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Information and communication technology (ICT) is an important part of society. Learning 

occurs in all contexts and many students already use various digital media in their leisure 

time. This article, based on a case study in a One-to-One school. It describes how teachers 

perceive that their teaching is influenced when their pupils get a laptop. The purpose of this 

study is to investigate how the focus on one-to-one influence teachers' work in the 

classroom. The focus is on laptops and smart boards, from teachers' aspect. Interviews with 

teachers are the basis for empirical data. The result shows that the teachers saw ICT- 

learning tools as supportive, and when digital learning resources are used it creates new 

opportunities, as well as new and problematic situations. The teaching can be organized in 

new ways and the content of the subject can be presented in other ways. The study confirms 

what other studies of One-to-One-schools already have found out, for example, that the 

pupils have been more motivated and it is calmer in the classroom.  
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1. Inledning och bakgrund 
 
Det moderna samhället präglas av snabba förändringar och ett stort informationsflöde. Detta 

ställer höga krav på varje individs sociala och kommunikativa förmåga. En av förändringarna 

är digital teknologi som är mycket viktigt i dagens samhälle. Vi använder oss av digital 

teknologi hemma, på arbetsplatsen och i skolor. De är redskap för att lagra och kommunicera 

erfarenheter och kunskaper, dessutom kan man använda de för socialt samspel. Informations 

och kommunikationsteknik som förkortas med ”IKT”, är enligt Henriksson (2012) ett 

samlingsnamn för de tekniska möjligheterna som datorteknik skapat 

(http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/it/214244 ).  

 

Sverige har satsat på att öka användningen av IKT i skolan de senaste åren. Många kommuner 

satsar på att utveckla verksamheten med hjälp av teknik. Vid en genomgång av kommunernas 

webbsidor, tidningar och blogginlägg framträder olika bilder av satsningarna. Men det finns 

en kunskapslucka i hur lärarna förhåller sig till införandet av IKT i undervisningen och hur 

lärarrollen förändras med dessa nya digitala verktyg 

 

Ett nytt projekt i skolans teknikutveckling är en-till-en, vilket innebär att varje elev får en 

egen bärbar dator för skolarbete. Många skolor har en-till-en satsning och det finns stora 

förväntningar på detta.  

 

Det finns två viktiga skäl till att undersöka en-till-en projektet: dels att det behövs kunskap om 

hur en-till-en påverkar lärarnas undervisning, dels att belysa de effekter som en-till-en för 

med sig in i verksamheten. Samtidigt betonar läroplaner för grundskolan hur viktigt det är att 

varje elev skall kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande.  

 

1.1 Styrdokument 

Enligt läroplanen Lgr 11 har skolan ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande,(Lgr 11. 2012  s.9-14). 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/it/214244�


 

 2 

Enligt Lgr 11 har rektorn ansvar för att eleverna ska få tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel (skolverket, 2012, Lgr 11 s.18).  

I den nya läroplanen Lgr 11 står eleven i centrum. Där beskrivs läraren som vägledare för 

eleven (skolverket, 2012, Lgr 11 s.9). Därför är det av största vikt att pedagogerna ger elever 

de bästa förutsättningarna utifrån de verktyg och den forskning som finns idag. 

 

Utgångspunkten för min uppsats är att undersöka en-till-en ur ett lärarperspektiv. Jag har valt 

att besöka en skola i södra Stockholm som jobbar med en-till-en projektet. Eftersom mitt syfte 

var att undersöka närmare hur pedagogernas synpunkter när det kommer till IKT kan se ut och 

hur de beskriver sin användning av IKT som redskap i undervisning så valde jag att använda 

mig av en kvalitativ metod. Detta gör jag genom att intervjua pedagoger och rektorn, samt 

genom observationer.   

 

Flera forskningsstudier om IKT i skolan har gjorts ur ett elevperspektiv och hur eleverna ökar 

sin kunskap och sitt lärande med hjälp av IKT verktyg. Mitt bidrag till forskningen blir att 

undersöka ett antal lärares synpunkter och reflektioner kring sin användning av IKT som 

redskap i sin undervisning, och om det visar sig ligga en brist i IKT användning i 

verksamheten vad är det som har gjort att denna brist har uppstått? 

 
1.2 Syftet & frågeställningar 

Syftet som detta examensarbete har är att undersöka hur satsningen på en-till-en inverkar på 

pedagogers arbete. Fokus kommer att ligga på laptops, sett ur pedagogers perspektiv. 

 

Frågeställningar:  

• Vad ser pedagogerna som de största utmaningarna med införandet av en-till-en 

satsningen? 

• Hur används en-till-en konkret i ett antal klassrumsituationer och hur detta kan förstås 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv? 

 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för centrala begrepp som rör ämnet och 

verksamheten där studien genomförts. 
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__________________________________________________________________________ 

2 Begreppsdefinition 
 

2.1 IKT- Informations och kommunikationsteknik 

IT är en förkortning av (informationsteknik) och IKT är en förkortning av (informations- och 

kommunikationsteknik), vilket enligt Nationalencyklopedin (2012) innebär ett samlingsnamn 

för de tekniska möjligheter som datorteknik och telekommunikation skapat. IKT står inte 

enbart för dator, utan innefattar andra tekniska enheter som film, radio och TV. Datorer gör 

det möjligt att snabbt hitta, lagra och bearbeta lagrad data som till exempel bilder, text och 

ljud. Detta medför att IKT har strukturerat om arbets- och samhällslivet, och även 

skolan.(http://www.ne.se/lang/it/214244, läst 121115) 

 

2.2 En-till-en-satsning 

Stefan Pålsson skriver i sin rapport, lärarroll stärks vid 1-1 satsningar (2012) att en-till-en 

satsning innebär att varje elev får sin egen dator. Satsningen på varsin bärbar dator till lärare 

och elever har blivit allt vanligare i Sverige. Flera kommuner har redan infört en-till-en 

satsning i skolor. Syftet med en-till-en satsning är att försöka integrera IT på ett bättre sätt i 

undervisningen, enligt Åke Grönlund, professor i informatik ( rapport 2012, läst 121025). 

 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning och vad andra forskare har 

kommit fram till när det gäller IKT användning i skolan. Det finns mycket intressant 

forskning och information som anses vara relevant i sammanhanget, men jag har av 

tidsmässiga skäl valt att begränsa mig. Valet av just dessa tidigare forskningsstudier beror på 

att de anses vara relevant för mitt insamlade empiriska material. De forskare som kommer att 

presenteras har visat på centrala och viktiga åsikter kring ämnet IKT och är därför viktiga att 

ha en uppfattning om. 

 

___________________________________________________________________________ 

3 Tidigare forskning 
Trageton som är en norsk forskare har presenterat en teori i sin bok ”Att skriva sig till läsning 

2005” som handlar om att elever lär sig både i en snabbare takt men även mer effektivt när de 

skriver på datorn. En av tankarna i forskningen är att när barnen skriver på dator, behöver de 

inte forma bokstäverna själva, och bokstäverna de skriver ser ut precis som bokstäverna i 

http://www.ne.se/lang/it/214244�
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böcker och tidningar. Han menar på att elever lär sig både i en snabbare takt men även mer 

effektivt om man inför dator vid skolstarten i första klass och sedan utesluter handstilen tills 

eleverna kommer upp i tredje klass. Vidare menar han att detta leder till att man som pedagog 

får mer engagerade elever med en bättre handstil. Eleverna skall genom denna modell skriva 

längre texter som är mer innehållsrika. Trageton (1999-2002) har arbetat fram detta genom 

sitt forskningsprojekt ”Textskapande på dator”. I detta projekt deltog 14 olika klasser i Norge, 

Danmark, Finland och Estland. Dessa barn gick i klass 1-4. Eleverna fick börja skriva på 

datorn redan i första klass, vilket motsvarar förskoleverksamhet i Sverige. Det var först i 

tredje klass som eleverna fick träna sig på formell handskrift. Trageton menade redan innan 

projektet hade utvärderats att de elever som fick chansen att skriva sig till läsning på datorn 

skulle skriva längre, mer innehållsrika texter och de skulle skriva bättre.  

 

Pedagogerna som deltog i projektet upplevde även att barnen som var i ”datorklasserna” skrev 

bättre och längre texter än vad tidigare elever hade gjort. De menade även på att dessa elever 

som hade genomgått Tragetons projekt lärde sig läsa fortare. För att utvärdera projektet 

jämförde Trageton åtta ”datorklasser” med åtta klasser som hade den traditionella läs- och 

skrivinlärningen. Eleverna gick i tredjeklass vid detta tillfälle. Eleverna skulle vid 

utvärderingen skriva två olika texter var. Alla texter skrevs in på en dator så att det skulle 

kunna bli en jämn bedömning. Av denna bedömning så visade det sig att både pojkar och 

flickor i de så kallade ”datorklasserna” fick högre poäng för sina texter, än de elever som hade 

genomgått den traditionella läs- och skrivinlärningen (Trageton 2005). 

 

På 1970- talet utvecklades det så kallade konstruktivistiska lärandeperspektivet enligt den 

schweiziska filosofen Piaget, vilket innebär den aktiva, självlärande eleven som bygger upp 

sin kunskap. Denna syn präglade i den svenska läroplanen Lgr 80. Under 1980-talet infördes 

tankar för den ryske psykologen Vygotskij, där beskrevs eleven som ett socialt väsen som 

ökar sin kunskap i en social gemenskap. Denna syn finns i de svenska läroplanerna Lpo 94 

och Lpo 98 (Vygotskij & Piaget enligt Trageton 2005). 

 

3.1 Den fysiska miljön 

Trageton (2005) påpekar att den fysiska miljön kan förhindra eller stimulera lärandet. Han 

menar vidare att rummet utgör ”den tredje pedagogen” vid sidan av det lärande barnet och 

läraren. Trageton skriver om en enkätundersökning som gjordes år 1998 av norska 

lågstadieskolor. En av frågorna rörde hur man brukade möblera klassrummen. De som skulle 
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svara fick fem alternativ att välja mellan: Individuellt, par, fyragrupper, åttagrupper eller 

arbetsvråindelning. Resultatet blev att en majoritet av skolorna hade lämnat den traditionella 

formen och valt möblering i grupper och arbetsvrår. Trageton menar vidare att dessa 

förändringar och paradigmskiftet från en behavioristisk till en socialkonstruktivistisk syn på 

lärande får konsekvenser för den fysiska miljön. Han menar att i skolan bör det alltid vara par 

av elever som samarbetar vid datorerna och att läraren måste kunna ha ögonkontakt för att 

stödja diskussionen. Trageton skriver att den större gruppen bör vara fyra, undantagsvis sex 

elever. (Trageton 2005, s. 45-50). 

 

3.2 Perspektiv på IKT och lärande för barn 

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) kan IKT vara ett stöd för eleverna. De skriver om hur 

IKT kan utveckla skolan. Det finns en mycket avancerad teknik att tillgå i dagens samhälle. 

Men enligt Brodin och Lindstrand måste man titta på pedagogiken och dess strategier för hur 

man skall använda denna teknik i dagens skola eftersom detta har börjat släpa efter. 

Brodin och Lindstrand menar på att det i dagens skola finns elever som lider av intellektuella, 

kognitiva eller sociala svårigheter. Dessa elever har en fördel av att använda sig av IKT. 

Eftersom detta kan göra att de i stor mån kan kompensera för de svårigheter som de lider av. 

Detta eftersom eleverna inte behöver förstå sig på hur den teknik de använder fungerar utan 

bara hur man skall använda sig av den. 

De talar om att förväntningarna som tidigare har lagts på IKT användningen i skolorna har 

varit stora men de har inte kunnat uppfyllas. Brodin och Lindstrand tar upp att problemet som 

gör att IKT användningen har blivit lidande i skolorna kan ha att göra med pedagogernas 

inställning till frågan. De menar att pedagogerna inte har fått en tillräcklig utbildning när det 

gäller IKT och att det är i och med detta som det brister. Brodin och Lindstrand skriver om 

Heiman och Tjus som gjort flera studier på skolområdet. Målgruppen för deras arbete var barn 

med autism, flerfunktionshinder samt barn med läs- och skrivsvårigheter. Deras studie var 

inriktat på dator som stöd för språkutveckling. Heiman och Tjus menar att datoranvändningen 

påverkade läsinlärningen på ett positivt sätt och medförde att lärarnas och elevernas samspel 

påverkades positivt. Enligt Brodin & Lindstrand erbjuder lärarutbildningar få möjligheter till 

fördjupning inom IKT-området. De menar vidare att fortbildning är nödvändig för att lärare 

ska kunna använda IKT kreativt i en stimulerande lärandemiljö tillsammans med eleverna 

(Brodin & Lindstrand 2007 s. 170).  
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3.3 Lärande i praktiken 

Enligt Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi, lär eleverna sig olika saker genom 

olika lärandesituationer. I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer 

och kollektiv tar med sig från situationer och brukar i framtiden, skriver Säljö . Han ställer 

undervisningen med IKT redskap mot den mer traditionella lärande synen med papper och 

penna. Individen lär sig med hjälp av olika verktyg så som mentala till exempel artefakter, 

men individen lär sig även med hjälp av de resurser som de får utav den sociala interaktionen 

som uppkommer i samarbetet med andra individer, menar Säljö. Detta leder till att för att en 

individ skall kunna ta till sig så mycket kunskap som möjligt så behövs det olika kontexter där 

lärandet sker. Det räcker inte enbart med att eleverna får möjlighet att lära sig genom en form 

av moment. Undervisningen måste vara varierad och innehålla många olika delar och faktorer 

för att kunna nå så många elever som möjligt, utan att göra det svårt för någon (Roger Säljö 

2000). 

 

3.4 Förhållandet mellan lärarrollen och datoranvändning  

Pedagogens roll har förändrats under historiens gång, från att en gång i tiden har varit en slags 

förmedlare som talade om för eleverna vad de skulle lära sig, till att i dagens skola vara en 

slags handledare (Jedeskog, 2000). Denna utveckling leder till nya krav och förväntningar på 

den enskilde pedagogen, och på verksamheten i stort. För att förstå vilka krav som läggs på 

dagens pedagoger måste man vara införstådd med utvecklingen. Efter att skolan tog in IKT 

redskap så blev en av pedagogens uppgift att vara behjälplig för eleven när den skulle hitta 

rätt i datorn, samtidigt så skulle pedagogen vara ett slags bollplank som eleverna kunde 

samtala, ”bolla” idéer med. ( Ibid)  

 

I Bækkelund Jensens (2003) studie framkommer det att många lärare använder Internet som 

informationskälla, till exempel för att hitta fakta till sitt undervisningsmaterial. Många lärare 

är positiva till detta att de enkelt och snabbt kan hitta fakta genom datorn. Men en del av de 

tillfrågade lärarna menar att det oftast tar längre tid att planera sina lektioner på grund av den 

mängd fakta som finns tillgänglig via nätet. Tidigare var kunskapsinhämtning begränsad till 

böcker, men med Internet har det öppnat upp nya vägar för kunskap. 

 

Lärarna beskriver att det är mycket som har förändrats i undervisningen de senaste åren. 

Bland annat att de kunnat undervisa utan att basera allt på en bok, att teknologin har öppnat 

fler dörrar i lärarnas sätt att undervisa, kvaliteten i undervisningen är mycket bättre nu med 
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tanke på hur de kan presentera sitt material. Hur lärarna presenterar sitt material kan variera. 

Många använder sig av den interaktiva skrivtavlan för att visa film, eller att visa olika 

hemsidor. Det finns en pedagogisk vinst med en undervisning som är uppbyggd med teknik. 

Lärarna tyckte att det var lättare att hålla en röd tråd och att komma ihåg vad de skall tala om. 

Det känns mer strukturerat vilket leder till att det är lätt att lägga till eller ta bort material från 

sin undervisning utan någon större ansträngning (Bækkelund Jensen, 2003). 

 

Enligt Samuelsson (2003) har datorerna blivit en central del av vardagen och den bidrar till 

utvecklandet av nya kunskapsområden och tillämpningar inom matematiken. Han menar 

vidare att miniräknare och datorer förenklar rutinoperationer och bli också hjälpmedel för 

problemlösning. 

 

I Skolutvecklingen (2004) framgår det i en rapport om IT och medier i skolan att många elever 

har lättare att sitta still och fokusera på uppgiften när de får arbeta vid datorn till skillnad mot när 

de inte arbetar vid datorn. Detta gäller även elever med koncentrationssvårigheter. Men de är 

också noga med att poängtera att detta inte innebär att datorn är en garanti för ett effektivt lärande 

(Skolutvecklingsenheten, Digitala illusioner, s. 19). 

 

______________________________________________________________________________ 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel beskrivs arbetets teoretiska ram och centrala begrepp. Min studie bygger på ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Därför har jag valt bland annat Säljö (2000) som tar upp 

detta i sin bok om det sociokulturella perspektivet. 

 

4.1 Tre olika synsätt för lärande 

Trageton skriver i sin bok Att skriva sig till läsning om Ludvigsens tre olika synsätt på 

lärande. 

• Behaviorismen (Skinner) 

• Konstruktivismen (Piaget) 

• Sociokulturellt lärande (Vygotskij) 

Behaviorismens och den traditionella skolans utgångspunkt är att lärandet styrs av läraren och 

läroboken. Skinner talade i sin teori om behaviorismen om att barnen är tomma skal eller kärl. 

Dessa kärl måste fyllas med det som anses vara lämplig information och i sin tur tömmas på 
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den information som anses vara olämplig. Konstruktivismen däremot poängterar den aktiva, 

självlärande eleven. Piagets teori utgår ifrån att eleven är aktiv och skapar därigenom en 

meningsfull helhet av det som denna upplever. Det sociokulturella synsättet, som då är 

grundteori för detta arbete understryker att flera lärande personer i samspel konstruerar 

gemensam kunskap i en större lärandemiljö. Enligt Vygotskijs tankar om lärande, lär eleven 

sig kunskap i en social gemenskap, det så kallade ”lärandegemenskapen”(Trageton 2005 s.10-

11). 

 

4.2 Artefakt 

Säljö (2000) skriver om artefakter. En artefakt kan ses som ett fysiskt redskap till exempel en 

gaffel, penna, datorer med mera, det vill säga det som har konstruerats av oss människor. Det 

gör att vi har artefakter omkring oss hela tiden som vi kan ta hjälp av i vårt arbetsliv eller 

fritid. 

En ytterligare definition av artefakt är att det istället kan ses som ett språkligt redskap, eller ett 

bättre samlingsnamn är intellektuella redskap. Med de intellektuella redskapen kan vi 

människor kommunicera med varandra trots att vi har olika språk och symboler för att 

interagera med varandra. Säljö(2000) påpekar att det blir en större sanning att se kulturella 

redskap som en blandning av både fysiska och intellektuella artefakter, just på grund att det 

blir lättare att förstå ett ting i rätt kontext. För vi människor ser annorlunda på ting och 

situationer utifrån den kulturen eller de erfarenheter vi bär med oss. (Säljö 2000) 

 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från att människan är i behov av interaktion och social 

gemenskap, för att förstå och skapa mening i sin vardag enligt Säljö (2000). Just samspelet 

mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv skriver Säljö. 

 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans eller hennes tänkande/handlandet (Säljö, 2000, s.9). 

 

Säljö menar vidare att det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 

interaktion, som eleven blir delaktig i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar 

företeelser (Säljö 2000, s.67). 
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4.3 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) skriver att det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung från den ryske 

psykologen Vygotsky. Vygotsky kritiserade delar av Piagets arbete för att han såg barnets 

utveckling som oberoende av lärandet. Under 1920-1930-talet utformade Vygotsky sina idéer 

om mänsklig utveckling. Hans marxistiska utgångspunkter gör att han betonar den materiella 

verkligheten som grunden för samhället och för människornas medvetande.  

 

Vygotsky ser stadier i människans utveckling, men dessa är biologiskt förankrade i begränsad 

utsträckning. Enligt Vygotsky är människans utveckling beroende av samspelet mellan 

individen, den sociala och kulturella omgivningen. Han hävdar att utvecklingen kommer 

utifrån som mest och i liten grad inifrån. Enligt honom skall pedagogerna vara en 

inspirationskälla och dialogpartner. Pedagogerna skall locka fram elevernas erfarenheter och 

utifrån dessa erfarenheter problematisera inlärningen (Vygotsky enligt Säljö 2000). 

 

4.4 Sociokulturellt lärande 

Säljö (2000) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv bör man uppmärksamma tre 

samverkande faktorer när man ska studera lärande: 

1. Utveckling och användning av intellektuella språkliga redskap. 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap/verktyg. 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilka människor har utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter. 

 

Orden redskap och verktyg har en speciell betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 

menar att vi skapat en kultur som innehåller redskap som gör att vår förmåga att hantera 

omvärlden är mycket annorlunda än våra förfäders. Vidare menar han att med möjligheter i 

form av intellektuella och praktiska redskap och genom att samspela med varandra i olika 

verksamheter, kan vi utnyttja de begränsade förutsättningar som naturen gett oss som enskilda 

individer. I dessa processer är kommunikation mellan människor avgörande för utvecklingen. 

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare, detta är 

grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv påpekar Säljö (Säljö 2000). 

 

4.5 Lärarrollen 

Enligt Kroksmark som är docent i pedagogik, skall lärare vara bra på att undervisa, det vill 

säga att de har kompetens att skapa förutsättningar för de bästa tänkbara 
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inlärningssituationerna (Kroksmark i Uljens 2007. 84). Enligt Uljens, överassistent i 

pedagogik, är läraren ett ställningstagande subjekt, med detta menar han att läraren verkar 

praktiskt. Han skriver vidare att läraren även är ett reflekterande subjekt som använder 

begreppsliga modeller för sin reflektion. Uljens påpekar att genom lärarens analytiska och 

kritiska tänkande skapar läraren en distans till sin praktik. Enligt Uljens kan man föreställa sig 

att denna distans är som ett positivt frirum som ger läraren möjlighet att i lugn och ro gestalta 

sin verksamhet. Där kan läraren begrunda både de beslut han fattat, det han gjort och det han 

kan tänkas komma att göra i framtiden. Ett sådan systematisk reflektion ökar lärarens 

autonomitet i förhållande till alla andra intressen, skriver Uljens (Uljens 2007. 188-189). 

 

Enligt Berner (1989) som är docent i sociologi förmedlas yrkets krav till elever genom läraren 

med en ganska oklar eller negativ bild av sitt framtida verkstadsjobb. Berner menar att 

lärarens erfarenheter kan prägla elevernas ambitioner (s. 95). Berner skriver att det finns vissa 

lärare som definierar sin uppgift i lärartermer, där de har en dubbel uppgift: att ge en 

pedagogiskt effektiv verkstadsmekanisk grundutbildning och en social förberedelse för 

vuxenlivet (s. 104).  

 

Enligt Jonsson (2008) som är filosofie doktor i pedagogik, måste en person som är kompetent 

inom ett visst område kunna behärska och utnyttja alla typer av redskap. Han menar vidare att 

till exempel när det gäller undervisning, kan kompetens uppfattas lite annorlunda. Vidare 

skriver han att många människor är beredda att arbeta som ”lärare”. Man imiterar sådana 

undervisningssituationer som man har egen erfarenhet av. Det vill säga man intar en roll i 

förhållande till en grupp som skall lära sig något, man berättar, frågar och bedömer. Jonsson 

menar att i en sådan situation imiterar man de processer som yrkesmannen arbetar i, men utan 

att för den skull ”vara lärare” (Jonsson i Rystedt & Säljö 2008. 119). 

 

Selander (2010), professor i didaktik, och Kress, professor i semiotik och utbildning, skriver i 

sin bok Design för lärande, om designbegreppet. De skriver att design handlar traditionellt 

sätt om att forma idéer, begrepp och mönster för att skapa en ny produkt. Enligt dem har man 

under de senaste decennier talat om interaktiv design, tack vare den digitala teknologin. Där 

den som designar har någon sorts samverkan med dem som ska använda produkten ifråga. 

Selander och Kress (2010) skriver också om didaktisk design, detta begrepp använder de för 

hur man kan forma sociala processer och skapa förutsättningar för lärande, och för hur 

individen återskapar information i egna meningsskapande processer. De ser läraren som en 



 

 11 

”designer” av undervisningen genom sin planering, sitt sätt att arrangera lektionerna, använda 

klassrummet och föreslå olika resurser, och genom att utvärdera arbetet (Selander & Kress. 

2010 s. 20-25). 

 

4.6 Lärandets rum 

Enligt Selander och Kress (2010) handlar lärandets rum om såväl fysiska som virtuella 

platser. De menar att man är alltid i ett ”rum” när något sker. Mycket konkret handlar detta 

om ett fysiskt rum. De menar vidare att detta rum inte är tomt utan det finns möbler och 

redskap för olika slag aktiviteter. Selander och Kress ger exemplet om biblioteket och 

operationssal. De menar att man går till ett bibliotek för att läsa böcker och tidskrifter eller för 

att arbeta. En operationssal är fylld med redskap som anger andra slags aktiviteter. Ett rum är 

därför också ett socialt rum med förväntningar om roller och positioner, skriver Selander och 

Kress.  

 

Enlig de har den digitala teknologin i flera avseende tydliggjort det virtuella rummet som inte 

är en fysisk plats. Det virtuella rummet finns som ett globalt informationsflöde som man kan 

placera i sin egen lokala dator. Där man kan kommunicera, spela, hämta information och själv 

producera information, skriver författarna. 

 

En ytterligare aspekt av rum är enligt Selander och Kress det ideologiska rummet, som är de 

förväntningar, förförståelse och intressen som varje individ har i relation till rummet. Det vill 

säga ett rum är inte endast ett slutet universum, utan också en plats där något börjar, skriver 

författarna (Selander & Kress 2010. 47-49). 

 

4.7 Lärresurser i förändring 

Selander & Kress tar upp fördelarna med läroböcker och nätsidor, de menar att en lärobok 

inte förväntas innehålla all den informationen som används i skolan. Som komplement till 

läroboken utvecklar förlagen alltfler nätsidor med kompletterande information. Författarna 

påpekar att läroboken har några fördelar: den kan förmedla längre, läsbara berättelser i form 

av det tryckta ordet. De menar vidare att det är också enkelt att stryka under i texten och är 

lätt att bläddra fram och tillbaka. Men författarna menar att digitala medier inte ligger långt 

ifrån den tryckta texten. Vidare skriver de att läsplattformer är lätta att ”bläddra i” och kan 

enkelt lagra många böcker. Selander & Kress menar att digitala och nätuppkopplade medier 

har andra fördelar än den tryckta boken. De möjliggör tillgång till en oändlig mängd 
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information, de möjliggör användningen av olika slags spel för lärande, liksom 

kommunikation med andra. Selander & Kress menar vidare att digitala och nätuppkopplade 

medier gör det möjligt för brukaren att själv producera information i form av representationer 

som till exempel skriven text, talad text, musik, ljudbilder och filmer(Selander & Kress 2010 

s. 59). 

  

4.8 De digitala resurserna 

Selander & Kress (2010) skriver om två dominerande sätt att datorisera skolundervisningen 

på. Det ena handlar om att varje elev får sin egen laptop (så kallade en-till-en-lösningar), det 

andra om att installera så kallade smartboards (IWB- Interactive White-Boards) i 

klassrummet. Författarna skriver vidare att dessa olika sätt ger olika konsekvenser. I det första 

fallet blir varje elev engagerad att arbeta självständigt eller i grupp. När det gäller smartboards 

får läraren åter en central roll, nämligen att leda kollektiva klassrumsaktiviteter. Enligt 

författarna får läraren också kontroll över vilket slags teckenvärld till exempel, film och bilder 

som fungerar bäst vid varje moment av undervisningen (Selander & Kress 2010 s. 62). 

    

I följande kapitel kommer jag att presentera metod och material som jag använt mig av under 

studien och hur intervjuerna och observationerna genomfördes. 

 

___________________________________________________________________________ 

5 Metod, material och genomförande 
Jag vill här redovisa vilka tillvägagångssätt jag använt när jag sökt svar på frågor om hur IKT 

som redskap utnyttjas av ett antal pedagoger, hur dator används som IKT-redskap i 

undervisning och hur beskriver pedagogerna förändringen i sin undervisning efter en-till-en 

satsningen. Till det har jag studerat många intressanta forskningsstudier och samlat 

information kring ämnet, jag har också studerat läroplanerna för grundskolan, förskoleklass 

och fritidshemmet 2011. 

  

Eftersom mitt syfte var att undersöka närmare hur pedagogernas synpunkter när 

det kommer till en-till-en satsning kan se ut och hur de beskriver sin användning av IKT som 

redskap i undervisning så valde jag att använda mig av en kvalitativ metod. Detta gör jag 

genom att intervjua pedagoger och rektorn, samt genom observationer. Det faktum att jag har 
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använt mig av intervjuer gör att jag kan få ut en mer omfattande beskrivning av ämnet än om 

jag till exempel hade genomfört en enkät. 

 

Jag valde att genomföra intervjuerna ute på informanternas skola, detta för att underlätta för 

dem tidsmässigt, samt för att de skall uppleva en viss trygghet i att intervjun genomförs i en 

vardaglig miljö de känner till. 

Som metod för detta examensarbete så har jag valt att genomföra intervjuer med pedagoger 

och rektorn som är verksamma just nu i skolans värld. Valet att intervjua skolans rektor utgick 

ifrån att han antogs ha överblick över hela processen. Han har i sitt arbete mött och 

informerats av den berörda personalen om de möjligheter och problem med undervisningen 

som de hade stött på i En-till-En projektet. Intervjuerna handlade om vilka synpunkter och 

reflektioner de har kring en-till-en satsning i skolan och dess undervisningssituationer. Jag har 

genomfört dessa intervjuer på en skola i en kommun som ligger söder om Stockholm. Det 

finns flera skäl till mitt val av skolan. Den geografiska placeringen var intressant. Dessutom 

visste jag att denna skola har en extra satsning för IKT införande i skolan och arbetar med en-

till-en projektet. Dessa faktorer tillsammans med det faktum att skolan i sin presentation 

skriver att de ser på IKT som ett redskap för barns lärande, avgjorde mitt val av skolan.  

 

5.1 Intervju 

Jag valde att hålla en delvis strukturerad intervju med öppna frågor, för att ge informanterna 

möjlighet att beskriva sitt arbetssätt utan alltför många avbrott från mig. Detta gjorde jag 

genom att skriva en intervjuguide. Dalen skriver att om man ska använda sig av intervju som 

metod, behövs det en intervjuguide, speciellt när man använder sig av en delvis strukturerad 

intervju. Enligt Dalen ska en intervjuguide innehålla centrala teman och frågor som ska täcka 

de viktigaste områdena för studien (Dalen 2007. 31). Under intervjuerna använde jag mig av 

en bandspelare. Inspelningen underlättade att behålla koncentrationen på informanterna under 

intervjutillfällena. Informanterna hade ordnat en plats där jag fick möjlighet att genomföra 

intervjuerna utan störningsmoment. Efter intervjutillfället presenterades några av skolans 

lokaler. Förutom kvalitativa intervjuer har jag alltså använt mig av observationer av skolas 

miljö och lokaler.  
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5.2 Observation 

Jag har observerat två pedagoger som också blev intervjuade. Detta för att kunna få en 

uppfattning om hur deras åsikter kring IKT i skolan ser ut. Jag lade inget fokus på eleverna i 

klassen, utan enbart på pedagogens förhållningssätt och om denne tog in IKT i 

undervisningen. Detta för att kunna studera relationen mellan de åsikter som pedagogen 

visade på under intervjun stämde överens med hur det kan se ut i praktiken. Observationerna 

genomfördes under flera olika undervisningssituationer, bland annat under kemi och 

mattematik undervisning. Detta för att urskilja om det finns någon skillnad mellan olika 

situationer eller olika ämnen. Varje observationstillfälle varade ungefär en timme och 30 

minuter. Under observationstillfällena fördes fältanteckningar och några situationer 

fotograferades. 

 

För att få svar på mina frågor valde jag att göra en kvalitativ undersökning på en skola som 

jag har valt att kalla Månen. Månen är en F-6 skola som ligger i ett mycket naturskönt 

område. Skolan består av flera byggnader vackert belägna i en skogbacke med många 

möjligheter till lek och uteaktiviteter Skolan har fina och stora lokaler. Månen har 310 elever 

och 42 personal där skolsköterska, kurator och vaktmästare ingår. Jag har intervjuat fyra 

informanter som jag valt att kalla Eva, Emma, Karin och Jonas. Eva och Emma är båda 

utbildade pedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med barn. Karin är fritidspedagog, men 

innan det så jobbade hon i förskoleklass. Jonas är skolans rektor. 

 

5.3 Etik 

Enligt forskningsetiska principer i Dalen (2007) har jag låtit informanter och geografiska 

platser varit anonyma och fiktiva namn har används i arbetet. 

I min studie har jag tagit del av de fyra punkterna som tas upp i Dalen (2007) Intervju som 

metod. De fyra principerna är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Samtyckeskravet:  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och de skall 

kunna avbryta sin medverkan när de vill (Dalen 2007. 21). Jag informerade mina deltagare 

om att de kunde avbryta sin medverkan i processen när de vill. 

 

Informationskravet:  
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Forskaren skall informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och informera 

om forsknings syfte (Dalen 2007. 22). Jag informerade lärarna och rektorn om studiens syfte.  

 

 Konfidentialitetskravet:  

Uppgifter om alla deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Dalen 

2007. 23). Jag informerade lärarna och rektorn om att deras uppgifter inte kommer att kunna 

identifieras, materialet kommer enbart att användas till min studie.  

 

Nyttjandekravet:  

Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Dalen 

2007). Alla berörda som deltagit i studien informerades om att materialet/ uppgifterna som 

kommer fram, endast kommer att användas i mitt forskningssyfte. 

 

För att göra arbetet mer överskådligt och för att kunna svara på mina frågeställningar, har jag 

valt att presentera det insamlade empiriska materialet i två delar, vad pedagogerna talar om 

IKT och beskrivning av praktiken. Dessa två delar kommer att presenteras utifrån olika 

teman. De teman som presenteras i den första delen är kompetens utveckling, IKT i 

klassrummet och tekniken som problem. Dessa teman har utvecklats genom analys av de 

intervjuerna som jag genomfört. Det vill säga med hjälp av dessa teman ska jag skriva allt 

viktigt som deltagarna berättat under intervjuerna. De teman som presenteras i den andra 

delen är den fysiska miljön, grupparbete, kemi lektionen, datorn som skrivmaskin och 

mattematik lektionen. Min förhoppning är att detta inte ska utgöra några hinder för läsaren, 

utan snarare göra arbetet mer lättläst. 

________________________________________________________________ 

6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den första delen av resultatet, det vill säga intervjuerna, under olika 

teman. De teman som presenteras är kompetens utveckling, IKT i klassrummet, 

presentationer, lärarrollen i förändring och tekniken som problem. Vid citat nämns deltagaren 

med fingerat namn enligt tidigare beskrivning. I den andra delen av resultatet presenteras 

observationerna under olika teman. De teman som presenteras är den fysiska miljön, 

grupparbete, Kemilektion, dator som skrivmaskin och matematiklektion. 
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6.1 Pedagogernas synpunkter 

Skolan Månen som jag har besökt ligger i ett naturområde i en av Stockholms förorter. Månen 

är en F-6 skola, den har 310 elever och 42 personal. Karin var den första av de tre lärare som 

jag har intervjuat. Hon har arbetat på den aktuella skolan i ett år som fritidspedagog. Jonas var 

den andra informanten som jag har intervjuat. Han är rektor och han har arbetat i den aktuella 

skolan i fyra år. Jonas har drivit olika utvecklingsarbeten, bland annat skolans satsning för 

moderna läroverktyg, som ett-till-ett koncept. Eva var den tredje informanten. Hon har arbetat 

på den aktuella skolan i nitton år. Emma var den fjärde informanten som jag har intervjuat. 

Hon har arbetat i den aktuella skolan i ett år, men hon har varit grundskollärare sedan 1999. 

 

Under intervjun med rektor, berättade han att han har varit på en utbildning som varade totalt 

13 dagar. Denna utbildning kallas för Tänk om. Jonas hade bestämt att alla pedagoger som 

arbetar i skolan skulle gå utbildningen. Han berättade också att de flesta av pedagogerna har 

redan varit på denna utbildning, för pedagogerna varade utbildningen totalt 5 dagar. 

 

6.1.1 Tänk om 

”Tänk om” grundades 2009 av Fredrik Svensson och Caj Malmros tillsammans med Apple i 

Sverige och drevs till en början inom ramen för Rektorsakademiens verksamhet. ”Tänk om” 

är utbildningskonsulter för skolan. Utbildningen har hjälpt skolor i samband med införandet 

av en dator per elev sedan 2009. De erbjuder processbaserad utveckling för rektorer och 

pedagoger samt inspiration och träning för hela personalen ute på skolorna. De har utbildat 

och inspirerat över 15 000 rektorer och lärare sedan 2009. Deras utbildningar bygger på 

forskning och erfarenheter från hela världen och deras konsulters praktiska erfarenheter i 

Sverige. ”Tänk om” vilar på en kunskapssyn där människor aktivt söker den kunskap de 

behöver för att uppnå sina mål. För att eleven ska bli trygg i de förmågor som är viktiga för 

framtiden är det viktigt att uppgifter formuleras på ett sätt som tränar dessa förmågor. ”Tänk 

om” förankrar alltid sitt arbete i både gällande styrdokument och i aktuell 

forskning.(http://www.tankom.nu/om-oss/, läst 121115) 

 

6.1.2 Kompetens utveckling 

Sen gick de en kompetens utveckling parallellt med det första halvåret i Tänk om[…] sen gick 

jag också som skolledare en kompetens utveckling parallellt…(intervju, Jonas. 2012).  

Vidare menar Jonas att denna kompetens utvecklingen är ett steg, sedan höjs deras nivå 

generellt på skolan och då får de flera personer som kanske springer lite före. Han berättar 

http://www.tankom.nu/om-oss/�
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också att de har skapat så kallade nätverksmöte varannan vecka, där man kan berätta och visa 

vad man har gjort. Han påpekar vidare att genom att skapa en lärande organisation, så gör det 

att man kan lära av varandra, delge varandra. Han menar också att lärarna kan få hjälp av 

barnen, för de kan ju också jätte mycket. 

 

Enligt det som rektor berättar kan jag tolka att utbildningen Tänk om utvecklar pedagogernas 

kompetens, förutsättningar och erbjuder dem inspiration och träning i hur de ska förhålla sig 

till den nya satsningen en-till-en. Förutom det hjälper pedagogerna varandra genom att berätta 

och visa till exempel vad man har gjort för sin klass. Detta menar Kroksmark är viktigt. Enligt 

Kroksmark innebär lärarkompetens att lärarna har kompetens att skapa förutsättningar för de 

bästa tänkbara inlärningssituationerna. Han menar vidare att undervisningsskicklighet är 

grunden för lärarkompetens (Kroksmark i Uljens 2007 s.84).  

Det är ingen teknisk utbildning, det utbildningen handlar om är att man ska träna sig i att inte 

byta ut läroböckerna mot datorerna och använda de som ordbehandlare, utan hur kan jag 

använda de på ett bra sätt i undervisning[…] det väcker ju tankar att man måste fundera över 

vad man gör…(intervju, Emma. 2012). Emma menar att utbildningen är ingen teknisk 

utbildning som lär henne till exempel hur ska hon koppla dator till smartboarden, utan det 

handlar om hur kan man använda det på ett naturligt sätt. 

 

Alla pedagogerna som jag intervjuade hade förväntat sig att Tänk om skulle vara en teknisk 

utbildning, där man fick lära sig till exempel hur man kopplar dator till smartboard och så 

vidare. Emma menar att denna var ingen teknisk utbildning, utan det handlade om hur man 

använder dator på ett naturligt sätt. Det vill säga utbildningen vill att alla pedagoger ska tänka 

om lite och fundera över hur man skapar de bästa inlärningssituationerna med hjälp av dessa 

nya IKT- redskap. Det är inte tekniken i sig som är viktigt, utan sättet som den används på är 

viktigt. 

  

6.1.3 IKT i klassrummet 

 

Nödvändigt, alltså den är nödvändigt och det är ett krav att de ska kunna det och rätt använd 

så är det en tillgång (intervju, Karin. 2012). Karin menar att IKT redskap är nödvändigt för 

barns lärande, hon menar vidare att det är ett krav att eleverna ska kunna det, de ska bli 

duktiga och behärska den här tekniken när de blir klara med skolan. Hon berättar vidare att 
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några elever har velat göra filmer, där de har provat ett program som heter I-movie. Andra 

elever har fotograferat med hjälp av en kamera och sedan lagt över det på dator. 

 

Alla pedagoger är eniga om att datorer är nödvändiga och är en tillgång för elevers lärande. 

Karin menar att det är ett krav att eleverna ska kunna använda sig av den nya tekniken. 

Pedagogernas sätt att beskriva den nya tekniken går hand i hand med vad läroplanen för 

grundskolan säger. Enligt läroplanen Lgr 11 ska eleverna efter genomgången grundskola 

kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande (Lgr 11 s.14). I kursplanerna för årskurs 4-6 står det att eleverna ska 

behärska fotografering och filmande samt redigering i datorprogram (Lgr 11 s.21). 

 

När jag frågade rektor hur vill han beskriva IKT som redskap för barns lärande, svarade han 

på följande sätt: 

Som vilket redskap som helst[…] jag menar böcker är viktiga, penna är viktigt, papper är 

viktigt, datorer är viktigt. Alltså vi kan inte ta bort någonting för att vi lever i det samhället 

där alla de här verktygen ingår (intervju, Jonas. 2012). 

 

Enligt Jonas är IKT- redskap som vilket redskap som helst, med detta menar han att alla 

redskap är viktiga på något sätt för barns lärande. Man kan inte ta bort ett redskap och behålla 

den andra, eftersom alla dessa verktyg ingår i dagens samhälle, påpekar han. Samma 

resonemang om den nya teknikens betydelse i skolan hittar vi i läroplanerna (Lgr11, s. 18) 

som anser att rektors ansvar är att skolans arbetsmiljö ska utformas på så sätt att eleverna får 

tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Säljö (2000) var inne 

på begreppet redskap som han menar har en speciell betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. 

Säljö menar att vi människor har skapat en kultur som innehåller redskap som gör att vår 

förmåga att hantera omvärlden bli mycket annorlunda än våra förfäders. 

 

När jag frågade Emma och Eva om hur de vill beskriva IKT som redskap för barns lärande, 

svarade de på följande sätt:  

 

Jag tror att det kan vara ett jätte stort stöd för lärandet. Deras omvärldsorientering till 

exempel, de har inblick i mycket mer tack vare att de har tillgång till datorer, de kan söka 

information över hela världen som inte har varit tillgänglig tidigare. Det vidgar deras värld, 
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men det också tvingar till att de måste lära sig hur man ska hantera det hela (intervju, Emma. 

2012). 

 

Det är jätte bra komplement till lärandet på många olika sätt, och jag tror att olika elever kan 

använda det på olika sätt (intervju, Eva. 2012). Hon menar vidare att dator inte ska ersätta 

papper och penna utan det ska vara ett komplement som alla andra redskap. 

 

Alltså både Emma och Eva tror att datorer är ett komplement och kan vara ett jätte stort stöd 

för lärandet. De menar att eleverna kan lära sig på olika sätt och att de måste lära sig hur man 

hanterar dator till exempel när man vill få fram information och så vidare. Detta stämmer 

överens med vad Säljö skriver. Enligt Säljö (2000) lär eleverna sig olika saker genom olika 

lärandesituationer. Individen lär sig med hjälp av olika verktyg så som mentala till exempel 

artefakter, men individen lär sig även med hjälp av de resurser som de får utav den sociala 

interaktionen som uppkommer i samarbetet med andra individer, menar Säljö. Han skriver 

vidare att undervisningen måste vara varierad och innehålla många olika delar och faktorer för 

att kunna nå så många elever som möjligt. 

 

Det är ett utmärkt redskap för barn som har vissa svårigheter (intervju, Emma. 2012). Emma 

berättar att hon har en elev med aspergersyndrom som har jättesvårt med finmotoriken, men 

han skriver på en I-pad. Hon menar att hans problematik inte har med hans intelligens att 

göra, däremot med det här hjälpmedlet kan han visa henne vad han kan, vilket han inte gjorde 

förut. Hon upptäcker hans kunskaper genom hjälpmedlet. Emma fortsätter att berätta om en 

annan elev som har svår ADHD och dyslexi, hon menar att eleven får en oerhörd hjälp av det 

stöd som ges som att eleven kan ha texter och få de upplästa via dator. Elevens skrivande är 

lättare när hon använder dator än att försöka skriva för hand. Det är ett jätte hjälpmedel, säger 

Emma (Intervju 121023, Månen). 

 

Emmas tar upp en viktig sida av IKT som redskap, där hon påpekar att det är ett utmärkt 

redskap för barn med vissa svårigheter. Samma resonemang hittar vi hos Brodin och 

Lindstrand (2007), som menar att det i dagens skola finns många elever som lider av 

intellektuella, kognitiva eller sociala svårigheter. Dessa elever har en fördel av att använda sig 

av IKT. Eftersom detta kan göra att de kan kompensera sina svårigheter. Eleverna behöver 

inte förstå hur den teknik de använder fungerar, utan bara hur man skall använda sig av den. 

Brodin och Lindstrand (2007) skriver om författarna Heiman och Tjus som gjort flera studier 
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på skolområdet. Målgruppen för deras arbete var barn med autism, flerfunktionshinder samt 

barn med läs- och skrivsvårigheter. Deras studie var inriktat på dator som stöd för 

språkutveckling. Heiman och Tjus menar att datoranvändningen påverkades läsinlärningen på 

ett positivt sätt och medfördes att lärarnas och elevernas samspel påverkades positivt (Brodin 

& Lindstrand 2007 s. 74).  

 

Emma tar upp ett exempel på hur dator kan hjälpa de barn som har svårt med finmotoriken. 

Hon påpekar att genom hjälpmedlet kan eleven visa sina kunskaper för henne. Detta 

resonemang kan vi läsa om i Trageton (2005), som menar också att när barnen skriver på 

dator, behöver de inte forma bokstäverna själva. Och bokstäverna de skriver ser ut precis som 

bokstäverna i böcker och tidningar, vilket gör det lättare för eleverna att skriva både bättre 

och längre texter. 

 

6.1.4 Presentationer 

Emma menar att med hjälp av IKT- redskap, till exempel dator eller smartboard kan eleverna 

göra presentationer. Dessa redskap stärker eleverna i att stå framför klassen och våga 

presentera saker, som inte kunde göras förut för att det tog så lång tid att rita och göra 

affischer som ingen kunde se. Nu kan de visa sina presentationer på smartboarden, menar hon. 

Evas klass jobbar också mycket med olika slags dokumentationer, bilder och presentationer. 

 

Emma berättar att matematikundervisningen kan genomföras på ett sätt som annars inte varit 

möjligt genom att eleverna får omedelbar återkoppling och kan prova på andra sätt att förstå 

vad de förväntas lära sig, men samtidigt på ett förändrat sätt genom att aktivera flera sinnen 

samtidigt. Hon tycker att det är jätte bra med matte-spel, där eleverna kan träna om och om 

igen. Hon menar vidare att man får direkt respons och man behöver inte sudda. 

 

I kursplanerna för ämnet svenska står det att undervisningen ska syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna 

ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Genom 

undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga för muntliga presentationer och muntligt berättande. De ska kunna 

använda stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en 

muntlig presentation (Lgr 11 s. 224). 
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Emma ställer sig positivt till användandet av IKT- redskap, hon påpekar att det underlättar 

mycket för eleverna. Denna positiva ställning till IKT kan vi hitta också hos Selander & Kress 

(2010), som menar att digitala och nätuppkopplade medier har andra fördelar än den tryckta 

boken. De möjliggör tillgång till en oändlig mängd information, de möjliggör användningen 

av olika slags spel för lärande, liksom kommunikation med andra. Selander & Kress menar 

vidare att digitala och nätuppkopplade medier gör det möjligt för brukaren att själv producera 

information i form av representationer som till exempel skriven text, talad text, musik, 

ljudbilder och filmer (Selander & Kress. 2010 s. 59). 

 

6.1.5 Lärarrollen i förändring 

 

Jag måste inte boka en film som kommer om tre veckor, utan jag kan titta på det 

omedelbart… (intervju, Emma. 2012). Enligt Emma har lärarrollen förenklats, därför att idag 

finns det IKT- redskap mycket mer tillgänglig när hon önskar det.  

Vidare menar hon att kunna sitta med ett grupp barn och jobba till exempel med smartboard, 

diskutera och resonera tillsammans istället för att sitta med sin egen bok och bara jobba för 

sig själv, är en förändring och att det ger det ”gemensamma lärandet”. 

 

Enligt Eva har lärarrollen förändrats mycket åt det bättre hållet. Hon menar att 

kommunikationen mellan lärare- elev har blivit bättre, genom att man kan få hjälp av 

varandra.   

 

De måste lära sig att de är duktiga pedagoger, att de kan pedagogiken så behöver de inte 

kunna tekniken. Utan den kan de lära sig tillsammans med eleverna (intervju, Karin. 2012). 

 

Alla pedagogerna är eniga om att lärarrollen har förändrats åt det bättre hållet. De menar att 

den har förenklats och relationen mellan elev- lärare har blivit mycket bättre än förut. Nu kan 

eleverna och lärare tillsammans lära sig något nytt genom att hjälpa varandra, menar de. 

Jedeskog (2000) utvecklar samma tanke när hon skriver att pedagogens roll har förändrats 

under historiens gång, från att en gång i tiden vara en slags förmedlare som talade om för 

eleverna vad de skulle lära sig. Till att i dagens skola vara en slags handledare. Jedeskog 

menar att efter att skolan tog in IKT redskap så blev en av pedagogens uppgift att vara 

behjälplig för eleven när den skulle hitta rätt i datorn, samtidigt så skulle pedagogen vara ett 

slags bollplank som eleverna kunde samtala, ”bolla” idéer med. 
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Samma tanke återkommer också hos Vygotsky som betoner att utvecklingen kommer utifrån 

som mest och i liten grad inifrån. Enligt honom skall pedagogerna vara en inspirationskälla 

och dialogpartner. Pedagogerna skall locka fram elevernas erfarenheter och utifrån dessa 

erfarenheter problematisera inlärningen (Vygotsky i Säljö 2000). 

 

… Ibland tror man att läraren är den alls vetande och kan allt och så men att bevisligen är 

jag inte det…(intervju, Eva. 2012). 

 

… Sen så har jag brister i min egen kunskap, eleverna kan ju ofta mer än vad jag 

kan…(intervju, Emma. 2012). 

 

Eva och Emma berättade om sina svaga sidor och formulerade sig genom att påpeka att de har 

brister i sina egna kunskaper inom tekniken. Brodin & Lindstrand utvecklar också samma 

tanke när de skriver att den nya tekniken i många avseenden har fört med sig förändringar, 

nämligen att lärare har fått se barn ta över och bli deras lärare när det gäller IKT. Författarna 

menar att det som upplevs som naturligt och problemfritt för den yngre generationen kan för 

deras lärare ses som komplicerat (Brodin & Lindstrand 2007 s. 169). 

 

6.1.6 Tekniken som problem 

 

 De har inte det här som vi har, att det måste bli rätt från början, utan de vågar chansa och 

de vågar prova så ofta är det ju så att när de utforskar Appar så lär de mig saker som jag inte 

har förstått[…] En gång skulle jag jobba med en App i I-pad så det funkade inte som det var 

tänkt, då avbröt vi lektionen och samlade in alla I-pad. Vi gick genom tillsammans vad som 

inte hade funkat och hur kan vi göra det här bättre till nästa gång (intervju, Karin. 2012).  

 

Jag får ofta be om hjälp och de här eleverna är jätte duktiga och de hjälper mig och hjälper 

varandra så att det blir det här naturliga, man frågar och jag frågar[…] så att det är det här 

kommunikationen mellan oss…(intervju, Eva. 2012). 

 

ett problem är ju då när man vill göra någonting och så funkar det inte tekniskt…(intervju, 

Emma. 2012). Emma berättar att hon får hjälp av sina kolloger, som är också lika upptagna 

som hon, detta tycker hon är frustrerande.  
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Alla pedagoger tycker att den nya tekniken är för nytt för dem. De möter många problem vid 

användning av till exempel dator, I-pad eller smartboard. De känner en osäkerhet i hur man 

använder dessa nya verktyg. Dessa brister har Brodin & Lindstrand skrivit om, de utvecklar 

det och skriver att lärarutbildningarna erbjuder få möjligheter till fördjupning inom IKT-

området. De menar vidare att fortbildning är nödvändig för att lärare ska kunna använda IKT 

kreativt i en stimulerande lärandemiljö tillsammans med eleverna (Brodin & Lindstrand 2007 

s. 170). Brodin och Lindstrand tar upp att problemet som gör att IKT användningen har blivit 

lidande i skolorna kan ha att göra med pedagogernas inställning till frågan. De menar att 

pedagogerna inte har fått en tillräcklig utbildning när det gäller IKT och att det är i och med 

detta som det brister (Brodin och Lindstrand 2007). 

 

Pedagogerna berättar att ofta ber de hjälp av eleverna. De menar att eleverna är duktiga i att 

hjälpa varandra och hjälpa läraren. Eva tycker att kommunikationen mellan henne och 

eleverna är viktigt, och det är genom kommunikationen som de hjälper varandra för att lösa 

olika problem som uppstår. Samma resonemang kan vi hitta hos Säljö (2000), som skriver att 

ett sociokulturellt perspektiv utgår från att människan är i behov av interaktion och social 

gemenskap, för att förstå och skapa mening i sin vardag. Just samspelet mellan kollektiv och 

individ är i fokus i ett sådant perspektiv, skriver Säljö. 

 

många gånger så använder vi oftast utan, men det trådlösa blir det smidigare…(intervju, 

Karin. 2012). Karin menar att till exempel när eleverna vill skriva ut ett papper från sina I-

pads så måste de använda sig av trådlös, för att kunna koppla I-pad med skrivaren och sedan 

skriva ut det de vill. Hon menar vidare att har de inte trådlös, då blir det en extra lektion till, 

för hon måste samla in alla I-pads och skriva ut alla papper. Samtidigt föredrar hon att 

använda verktyget utan nätverk än att inte använda det alls. 

 

Jag tror att det är viktigt att man har kontakt med andra…(intervju, Eva. 2012). Eva berättade 

att en av killarna, hans dator var sönder så att då fick de maila till varandra. 

 

Pedagogerna betoner vikten av internetkopplingen och menar att om de inte hade tillgång till 

nätverk skulle det blir svårare, det skulle behöva mer tid för till exempel att skriva ut elevers 

dokument som i Karins exempel. Trageton (2005), har samma positiv inställning när det 

gäller internetkoppling. Han tror att tillgången till Internet är i sig viktig. Men samtidigt är han 
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lite kritisk och undrar om barnen lär sig mer genom att surfa på nätet än av ett välfyllt 

skolbibliotek. Vidare tar han upp det som amerikansk forskning varnar för ”Do surfing and 

learn nothing” (Trageton 2005 s.52). 

 

Det finns andra forskare som också har positiva inställningar kring Internetuppkoppling, till 

exempel Selander & Kress (2010), som menar att digitala och nätuppkopplade medier har 

andra fördelar än den tryckta boken. De möjliggör bland annat tillgång till en oändlig mängd 

information, användningen av olika slags spel för lärande och möjliggör kommunikation med 

andra. Selander & Kress menar vidare att digitala och nätuppkopplade medier gör det möjligt 

för brukaren att själv producera information i form av representationer som till exempel 

skriven text, talad text, musik, ljudbilder och filmer.    

___________________________________________________________________________ 

6.2 Beskrivning av praktiken 

I denna del av resultatkapitlet beskrivs hur dator används konkret i klassrummet. Jag har 

genomfört tre observationer i klassrumsmiljö. De teman som presenteras här är den fysiska 

miljön, grupparbete, kemi lektionen, datorn som skrivmaskin och matematik lektionen. 

 

6.2.1 Den fysiska miljön 

Evas klassrum: Jag går in i klassrummet och sätter mig vid det runda bordet som står i hörnet. 

Klockan är tolv, eleverna kommer in och sätter sig på sina egna platser. Läraren börjar 

lektionen med att berätta för eleverna att de har fått ett besök. Jag presenterar mig själv för 

klassen och berättar för dem varför jag är här. Klassen är möblerat på ett sätt som varje 4-6 

elever sitter tillsammans ”gruppmöblering”. På ena väggen har klassen en smartboard, precis 

bredvid smartboarden finns det en whiteboard och på de andra väggarna finns elevers 

teckningar. Klassrummet är ganska stort, det finns totalt 26 elever i klassen. 
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Emmas klassrum: Jag går in i klassrummet och sätter mig vid lärares arbetsbord som står i 

hörnet. Klockan är halv tio, eleverna kommer in i klassrummet. Läraren börjar berätta vad de 

ska göra under lektionen, hon berättar också att klassen har fått ett besök. Jag ställer mig upp 

och presenterar mig för klassen. Det som skiljer sig i Emmas klass från Evas klass är att 

smartborden här finns på det ena väggen och vita tavlan finns på den andra väggen mitt emot 

smartboarden. Klassrummet är ganska stor, här finns det totalt 24 elever. Alla elever har 

tillgång till en egen laptop, de är placerade på bänken där eleven sitter. Det finns inga sladdar 

som ligger på golvet vid bänkarna. Eleverna kan fritt röra sig, utan att snubbla på sladdar. 

 

Den fysiska miljön spelar stort roll för elevers utveckling och intresse. Möblering som finns i 

dessa två klassrummen gör det lättare för eleverna att samarbeta, hjälpa varandra och föra 

dialog mellan varandra. Samma tanke utvecklas hos Trageton (2005), där han skriver om en 

enkätundersökning som gjordes år 1998 av norska lågstadieskolor. En av frågorna rörde hur 

man brukade möblera klassrummen. De som skulle svara fick fem alternativ att välja mellan: 

Individuellt, par, fyragrupper, åttagrupper eller arbetsvråindelning. Resultatet blev att en 

majoritet av skolorna hade lämnat den traditionella formen och valt möblering i grupper och 

arbetsvrår. Trageton menar vidare att dessa förändringar och paradigmskiftet från en 

behavioristisk till en socialkonstruktivistisk syn på lärande får konsekvenser för den fysiska 

miljön. Han menar att i skolan bör det alltid vara par av elever som samarbetar vid datorerna 

och att läraren måste kunna ha ögonkontakt för att stödja diskussionen. Vidare menar han att 

enmansbord är opraktiska när det gäller barnens sociala samspel, det vill säga barn lär sig bäst 

i dialog med andra barn ”i par”. Trageton skriver att den större gruppen bör vara fyra, 

undantagsvis sex elever. 
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6.2.2 Grupparbete 

Emmas klassrum: Jag kommer in i klassrummet och sätter mig. Idag är det FN- dagen och 

eleverna har skrivit tillsammans med läraren de grundläggande rättigheter på tavlan. 

 
Lektionen innan hade eleverna tittat på en film ”om grundläggande behov” på smarta tavlan 

(http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=U100854%2D05&db=31). Nu får eleverna jobba i grupper 

(4 grupper) med att söka information och fakta med hjälp av sina laptops och Internet. Jag 

sitter med en grupp som försöker både att söka information och göra en pjäs, deras tema är 

tillgång till mat och vatten. Gruppen består av fem flickor.  

 

Flicka 1 säger till Flicka 2: ”Vi kan filma pjäsen med en laptop om du skäms att spela framför 

hela klassen, så vi kan istället visa upp filmen för hela klassen” (121024). 

 

Flicka 3 sitter vid datorn och söker fakta på Unicefs hemsida, läraren kommenterar att det är 

en bra sida där eleverna kan få en förlitlig fakta. 

 

Ni kan kopiera upp detta som killarna gjorde i den andra gruppen också (Emma). 

Flicka 2: Men man får väl inte kopiera? 

Läraren hade berättat för dem innan att om man vill skriva något, så ska man inte ta allt som 

står i sidan, om man inte förstår det. Men att i detta fall så kan de kopiera för att det handlar 

om att samla in fakta, och det ska vara rätt fakta. 

 

När en elev tillsammans med läraren försökte att koppla sin laptop på smartboarden för att 

kunna se pjäsen som gruppen hade filmat, fick de ljudproblem. Det vill säga de kunde se 

filmen men hörde inget. Sedan kom en av flickorna och provade om sladdarna satt bra och då 

funkade ljudet. 

http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=U100854%2D05&db=31�
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Genom att arbeta i grupper lär eleverna sig mycket mer och lärandet blir både roligare och 

lättare. Samma resonemang kan vi hitta hos Säljö (2000), som skriver att genom ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv lär sig människor och utvecklar sina 

kompetenser och färdigheter. Han menar att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet 

och handlar om vad individer och grupper medför från sociala situationer och använder i 

framtiden. Detta utvecklar Kroksmark och menar att Vygotskij tycker att vad människor gör 

tillsammans är avgörande för deras lärande och utveckling. Människor lär sig tillsammans 

med andra därefter kan människor göra det på egen hand såsom samtal och diskussion. 

Lärandet och utveckling sker först mellan människor sedan individens eget tankearbete 

(Kroksmark; 2011:450). 

 

6.2.3 Kemi lektion 

Lektionen börjar med att Eva berättar vad eleverna ska göra under denna lektionstid. Eleverna 

ska tillsammans med läraren odla kristaller genom att utföra en labb, efter det ska eleverna 

skriva det som de har gjort i sina laptops. De ska bland annat svara på dessa frågor: Vad har 

hänt, vad de använde och vad tror de det händer sedan.  

Medan eleverna skrev sina texter, gick läraren runt och hjälpte till ifall de behövde det och 

hon diskuterade med eleverna om vad de tror det händer med labbet. Jag gick också runt och 

tittade på hur de skrev. Några elever visade mig gamla presentationer och texter som de hade 

skrivit. Eleverna hade sparat alla dokumentationer som de hade gjort sedan åk 3. 
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Läraren gick runt till eleverna och hjälpte dem. Jedeskog (2000) skriver om pedagogens roll, 

hon menar att den har förändrats under tiden från att en gång i tiden vara en slags förmedlare 

som talade om för eleverna vad de skulle lära sig. Till att i dagens skola är en slags 

handledare. Vidare menar hon att efter att skolan tog in IKT redskap så blev en av pedagogens 

uppgift att vara behjälplig för eleven när den skulle hitta rätt i dator, samtidigt så skulle 

pedagogen vara ett slags bollplank som eleverna kunde samtala ”bolla” deras idéer med. 

 

6.2.4 Dator som skrivmaskin 

I Evas klassrum brukar eleverna skriva en individuell utvecklingsplan tillsammans med 

läraren i elevens laptop, för att sedan skicka den som mail till läraren. Under kemilektionen 

satt läraren vid en elev som skulle skriva sin egen individuell utvecklingsplan i sin egen 

laptop. Utvecklingsplanen bestod av tre rubriker: Nuläge, på väg mot och vad behövs. Där 

eleven försöker skriva en kort text under varje rubrik, för att sedan skicka den till lärarens 

mail. 

 

Att använda datorn som en skrivmaskin kan vara bra för elevers skrivutveckling. Samtidigt 

kan det vara bra för elever som har svårt med koncentrationen. I Skolutvecklingsenhetens 

rapport om IT och medier i skolan (2004) framgår det att många elever har lättare att sitta still och 

fokusera på uppgiften när de får arbeta vid datorn till skillnad mot när de inte arbetar vid datorn. 

Detta gäller även elever med koncentrationssvårigheter (Skolutvecklingsenheten, Digitala 

illusioner, s. 19). Vikten att använda dator i skolan redovisas i läroplanen, Lgr 11 där det står att 

eleverna skall utveckla sin förmåga att ”skriva, disponera och redigera texter för hand och med 

hjälp av dator” (Skolverket, 2012, s.224). 
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6.2.5 Matematik lektion  

Under detta observationstillfälle berättade läraren för eleverna vad de skulle göra under 

lektionen. Eleverna skulle jobba med multiplikations tabeller. Emma delade upp klassen i tre 

grupper. Alla tre grupperna skulle gå genom tre olika moment: tabeller, dator och läraren. 

Varje grupp bestod av sex elever, varje elev skulle jobba individuellt och självständigt. 

Emmas grupp skulle jobba med problemlösning, hon förklarade genom att skriva på tavlan. 

Gruppen som jobbade med datorer fick spela matte spel. Den sista gruppen skulle jobba med 

multiplikations tabeller som de fick på ett papper av läraren. Detta beskriver Trageton (2005) 

som menar att matematik är det näst största ämnet i skolan. Han menar vidare att ämnet lägger 

huvudvikten vid problemlösning, samarbete, matematisk kommunikation och konkret 

vardagsmatematik (Trageton 2005 s. 21). Även Samuelsson (2003) berättar att datorerna har 

blivit en central del av vardagen och den bidrar till utvecklandet av nya kunskapsområden och 

tillämpningar inom matematiken. Han menar vidare att miniräknare och datorer förenklar 

rutinoperationer och bli också hjälpmedel för problemlösning (Samuelsson 2003). 

___________________________________________________________________________ 

7 Diskussion & Slutsatser 

I denna sista del diskuteras de resultat som har kommit fram. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur satsningen på en-till-en inverkar på pedagogers 

arbete, hur ett antal pedagoger i en skola beskriver förändringen i sin undervisning efter en-

till-en satsningen. 

  

Jag har i arbetet beskrivit hur två lärare i en F-6-skola, tänker kring och samtidigt förändrar 

sin undervisning när de introducerar en dator per elev. Lärarnas undervisning utmanas och 

förändrar deras arbete och arbetsmiljö. Pedagogernas allmänna uppfattning om IKT och 

lärandet var positiv och de pedagogerna som jag intervjuade hade en uppfattning om att IKT 

inte går att bortse ifrån i dagens undervisning. Alla pedagoger som jag intervjuade var eniga 

om att IKT- redskap är nödvändigt för barns lärande. Karin menar att det är också ett krav att 

eleverna ska kunna det när de är klara med skolan. Detta går hand i hand med de mål som 

finns uttalade i styrdokumentet, Lgr 11, om att ”eleverna ska kunna använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr 11 s.14). 

De tillfrågade pedagogerna menar att IKT kan väcka ett intresse hos eleverna som är 
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nödvändigt för lärandet. Pedagogerna ställer sig positiva till användandet av IKT i skolan. 

Bækkelund Jensens (2003) forskning visar på att lärare använder datorn och Internet till att 

finna fakta utanför läroboken. Detta skulle bringa större kvalitet till lektionerna för 

läroböckerna är begränsade. Är läroboken något år gammal, är det bra att kunna hitta 

uppdaterad fakta på ett smidigt sätt, menar han. 

 

Pedagogerna och rektorn ser datorn som alla andra redskap, det vill säga de ser datorn som ett 

komplement som inte behöver utesluta det traditionella i klassrummet. Utan dator är lika 

viktigt som papper, böcker och penna för barns lärande, enligt dem. De menar att olika 

arbetssätt passar olika elever och att datorn och böcker kan komplettera varandra. De menar 

att en del barn har svårt med böcker och är svåra att fånga genom litteraturen och upplever 

datorn positiv istället. 

 

Emma tar upp att vissa elever har svårt med att skriva och att de lätt ger upp när de håller hårt 

i pennan. Hon menar att då är datorn en jättestort hjälpmedel och ett utmärkt redskap. Hon ser 

det som positivt att det underlättar vid datorn och att eleverna kan hantera tangentbordet 

lättare än pennan. 

 

Pedagogerna i studien tror att effekterna av en integrering av IKT kan innebära en ökad 

motivation, ett ökat intresse och engagemang för skolarbetet. Pedagogerna menar att eleverna 

lär sig mycket med hjälp av IKT och att det sker mycket inlärning. Vissa barn lär sig bättre 

genom att lyssna, andra genom att se på bilder och andra barn genom att läsa. IKT har 

möjlighet att tala till barns olika sinnen. 

Studien visar att den digitala tekniken och de digitala lärresurserna bidrar till nya pedagogiska 

möjligheter, men också nya problemområden som läraren måste förhålla sig till. 

Lärarna tar också hjälp av sina elever i sökandet efter digitala lärresurser, vilka de sedan 

tillsammans provar och utvärderar och utvecklar på så sätt kompetens om hur digitala 

lärresurser kan användas. Detta kan ses som ett exempel på när nya former av samverkan i 

lärande, både mellan eleverna och mellan lärare- elev, växer fram och som samtidigt förändrar 

lärarrollen. 

 

Hur lärarna presenterar sitt material kan variera genom den interaktiva skrivtavlan, många 

använder sig av att visa film eller olika hemsidor. Det finns en pedagogisk vinst med en 
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undervisning som är uppbyggd med teknik. Lärarna tyckte att det var lättare att hålla en röd 

tråd och att komma ihåg vad de skall tala om. 

 

Pedagogerna ser tekniken som något nytt för dem. När de använder dator brukar det uppstå 

problem. De känner också en osäkerhet i vad som händer med datorn om de inte behärskar 

tekniken. De menar att eleverna vågar klicka och chansa när de inte kan, men som vuxen 

vågar man inte försöka eftersom man är osäker på vad som händer om man trycker fel. 

Läraren blir lidande då den måste planera om lektionen om till exempel den interaktiva 

skrivtavlan slutar fungera. Jag tror att om lärarna får större förtrogenhet med datorer och 

interaktiva skrivtavlor kommer det att bli lättare för lärarna att rätta till de fel som uppstår till 

exempel problem med inloggning, ihopkoppling av enheter med mera. 

 

För en skola i Sverige som ska erbjuda likvärdig utbildning för alla kan datorns intåg 

möjligtvis gynna denna tanke på så vis att effekterna av implementering av datorer och lärarnas 

pedagogiska syn utnyttjas på ett sätt där eleverna får ta del av samma likvärdiga utbildning. 
 

Skolan i min fallstudie har utformat arbetet så att interaktionen mellan elever underlättas och 

uppmuntras vilket jag tolkar som att det ligger i linje med det sociokulturella perspektivet på hur 

lärande sker. Något som Jedeskog (2000) också tar upp är lärarens roll i klassrummet och hur den 

faktiskt förändras när datorn kommer in i klassrummet. Hon menar att lärare mer och mer känner 

sig som vägledare idag i stället för läraren som ”kunskapsförmedlare” som visste mest i 

klassrummet förut.  
 

Den digitala tekniken gör det möjligt att skapa avancerade virtuella presentationer genom att 

kombinera text, ljud och bild. Detta kan antas verka motiverande för elevernas lärande genom 

att flera av deras sinnen aktiveras och de kan interagera och påverka vad som sker. 

 

Många skolor har infört digitala verktyg i verksamheten, men inte alla pedagoger använder 

sig av den nya tekniken. Det kan således finnas många olika orsaker till att pedagogerna inte 

arbetar med IKT som ett redskap i undervisningen: 

• Tekniken är dyr 

• Prioriteringar 

• Det kan bero på att rektorn inte stöttar pedagogerna 

• Pedagogens ointresse och ovilja 
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• Tekniken upplevs som krånglig 

 

Det som jag funderar över är de elever som jobbar självständiga framför dator. Eleverna 

lämnas till sig själv i sina egna tankar och utmanas varken av sina klasskamrater eller av sin 

lärare. Detta menar jag kan vara en nackdel för eleven utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Människan lär med och av varandra och det går inte att bortse ifrån, men å andra sidan lär vi 

oss även med hjälp av olika medierande verktyg som IKT består av. 

 
 

7.1 Förslag på forskning 

Eftersom min studie är liten hade det varit intressant att göra samma studie fast i flera skolor, 

där man kan intervjua flera lärare och göra observationer under flera tillfällen, för att konkret 

kunna se hur IKT används i klassrummen. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Lärare 
 

1. Presentationsfrågor(Namn, yrke) 
2. Varför har du valt just att bli lärare? 
3. Hur vill du beskriva IKT som redskap för barns lärande? 
4. Vilka redskap brukar du använda i undervisningen? 
5. När började du använda dessa redskap? 
6. Vad anser du är lärarrollen i dagens skola? 
7. Hur och i vilket sammanhang kan barnen använda de olika redskapen? 
8. Är det skillnad mellan olika åldrar med avseende på vilka redskap barnen använder? 
9. Hur beskriver du förändringen i din undervisning efter en-till-en satsning? 
10. Berätta om dina erfarenheter av att använda dator i klassrummet? 
11. Hur kan man stöta dig som pedagog så att du känner en större säkerhet vid data 

användningen? 
12. Hur använder du data i olika ämnen? 
13. Berätta hur du gör när redskapet ”data” inte fungerar? 
14. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda dator som lärverktyg? 
15. Vill du tillägga något annat? 

 
Rektor 

1. Presentationsfrågor (Namn och yrke) 
2. Varför har du valt just att bli rektor? 
3. Hur vill du beskriva IKT som redskap för barns lärande? 
4. Berätta lite om skolan. 
5. Vad är en-till-en satsning och vad innebär det? 
6. Hur kom det sig att skolan tänkte på en-till-en projektet? 
7. Hur tillgängliga är IKT-redskap i denna skola? 
8. Hur löser ni pedagogers behov av att ha digital kompetens? 
9.  Vill du tillägga något annat? 

 

 

 

 

 

 


