultatförbättring. Vad

som kan driva fram ett bättre resultat är ökad motivation tack vare att man får göra 

roliga saker, tycker man att något är roligt ger det bättre resultat hävdar Lukas. Lukas 

säger också att det fanns en förhoppning på skolan att resultaten skulle förbättras när en-

till-en infördes, främst hos killarna, men att han är tveksam till om det har slagit in eller 

inte. Lukas tycker inte att skolarbetet eller de uppgifter som eleverna gör har förändrats 

särskilt mycket i och med en-till-en mer än att datorerna har erbjudit valfrihet. Han 

framhäver dock att valfriheten ger vissa fördelar för eleverna:

Redovisningsformerna för elever, att visa att dom har lärt sig en viss sak, har ju blivit... 

mycket friare efter datorer. Man kan ju ha att dom gör, alla behöver inte göra samma sak, 

man kan ju ha fem, sex olika arbetssätt igång [...] det här med olika elevundervisningssätt 

ger en motivationshöjning, en del tycker inte att det och det passar och då gör det ger det 

lite bättre resultat.

8.3.2 Motivationsförändringar
Motivationsförändringar i detta kapitel förklaras med att olika arbetssätt gör att eleven 

tycker det är roligare att arbeta samt att en ökad anpassningsbarhet gör att alla elever 

kan hitta något som de är bra på.

Isak tror att vissa elever såklart tycker det är roligt att ha dator och få jobba på lite 

nya sätt men menar att när den inledande kicken av att ha en egen dator lagt sig så tror 
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han inte att den bidrar till ökad motivation hos eleverna. Han säger också att ”det blev 

ju nästan som det var frälsningsvåg som svepte över oss. Jag tror faktiskt inte att datorn

är svaret på alla våra böner när det gäller att få eleverna intresserade”.

Ossian däremot tror att elevernas motivation för skolarbetet har ökat sedan en-till-en 

infördes men att man måste rikta motivationen rätt så att det inte bara blir att eleverna 

tycker att det är roligt och stirrar sig blinda på en fin yta men missar att lägga kraft på 

innehållet, något som även Lukas varnar för.

När Matteus får frågan om potentiell motivationshöjning bland eleverna svarar han 

att ”Det är ju vår förhoppning givetvis att det ska va motivationshöjande. Men jag 

personligen, jag har nog inte som lärare riktigt kommit dit, jag skulle vilja svara 'ja, 

definitivt' men jag... vet inte om jag kan det. Inte än”. Matteus säger sig överlag vara 

tveksam till att datorer skulle höja elevers motivation men fortsätter: ”samtidigt som jag

inser, vi lever ju i det samhället vi gör. Har vi inte datorer i skolan så det funkar ju inte.

Vi måste ju ha datorer. Vi måste ju ha de bästa hjälpmedel som finns. Men rent 

motivationsmässigt... jag är tveksam”.

Pontius tycker sig kunna se att hans elever har blivit mer motiverade sedan en-till-en 

infördes. Han härrör detta till det faktum att eleverna har fått fler verktyg att jobba med 

och att de inte alltid behöver skriva traditionella arbeten. Han menar också att eleverna 

tycker det är roligt att de relativt enkelt kan göra snygga uppgifter med hjälp av t.ex. 

Photo Story.

Konfucius säger först att han inte tycker sig se någon skillnad i motivation och säger 

att de eleverna som var intresserade innan fortfarande är det och vice versa. Han 

tillägger dock följande:

samtidigt är det ju det här att du kan variera undervisningen mer än vad du kanske kunde 
tidigare på sätt och vis. Och variation är alltid bra. Kanske det kan va så att några elever 
som tidigare, till exempel en elev som inte gillar att läsa en text, som inte har sin styrka att 
läsa eller skriva texter, kan komma mer till sin rätt i andra sammanhang.

Lukas säger att den ökade variationen och friheten för eleverna att välja material och 

hur de vill jobba verkar ha fått positiva effekter på elevernas motivation, särskilt bland 

de elever som från början har en låg motivation menar Lukas att detta ger goda effekter.

Att de direkt kan ta reda på en fråga som de kom på menar han skapar ett naturligt driv 

hos eleverna som gör att han uppfattar det som att en-till-en i vis mån har höjt elevernas 

motivation.
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8.3.3 Påverkan på elever med särskilda behov
De faktorer som är avgörande för elever med särskilda behov är möjligheten att få texter

upplästa, hjälp med skrivande i form av ordbehandlingsprogram samt en ökad 

användning av diverse hjälpmedel eftersom datorn alltid är tillgänglig för alla.

Isak ser stora fördelar i nyttjandet av en-till-en för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, inte minst när det kommer till att kunna få text uppläst. Men även en 

enkel sak som rättstavningskontroller tycker Isak gynnar särskilt dessa elever.

Ossian säger att ”för 90 % av eleverna, de allra flesta eleverna, blir det väldigt 

mycket enklare att jobba” sen en-till-en infördes. Dock tycker han att det kan vara ett 

problem att hitta enkla sidor som är bra och användbara för de elever som har det svårt. 

Men även för de som har t.ex. läs- och skrivsvårigheter är en-till-en ett bra verktyg 

menar han. Förr ville elever inte vara annorlunda och undvek vissa hjälpmedel som 

inlästa texter, men idag är det inget konstigt att ta på sig hörlurar när alla har en dator, 

menar Ossian. Även skrivandet menar han har blivit bättre nu när ”de här som har 

svårigheter dom, dom kan lämna ifrån sig saker som både blir snygga och läsbara” 

vilket var svårare när datorn inte fanns som tillgängligt verktyg.

Matteus, som ställde sig tveksam till förbättrad måluppfyllelse bland eleverna tack 

vare en-till-en, menar ändå att datorerna innebär ”stora fördelar” för elever som har läs- 

och skrivproblematik, inte minst att kunna få texter upplästa framhåller han som viktigt.

Pontius åsikter i den här frågan stämmer väl överens med Ossians. Även Pontius 

menar att elever med problem nu i större utsträckning tar till sig vissa hjälpmedel, som 

att få texten uppläst, när alla har datorer. Han tycker också att ordbehandlingsprogram 

hjälper dessa elever att producera bättre texter som de kan känna sig nöjda med.

Konfucius håller med Ossian och Pontius och säger att tack vare att datorn har blivit 

ett naturligt inslag i skolan så är det inte längre konstigt att få en text uppläst, vilket 

Konfucius menar har gynnat de svaga eleverna eftersom även de kan ta till sig fakta på 

ett smidigt sätt.

Lukas håller med de andra lärarna och instämmer i att en-till-en gynnar elever med 

läs- och skrivsvårigheter

Sammanfattning

Rörande höjda elevresultat är totalt tre av sex lärare bestämda i sin uppfattning att en-

till-en inte leder till bättre elevresultat, en lärare är tveksam. En lärare tycker att 
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kvaliteten på elevernas arbete har höjts medan den sista uttrycker det som att vissa saker

hos eleverna blivit bättre men andra sämre.

Avseende huruvida en-till-en leder till ökad motivation bland eleverna så är lärarna 

splittrade, två är bestämda i sina uppfattningar att elevernas motivation inte har 

påverkats, tre säger sig kunna se att motivationen har ökat och en är tveksam. För de 

lärare som anser att de kan se en motivationshöjning förklaras det med att utökade sätt 

att arbeta för eleverna gör att skolan blir roligare samt att elever som inte är bra på en 

sak nu har större möjlighet att göra något annat och att det kan verka 

motivationshöjande.

På den sista punkten, rörande fördelar för elever som har det svårt i skolan på grund 

av läs- och skrivsvårigheter, är samtliga lärare överens om att en-till-en innebär stora 

fördelar för dessa elever. Anledningar som lärarna ger till det goda utfallet är att man 

nu, mycket smidigare än innan, kan få texter upplästa istället för att läsa dom själv, 

rättstavningskontroller i ordbehandlingsprogram fungerar effektivt för dessa elever och 

eleverna tar i högre grad till sig de hjälpmedel som finns när alla har varsin dator 

eftersom man då inte längre framstår som annorlunda.

8.3.4 Analys
I föregående kapitel konstaterades det, i enlighet med syftet och den tredje 

frågeställningen, att även om lärarna inte är helt överens, så är den samlade bilden att de

inte anser att en-till-en bidrar till att höja elevernas resultat. Lärarna är också som grupp 

ambivalenta till om elevernas motivation har påverkats i positiv riktning av en-till-en, 

även om tre lärare säger att så är fallet.

Som Svensson tidigare påpekat är det ”högst osäkert” att arbete med en-till-en skulle 

kunna förbättra elevers resultat mer än någon annan undervisning.87 Olika IKT-

lösningar har enligt Svensson  länge antagits vara lika med just lösningar, trots att dess 

effekter på lärande fortfarande är i hög grad outforskade, något som Isak ifrågasatte 

ovan. Svensson betonar dock att lärare bör använda sig av verktyg som datorspelande, 

e-litteratur och chattande i sin undervisning. Han menar att ett kritiskt förhållningssätt 

till undervisning med IKT är  viktigt, men att det är lika viktigt att lärare vågar 

experimentera och använda sig av nya metoder.88 Svensson menar vidare att en effektiv 

användning av datorer leder till att skolans lärmiljö påverkas i positiv riktning.89

87 Svensson, 2008.
88 Svensson, 2008.
89 Svensson, 2008.
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Vi såg också tidigare hur även Estling Vannestål påpekar att forskningen hittills inte 

lyckats visa på några klara kopplingar mellan användandet av IKT i skolan och effektiv 

inlärning.90 Andra rapporter har också pekat i ungefär samma riktning: Skolinspektionen

menar att en-till-en kan effektivisera lärandet samt öka elevernas motivation,91 och i en 

rapport från E-learning Nordic upplevde 55 % av lärarna att IT haft en "förbättrande 

effekt" på eleverna.92

Det finns dock ett genomgående problem i majoriteten av forskning på området och 

det är att man oftast talar om upplevda förbättrade resultat eller att man verkar förutsätta

att bara för att lärare anser att eleverna presterar bättre eller eleverna rapporterar ökad 

motivation så sätts det likhetstecken mellan detta och förbättrade resultat. Även om 

forskning sällan, om alls, lyckats visa på några direkta samband mellan en-till-en och ett

förbättrat resultat så  hänvisar Estling Vannestål till kopplingar mellan elevers 

motivation och inlärning.93 Även Svensson medger att IKT besitter en inneboende 

förmåga att motivera elever vilket i sig i bästa fall kan leda till att eleverna pushas till att

vara nyfikna och att hitta kreativa lösningar på sina uppgifter.94 Estling Vannestål 

framhåller variation som den största anledningen till att använda en-till-en. Detta menar 

hon, vilket även Svensson påpekar, kan leda till ökad motivation hos eleverna. En ökad 

motivation och ett större intresse skapar sedan i sig en bra grund för lärande enligt 

henne.95 Återigen presenteras dock inga direkta siffror eller undersökningar som kan 

styrka att ökad motivation per se ger bättre resultat bland eleverna.

Ett av de största forskningsprojekten på området i Sveriges historia utfördes 2010-

2013 där forskare från Örebro Universitet följde 24 skolor i 11 olika kommuner under 

tiden som de införde en-till-en. Trots positiva rapporter från lärare och elever slog 

forskarna efter att ha undersökt elevernas meritvärden fast att det var ”absolut tydligt” 

att datorn inte har haft några direkta effekter på elevernas resultat.96 En annan studie 

som Fleischer hänvisar till utfördes 2008 av The European e-learning Forum for 

Education. Även här rapporterade skolorna bättre resultat hos eleverna tack vara 

införandet av IT.97 Trots det fann man även här att skillnader mellan upplevelser av 

90 Estling Vannestål, 2009.
91 Lund, 2012.
92 Fleischer, 2013.
93 Estling Vannestål, 2009.
94 Svensson, 2008.
95 Estling Vannestål, 2009.
96 Fleischer, 2013.
97 Fleischer, 2013.

40



höjda resultat och ett faktiskt bättre resultat. Trots att flera lärare upplevde höjda resultat

visade det sig att det i verkligheten inte motsvarades av höjda betyg.98

Med bakgrund av såväl den genomförda undersökningen som det som tidigare 

forskare gjort gällande kan man dra slutsatsen att brukandet av en-till-en sannolikt 

främjar elevernas motivation. Däremot är det, också i enlighet med tidigare forskning, 

svårare att konstatera huruvida elevernas lärande påverkas positivt eftersom det är svårt 

att uppmäta resultat avseende detta. Till exempel svarade Lukas på frågan om elevers 

höjda resultat att det alltid är svårt som lärare att veta då det är svårt att jämföra olika 

elevgrupper med varandra från år till år. Han la även till att man ju inte vet hur elever 

med en-till-en hade klarat sig utan datorer.

Denna undersökning, likt tidigare forskning på området, visar prov på hur åsikterna 

går isär rörande just resultatförbättring. Som presenterats tidigare anser tre lärare att 

resultaten inte förbättrats, en tycker att så har skett och två är tveksamma. Ehuru 

åsikterna i frågan skiftar är det min mening att användandet av och nyttan med datorer 

och annan teknik i skolan inte bör bedömas enbart utefter synbara, kvantifierbara 

effekter utan även efter de mer osynliga effekterna. Om elevernas motivation främjas av

användandet av en-till-en, så som bland annat denna undersökning antyder, så är det 

inte alls otroligt att även deras lärande indirekt främjas tack vare deras höjda motivation 

men att det är svårt att härleda detta till just användandet av en-till-en. Det är också 

viktigt att poängtera att samtliga lärare i undersökningen anser att en-till-en innebär 

stora fördelar när det kommer till resultatförbättring för elever som har det svårt i skolan

på grund av läs- och skrivsvårigheter. Att ordbehandlingsprogram och talsyntes, som så 

gott som samtliga lärare uppger även används av elever utan denna problematik, skulle 

fungera resultathöjande enbart för denna grupp elever men inte ge positiva effekter även

för elever utan sådan problematik förefaller något orimligt.

En-till-en ska dock inte dömas ut helt även om det skulle vara så att elevernas 

resultat inte positivt förändras. Som flera lärare har påpekat är datorer allt vanligare i 

livet utanför skolan och bör därför vara ett logiskt inslag även i skolan då det hjälper till 

att skapa likvärdighet bland eleverna. Man kan tycka det anmärkningsvärt att trots att 

lärarna uppnår en hög nivå i S.A.M.R.-modellen så anser de samtidigt att elevernas 

resultat inte har påverkats positivt, men det är inte heller modellens syfte. Snarare har 

modellen här använts för att se om det skulle resultera i några andra resultat än vad den 

tidigare forskningen konstaterat, vilket alltså inte blev fallet. Puenteduras S.A.M.R.-

98  Fleischer, 2013.
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modell har aldrig presenterats som en garant för eller lösning på elevers skolresultat, 

snarare har den syftat till att vägleda lärare i hur de ska se till att utnyttja tekniken i sin 

undervisning så att datorn blir något mer än en glorifierad skrivmaskin. Fleischer 

konstaterar att ”IT som pedagogiskt verktyg är centralt i utvecklingen av innovativa 

lärandeprocesser”99 och det är detta som Puenteduras modell syftar till att främja. Ett av 

modellens mål är som beskrivits innan att eleverna ska börja samarbeta mer med 

varandra och dela med sig till varandra i sitt lärande. Huruvida detta är ett arbetssätt 

som förbättrar resultaten är svårt att sia om, även om förhoppningen såklart är att så ska 

ske. Framförallt syftar modellen dock till att se var i sin undervisning lärarna befinner 

sig, vilket också är det intressanta för denna uppsats.

9. Diskussion
9.1 Resultatdiskussion

Som Eriksson tidigare beskrivit utifrån amerikanska studier, där man har längre 

erfarenhet med en-till-en än i Sverige, beräknas det ta fem till åtta år innan en-till-en kan

visa på några verkligt märkbara resultat. Detta kan vara en förklaring till att såväl den 

tidigare svenska och europeiska forskningen som här presenterats till stor del inte 

lyckats visa på några konkreta resultat. Forskningen valdes dock ur den kontexten då det

kändes mest relevant för en uppsats med syfte att undersöka den svenska skolans 

förhållanden på området. Att man på Humleskolan har haft en-till-en ungefär ett år och 

på Malteserskolan i drygt fyra år riskerar alltså att skapa en situation där man redan på 

förhand skulle kunna döma ut undersökningen och hävda sig veta resultatet. Det är 

därför viktigt att komma ihåg att uppsatsen har en fenomenografisk ansats och att det 

hela tiden har varit lärarnas personliga upplevelser som stått i fokus. Den tredje 

frågeställningen, med fokus på elevernas resultat, utgör också bara en tredjedel av 

uppsatsens resultat och är inte på något sätt överordnad de andra frågeställningarna.

Resultatet replikerar i stort vad andra undersökningar har rapporterat och lärarnas 

svar skiljer sig inte nämnvärt åt jämfört med vad andra undersökningar på liknande 

områden kommit fram till. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att undersökningen 

har varit väl genomförd. Baserat på läsning av intervjutranskriberingarna och lärarnas 

ofta likartade svar tror jag att risken att jag har influerat intervjupersonerna med mitt sätt

att ställa frågor har varit relativt liten.

99 Fleischer, 2013.
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En annan intressant faktor att ta fasta på är att lärarnas svar på Humleskolan inte 

skiljer sig nämnvärt åt från Malteserlärarnas svar, trots att det till exempel skiljer tre år 

mellan skolornas användning av en-till-en. Tiden som lärarna har jobbat med datorer 

blir alltså närmast en icke-faktor vilket på ett sätt är bra då det gör att man kan jämföra 

sex lärare istället för tre lärare för sig och tre för sig. Självklart hade olika resultat 

skolorna emellan varit intressanta, men det är lika intressant att de skillnaderna knappt 

existerar; lärarna är mer lika än olika varandra i sina svar trots skillnaden i 

tillämpningstid för en-till-en.

9.2 Slutsatser

Syftet med denna uppsats var att belysa hur sex SO-lärare i Kronobergs län förhöll sig 

till det nya arbetssätt som introducerats för dem i och med införandet av en-till-en samt 

att beskriva hur, om alls, det har förändrat deras yrkespraktik. Även av intresse var att ta

reda på är ifall lärarna upplevde någon märkbar förändring i elevernas resultat med en-

till-en.

Med hjälp av S.A.M.R.-modellen har det kunnat konstateras att lärarna i hög grad 

uppfyller kraven för att nå upp till förändringsstadiet, det högre av de två stadierna som 

presenteras i modellen. Vad detta innebär är att lärarna generellt förhåller sig till och 

utnyttjar den nya tekniken i linje med vad Puentedura anser är ett korrekt arbetssätt och 

flera tycker även att den har erbjudit ett roligare sätt att arbeta på. Lärarna anser att 

deras yrkespraktik har förändrats i ganska hög utsträckning, allt ifrån att mängden 

potentiellt material ökat till att det har blivit enklare att variera undervisningen, flera 

undervisnings- och examinationsformer har tillkommit, likvärdigheten har ökat och man

har fått fler verktyg att jobba med. Sett över hela den undersökta gruppen tycker lärarna 

generellt att förändringen har varit positiv och de välkomnar en-till-en-satsningarna 

samtidigt som de inser att det mer eller mindre måste bli ett naturligt inslag i skolan. 

Avseende resultatförändringar så upplevde lärarna, i likhet med vad som presenterats 

som tidigare forskning, att resultatförändringar i största del uteblir efter det att en-till-en

införts. Däremot är det viktigt att man utnyttjar datorn som pedagogiskt verktyg, vilket 

flera lärare ger uttryck för, och S.A.M.R.-modellen har använts för att påvisa att lärarna 

ligger på en enligt Puentedura hög nivå när det kommer till detta. Lärarna ansåg också 

att elevernas motivation påverkas positivt av en-till-en vilket är ett resultat så gott som 

något. Möjligen kan det i längden leda till förbättrade resultat.
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En-till-en i skolan är förmodligen här för att stanna vare sig vi vill det eller inte, det 

visas inte minst genom den mängd av skolor som idag bedriver undervisning med en-

till-en. Det ses därför som positivt att de intervjuade lärarna i stort ser på en-till-en som 

något som har förändrat deras yrkesutövning till det bättre. I inledningen (se kapitel 1) 

konstaterades det att det finns en osäkerhet kring huruvida en-till-en verkligen utnyttjas 

på bästa möjliga tänkbara sätt och tidigare forskare har oroat sig för att det ofta är upp 

till den enskilda läraren att bestämma hur en-till-en ska användas. Det kan dock här 

konstateras att de intervjuade lärarna föregår med gott exempel och i stort har tagit till 

sig en-till-en på ett bra sätt samt arbetar för att det ska nyttjas på bästa sätt i deras 

klassrum. Kvarstår gör frågan om en-till-ens effekter på eleverna, men det kan här 

konstateras att även om så är fallet att det inte ger några direkta effekter på majoriteten 

av elevernas resultat och betyg så verkar det i alla fall kunna verka motivationshöjande 

samtidigt som det är ett högst nyttigt hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivproblematik.

9.3 Professionsrelevanta konsekvenser

Med tanke på det resultat som har framträtt i denna uppsats kan man inte undgå att ställa

frågor kring nyttan med en-till-en i skolan. Är det till exempel värt alla pengar det 

kostar, pengar som annars hade kunnat gå till att anställa fler lärare, ifall det är tveksamt

om det leder till förbättrade elevresultat? Samtidigt rapporterar lärarna att de upplever 

datorerna som positiva inslag i sin arbetsdag. Förmodligen är det också så att datorer 

och annan IT-teknik kommer fortsätta att ta mer och mer plats i skolan i framtiden 

samtidigt som så sker i resten av samhället. Lärarprofessionen har förändrats, vilket 

lärarna i denna underökning gett uttryck för, och fortsätter att förändras allt eftersom 

teknik blir ett allt vanligare inslag i skolorna. Vad konsekvenserna av detta blir är 

egentligen upp till de berörda lärarna och beroende av hur de väljer att ta till sig 

tekniken. Baserat på denna undersökning ser dock framtiden relativt ljus ut för ökad och

förbättrad teknikanvändning i skolan. Det framstår dock som att lärarprofessionen 

kommer att behöva anpassas utefter de nya förutsättningar som skapas i och med den 

naturliga samhällsutveckling som vi idag ser med en ökad teknikanvändning. Skolan 

kan inte fungera som en motsträvig kraft gentemot resten av samhället utan måste 

snarare ligga i framkant och vara villig att förändras utefter samhällets krav. Baserat på 

resultatet i denna undersökning så verkar som tur är lärarna vara villiga att förändra sig 
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själva och sitt arbetssätt för att motsvara samhällets krav på utbildade medborgare. Det 

är därför synd att, som Skolverket rapporterar, satsningar på inköp av IT-utrustning ofta 

inte följs upp av tillräcklig utbildning.100 Lärarna blir ofta lämnade att utbilda sig själva 

och det håller inte i längden om vi vill att lärarna ska kunna hålla en hög standard i sin 

undervisning. Detta är förmodligen en av de viktigaste punkterna att beakta för att 

lärarprofessionen ska kunna fortsätta att utvecklas framåt.

9.4 Metoddiskussion

Kvalitativa intervjuer är alltid ett resultat av den kontext som intervjuerna genomförts 

i.101 På samma sätt är människors åsikter svåra att kvantifiera eller kategorisera. Detta 

innebär dock inget problem i sig då den fenomenografiska ansatsen behandlar 

subjektiva uppfattningar. För denna uppsats syfte behövdes det en metod som kunde 

belysa intervjupersonernas personliga förståelser och upplevelser av en-till-en, och för 

det fungerar den kvalitativa intervjun ihop med den fenomenografiska ansatsen bra.

Man hade kunnat använda sig av kvantitativa enkäter men hade då behövt ett mycket

större sampel än vad som är rimligt inom gränserna för denna uppsats. Samtidigt 

riskerar man också att misslyckas med att gå på djupet avseende lärarnas svar vid en 

sådan approach. En annan möjlig metod är deltagande observation, detta för att till 

exempel se hur väl lärarna faktiskt utnyttjade en-till-en och arbetade efter S.A.M.R. 

Även denna approach hindrades dock av en begränsning i tid då det hade behövts ett 

antal observationer per lärare för att med denna metod kunna dra vettiga slutsatser. 

Utöver det behöver deltagande observationer också oftast kompletteras med till exempel

intervjuer eller enkäter. Den kvalitativa intervjun som metod hade fungerat ännu bättre 

om den hade kunnat kompletteras med till exempel deltagande observationer men för 

denna uppsats skull fyller valet av metod och sedermera genomförandet sitt syfte väl.

9.5 Vidare forskning

Vid fortsatt forskning på området en-till-en rekommenderas det framförallt att forskaren

tar i beaktande att tillräcklig tid ska ha passerat efter implementeringen för att korrekta 

slutsatser ska kunna dras. Intressanta frågor som väckts under arbetet med den här 

uppsatsen och som skulle kunna undersökas vidare är hur eleverna själva uppfattar 

arbetet med en-till-en. Tycker de att de presterar bättre eller är det ett verktyg som har 

100Lund, 2012.
101Kvale & Brinkmann, 2009.
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gjort skolan svårare? Även en undersökning av en-till-ens påverkan på elevernas 

psykosociala hälsa hade varit intressant då samtliga lärare uppger att deras elever känner

sig stressade och pressade över att alltid ha tillgång till en dator. Det hade också varit 

intressant att ta rea på hur mycket pengar skolorna spenderar på en-till-en-satsningar för

att sedan intervjua lärare, rektorer och/eller kommunpolitiker för att ta reda på om de 

tycker att det är värt pengarna sett till resultaten, eller bristen på resultat. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats även ge upphov till fler och säkert bättre idéer.
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11. Bilagor
Bilaga A-Missiv till lärarna

Hej

Vi är två studenter som heter Tobias och Markus. Vi läser till lärare på Linneuniversitet.
Vi skriver nu vårt självständiga arbete på avancerad nivå 30hp inom allmändidaktik vid 
lärarprogrammet och har valt att inrikta oss på användning av en till en datorer i 
undervisningen.

Vi har valt att skriva dessa uppsatsarbeten för att vi tycker att den tekniska utvecklingen
i skolan är intressant att studera. Teknisk kompetens är något som dagens elever är 
beroende av att ha kunskap om då samhället rör sig i en riktning där teknik blir och mer 
relevant i såväl utbildning som i yrkeslivet.

Tobias uppsats handlar om hur du som lärare arbetar med de verktyg som har gjorts 
tillgängliga för dig i En till En. Tobias är mest intresserad av hur Du som lärare anser att
det har påverkat ditt yrkesutövande t.ex.

–Krävs det mer planering för arbetet med datorer  i undervisningen?
–Hur har undervisningen förändrats med det nya arbetssättet?
–Ser du någon pedagogisk vinst med att arbeta med datorer i undervisningen?

Markus uppsats handlar om hur du som lärare ser på de problem som framkommer med 
digitala källor i projektet. Markus fokuserar mer på det källkritiska förhållningssättet 
som du förmedlar till eleverna.

–Lär du eleverna att värdera källor på olika sätt om de kommer från digitala källor eller 
fysiska källor?
–Har ditt arbete med att källkritik ändrats i ditt arbete med En till En datorer?
–Hur planerar du undervisningen för att utveckla elevers källkritiska tänkande?

 Vi skulle gärna intervjua dig för att få reda på dina erfarenheter och tankar kring 
ovannämnda frågor. I våra uppsatser så vill vi belysa din personliga erfarenhet som 
lärare i arbetet med En till En.

Vi hoppas att få kunna genomföra intervjuerna med er mellan den 20 mars och 10 april. 
Vi är väldigt flexibla sett till tidpunkt och om det behövs även att senarelägga datumet 
för intervjun. Intervjuerna kommer ske vid två tillfällen ett tillfälle för Tobias och ett för
Markus. Intervjuerna kan ske på samma dag. Vi vill gärna att du hör av dig så fort du 
kan om du är villig att hjälpa oss att gå vidare i vårt uppsatsarbete.

Vi kommer naturligtvis att följa de forskningsetiska riktlinjer som råder.  Att delta i 
intervjun är helt frivilligt och ni har rätt att avbryta intervjun.  Materialet från intervjun 
kommer bara att användas i uppsatsen. Ni som informanter är naturligtvis skyddade av 
anonymitet i uppsatsen. Har ni några speciella önskemål kring hur intervjun ska ske så 
är vi tillmötesgående så gott som vi kan. Begär ni att intervjun ska avbrytas så kommer 
vi i enlighet med forskningsetiska råd som finns att förstöra det material som har 
framkommit.
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Bilaga B-Intervjuguide

1. Hur påverkar en-till-en valet av ämnesinnehåll och planeringsarbetet?

1) Vad använder du oftast datorn till i ditt planeringsarbete?

2) Kollar du alltid upp materialet du ska använda innan du låter eleverna ta del av det?

3) Känner du att du har blivit firare i dina val av material och ämnen sen skolan införde 

en-till-en?

4) Har din arbetsbörda ökat sedan en-till-en infördes? Jobbar du till exempel mer 

hemifrån nu på din fritid?

5) Upplever du att det tar mer tid att arbeta integrerat med IT än tidigare (t.ex. hitta bra 

undervisningsmaterial, men även tekniska problem)?

2. Hur påverkar en-till-en själva undervisningen?

1) Vad använder du oftast datorn till i klassrummet/undervisningssituationen?

2) Vilka program eller verktyg är de vanligaste som du använder?

4) Vad tycker du om att arbeta med datorer? Har det gjort ditt jobb 

enklare/svårare/roligare/mer komplicerat?

5) Har du nånsin spelat in dig själv med ljud eller bild för att använda materialet i en 

undervisningssituation?

6) Brukar du lägga ut instruktioner, läxor och uppgifter på nätet? Isåfall, var? Klasmail, 

first class, wikisida, blog?

7) Finns det några aspekter av att jobba med datorer som du ogillar? Vad?

8) Finns det något med att jobba med datorer som du känner dig osäker på? Vad?

9) Har du nånsin känt av en press från medarbetare/rektor att du måste använda 
datorerna i din undervisning?
10) I din uppfattning, vad tror du att dina elever tycker om att ha varsin dator och arbeta
på det här sättet?
11) Fördelar och nackdelar med att ha ständig tillgång till datorer och internet för både 
lärare och elever?

3. Kan lärarna se några resultatförändringar hos eleverna efter tillämpningen av en-

till-en?

1) Upplever du att datorerna är ett bra hjälpmedel för elever med läs/skrivsvårigheter 

eller andra problem?

2) Går det, enligt din åsikt, att se några förbättringar i resultat när eleverna får arbeta 

mycket med datorer?
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3) Upplever du eleverna som mer motiverade när de får arbeta mycket med sina 

datorer? Isåfall, vad tror du detta beror på?

4. Hur togs den nya tekniken emot av lärarna?

1) Stötte du på några problem när en-till-en introducerades? Tekniskt? 

Utbildningsmässigt?

2) Upplever du att du har fått tillräckligt med fortbildning i hur en-till-en bör appliceras 

i klassrummet?

Om inte, hur har du utbildat dig själv?

3) Känner du att du har fått kunskap om hur datorerna bäst bör användas rent 

pedagogiskt? Har du fått tillräcklig information om rådande forskning och praxis? 

Följdfråga: Eller har det bara varit att slänga in datorerna i klassrummet och sen tuta och

köra?
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