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Sammanfattning 
 

Den här studien handlar om området IT och digitaliseringen av skolan samt 

kommuners och skolors införande av En-till-en, en satsning som innebär att alla elever 

har en egen personlig dator att arbeta med. Tidigare forskning visar främst på goda 

resultat och särskilt elever har överlag en positiv inställning till en egen skoldator. Detta 

trots att negativa konsekvenser av En-till-en dokumenterats, samtidigt som en ökning 

inte går att se vad gäller elevernas meritvärden för betyg. 

Syftet med studien är att både identifiera pedagogiska vinster med 

personliga elevdatorer, men även möjliga problemsituationer som kan uppstå i ett 

klassrum som arbetar med En-till-en och våra forskningsfrågor är:   

 

Vilka gynnsamma, respektive ogynnsamma, sidor kan urskiljas i ett klassrum där 

eleverna arbetar med egna datorer?  

Hur upplever eleverna arbetet och lärandet med egen dator i klassrummet? 

   

För att komma fram till ett resultat började vi med att observera en 

mellanstadieklass som arbetade med En-till-en och därefter intervjuade vi två elever 

med frågor som bland annat berörde situationer som vi uppmärksammat från 

observationen.   

I vår studie identifierade vi tre områden; datorn motiverar, datorn 

distraherar och datorn omdirigerar, både i våra resultat men även i tidigare forskning. 

En intressant synvinkel som också framkom var att förvaringsaspekten, med en egen 

skoldator, var viktigt ur ett elevperspektiv.   

Vår slutsats är att det både finns gynnsamma och ogynnsamma sidor med 

att arbeta med En-till-en i klassrummet men att eleverna är övervägande positiva till 

en egen skoldator eftersom fördelarna överväger nackdelarna. 

 

Nyckelord: En-till-en, IT, digitalisering.      
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1. Bakgrund 

Inledning 
 
Vid den senaste VFU-perioden, som var förlagd i Sollentuna kommun, hade alla elever 

på skolan tillgång till iPads eller datorer. Fördelarna var många med konceptet, men 

återkommande tekniska problem, samt elever som använde sin utrustning till annat än 

skolarbete under lektionstid blev ibland störande. Dessa erfarenheter gav oss 

uppslaget till detta arbete. 

                  Många kommuner och skolor arbetar för att alla elever ska ha tillgång till 

en egen dator i skolarbetet - ett projekt även kallat En-till-en. Detta innebär att eleverna 

ska kunna använda datorn i skolan, men även i hemmet. Fördelarna är många när 

man läser rapporter som finns att tillgå om En-till-en och de utvärderande forskarna 

har varit positiva till personliga elevdatorer. Kroksmark (2013, s.86) menar dock att 

hand i hand med förändringar och ett förbättrat lärande ser man också att datorn 

”förstör och förhindrar” i undervisningen. 

Efter den senaste PISA-undersökningen 2012 gjordes en utredning där 

man undersökte sambandet mellan elevers datoranvändande och deras resultat på 

PISA-proven. Resultatet visade på ett samband mellan hög IT-användning och låga 

prestationer på proven. Elever som spenderar mer än 4 timmar/dag vid datorn visar 

betydligt sämre resultat på PISA-proven än elever som tillbringar 2-4 timmar/dag vid 

datorn. Elever med högt internetanvändande visar också på en högre frånvaro i skolan 

och sämre hälsa (OECD, 2014). I denna mätning är Sverige ett av de länder som har 

både högst internetanvändande och högst IT-tillgänglighet bland OECD-länderna 

(Organisation for Economic Co-operation and Development). Sverige toppar också 

listan över länder med flest extrema Internetanvändare (OECD, 2014). 

Trots de negativa sidor vi upplevde med En-till-en under senaste VFU-

perioden, såsom onödig tid som gick åt till tekniska problem och diskussioner om olika 

distraktionsmoment som tagit elevernas uppmärksamhet, påtalade många lärare och 

elever att de var positiva till datoranvändandet i skolan. I detta arbete har vi för avsikt 

att titta närmare på olika för- och nackdelar som det kan finnas med att arbeta med 

En-till-en i klassrummet, samt elevers erfarenheter och uppfattningar kring detsamma. 
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Kunskapsområde 
 
Datorer, smart-phones och surfplattor har ökat lavinartat under 2000-talet, både i 

hemmen och i skolan där många kommuner har valt att satsa på En-till-en (Axelsson 

& Davidsson, 2015, s.22). I USA har det under lång tid argumenterats för att införa fler 

datorer i undervisningen. Att utvecklingen också gått åt det hållet kan bland annat ha 

att göra med att utvärderingarna om datorer i klassrummen varit positiva samtidigt som 

forskningen gett stöd för det (Fleisher, 2013, s.29). Termen ”En-till-en” har sitt ursprung 

i näringslivet från början av 90-talet men idén om en dator till varje elev i skolans värld 

formulerades redan på 80-talet av Papert (Fleisher, 2013, 29-30). Papert menade att 

antalet datorer egentligen inte spelar någon roll så länge alla elever inte har en varsin 

dator. Det är först med en enskild dator som den riktiga potentialen med datorer når 

sin fulla kraft. Enligt Papert går det att jämföra med andra verktyg som dagligen 

används i skolan, som pennor och böcker till exempel (Fleischer, 2013, s.29-30; 

Papert, 1995). 

Den digitalisering som samhället genomgått det senaste decenniet har 

varit omfattande. Idag har i stort sett alla i Sverige en dator hemma, de flesta har en 

smart-phone och många har dessutom en surfplatta att tillgå (Statistiska centralbyrån, 

2014, s.9). Skolan står nu på tur att digitaliseras fullt ut. På regeringens begäran gör 

Sveriges kommuner ekonomiska satsningar på att digitalisera skolan. Lyckade 

upphandlingar av utrustning, supportavtal och licensavgifter är en förutsättning för att 

kostnaderna inte ska driva iväg, det vill säga att kostnaderna inte går ut över 

utbildningen i sig. Genom att ge eleverna möjligheter att arbeta med olika utrustning, 

såsom dator och surfplatta, olika operativsystem, olika applikationer och programvaror 

så borgar detta för en bredare kunskap och erfarenhet för eleverna. Man förhindrar 

därmed också inlåsningseffekter mot enskilda tillverkare, operativsystem och 

programvaror. 

                  För att digitaliseringen ska lyckas visar forskningen att metodisk 

undervisning är det som är resultatgivande (Grönlund, 2014, s.9). Sedan det svenska 

pionjärprojektet i Falkenberg 2007, har arbetet med En-till-en ökat och 2015 arbetade 

32 % av Sveriges grundskoleelever fullt ut med En-till-en i Sverige och 51 % hade 

tillgång till en klassuppsättning (Axelsson & Davidsson, 2015, s.22).  
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Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att genom en egen studie identifiera pedagogiska vinster, 

men också möjliga problemsituationer, som kan uppstå i ett klassrum som arbetar med 

En-till-en. Vi vill förutom att göra observationer vid lektionstillfällen även titta närmare 

på elevers uppfattningar om IT i allmänhet och En-till-en i synnerhet. Vi har valt att rikta 

in oss på elevernas egna upplevelser om sitt användande av en egen dator i 

skolarbetet. Studier visar på elevers positiva attityd till digitaliseringen och vi vill 

undersöka vad som kan upplevas som positivt enligt eleverna. Istället för att fokusera 

på organisationen, skolan eller läraren har vi arbetat med elevernas perspektiv. 

 

Forskningsfrågor 
 

Våra två forskningsfrågor är: 

·         Vilka gynnsamma, respektive ogynnsamma, sidor kan urskiljas i ett klassrum 

där eleverna arbetar med egna datorer? 

·         Hur upplever eleverna arbetet och lärandet med egen dator i klassrummet? 

 

2. Tidigare forskning 
Nedan kommer vi att presentera teman som vårt arbete bygger på. Vi försöker rama 

in de områden vi har tittat närmare på och lyfta fram olika forskares resultat. Första 

temat vi presenterar handlar om datorn eller lärplattan som ett motiverande redskap i 

skolarbetet. Vi kommer också att betrakta datorn ur perspektivet som ett 

distraktionsmoment. De forskare som vi främst arbetat utifrån är Tomas Kroksmark, 

Åke Grönlund och Martin Tallvid. Dessa tre forskare har gjort stora studier inom 

området En-till-en i Sverige. Följande del av arbetet, tillsammans med intervjuer och 

observationer, kommer till stor del att ligga till grund för det slutliga resultatet av detta 

alster. 
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Datorn motiverar 
 

Överlag är forskare eniga om att datorer och lärplattor är inspirerande och motiverande 

(Kroksmark, 2013, s.104). Enligt Naeslund (2001, s.117-120) ökar datorerna dessutom 

elevernas studiemotivation. De elever som är i behov av särskilt stöd verkar finna 

inspiration och motivation i datorn som hjälpmedel, men också de elever som ser 

undervisningen som kravlös och tråkig finner många gånger passande utmaningar 

med datorns hjälp (Kroksmark, 2013, s.93). Även utvärderingar från amerikanska 

satsningar visar på positiva effekter på elevers motivation och då särskilt för elever från 

svagare socioekonomiska förhållanden (Hylén, 2010, s.40). I Grönlunds (2013, s.24) 

slutrapport står det att läsa om att elever, på de skolor som har bäst resultat, anser 

skolan roligare med datorn som hjälpmedel. På många skolor uteblir dock dessa 

framsteg och anledningen till detta ser ut att vara undervisningsmetoden, enligt 

Grönlund (2013, s.47 ff). 

Eleverna i Martin Tallvids (2015, s.46) projekt tyckte också att datorn var 

en motivationshöjare. En av framgångsfaktorerna anser Tallvid vara att inga 

restriktioner satts upp av skolan och att då friheten och ansvaret runt 

datoranvändandet lyfte motivationen (Tallvid, 2015, s.46). Enligt Kroksmark (2013, 

s.104) visar internationella studier på mer engagemang och motivation, från elevernas 

sida, med En-till-en. Spridningen av skolornas ökning och minskning av meritvärden, 

efter införandet av En-till-en, är stor. I en undersökning som Kroksmark m.fl. 

genomförde på 29 skolor runt om i landet visade den högsta ökningen av meritvärde 

på 10 % och den största minskningen visade på 16,5 %. Slutresultatet av dessa 29 

undersökta skolor visade på en genomsnittlig ökning av meritvärden på 4,5 % vid 

användandet av En-till-en i undervisningen (Kroksmark, 2013, s.103). Det är svårt att 

tyda vilket resultat datorn som motivation och inspiration ger eleverna. De mätningar 

som gjorts påvisar i genomsnitt endast små höjningar av elevers sammanlagda betyg 

(Skolverket, 2015), men det är tydligt att många elever upplever datorn som ett positivt 

inslag i skolan. 

 

 

 



9 

 

Datorn distraherar 
 

Enligt Kroksmark (2013, s.86) finns det även en baksida av myntet. Det har 

framkommit en oro från lärarnas sida att eleverna inte gör det som förväntas av dem. 

Datorn som till stor del ses som en positiv del av undervisningen kan även förstöra och 

förhindra lärandet (Kroksmark, 2013, s.86). Mer eller mindre samtliga lärare i studien 

ansåg att anledningen är den distraktion som datorn bjuder på. Många elever byter lätt 

fokuspunkt när koncentrationen tryter och datorns möjligheter till spel, surf och sociala 

medier finns då nära till hands (Kroksmark, 2013, s.86-87). I Grönlunds rapport (2013, 

s.6) beskrivs att sociala medier utgör en mycket stor stress bland eleverna då de 

åsidosätter sina studier och skolarbetet blir lidande. Nästan 30 % av eleverna i 

grundskolan uppger i undersökningen att störningsmoment som Facebook och 

YouTube också blir en källa till stress (Grönlund, 2014, s.16). På grund av 

lättillgängligheten är det lätt att den enskilda eleven tappar fokus och fastnar på sociala 

medier, men också att andra elever spelar eller surfar runt på Internet under lektionstid 

anses vara ett stort störningsmoment när eleverna tillfrågas (Grönlund, 2014, s.15). 

Även Tallvid (2015, s.20) nämner en viss oro, från olika håll i samband med skolans 

digitalisering, för bl.a. distraktion och nätmobbing etc. I Kroksmarks studie anser 

samtliga lärare att det är svårare för eleven att ägna sig åt kunskapsinhämtning. En av 

lärarna i studien ansåg det hopplöst för eleverna att nå de högre målen i 

kunskapskraven på grund av datorns distraktionskraft (Kroksmark, 2013, s.86-87). 

 

Datorn omdirigerar 
 

Datorer i undervisningen skapar reda och ibland oreda, men vi kan alla vara eniga om 

att den, på bara några årtionden, förändrat vårt samhälle. I skrivande stund, 

omdirigeras hela skolan från en plats där läraren i generationer har spridit sin kunskap 

på det mest självklara sätt, ”från lärare till elever, från mästare till lärling” (Kroksmark, 

2013, s.21), till en ny plats och en ny era där det gamla raseras och nya rutiner och 

strukturer införs och dessa kan vara svåra att förankra. Såväl elever som lärare måste 

förhålla sig till en ny obeprövad struktur där den moderna tekniken står i centrum 

(Kroksmark, 2013). Datorn bringar, som tidigare nämnts, reda och eleven slipper 

exempelvis oorganiserade pappershögar och den underlättar skrivarbete och 

effektiviserar, men det finns fortfarande många lösa trådar att knyta ihop. Detta leder 
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återigen tillbaka till undervisningsmetodens centrala roll i skolans digitalisering. Både 

Grönlund (2013, s.47 ff) och Kroksmark (2013, s.35) poängterar 

undervisningsmetodens betydelse för elevens lärande. En lärare måste vara flexibel 

och kunna hantera nya sanningar som kan dyka upp runt hörnet med den närhet till 

snabb information som finns idag. Datorn är här för att stanna och skolan måste hänga 

med i svängarna (Kroksmark, 2013). 

 

En-till-en i Sverige 
 

Seymore Papert, som vi tidigare nämnt, har varit med och inspirerat till ett 

uppmärksammat och lyckat En-till-en-projekt i Maine, USA, i början av 2000-talet som 

senare kom att bli modell för andra liknande efterföljande projekt i hela västvärlden 

(Fleischer, 2013, s.31). I den svenska läroplanen från 1980 kunde vi se att datorn 

flyktigt kom på tal. Flera intressanta försök att digitalisera skolan gjordes efter detta, 

men startskottet på den svenska En-till-en-satsningen som vi ser idag kom 2007 då 

Martin Tallvid startade upp en studie på två skolor i Falkenberg (Tallvid, 2015, s.45). 

Den senaste studien om En-till-en utfördes på 20 skolor i Sverige mellan åren 2011 till 

2013 och namngavs Unos uno (Tallvid, 2015, s.46). 

Unos uno var ett projekt mellan åren 2011 och 2013 som bestod av ett 

tjugotal skolor i elva kommuner samt en friskolekoncern. Arbetet bestod i att utveckla 

skolan med hjälp av en dator per elev och namnet kommer från tanken med En-till-en 

(Grönlund, 2014, s.7). De inblandade i Unos uno-projektet hade i uppdrag att titta 

närmare på ett antal aspekter av det nya datoranvändandet i klassrummen. Unos uno 

är den hittills mest omfattande studien gjord i Sverige (Hylén, 2015). 

Det har av undersökningen framgått att arbetsmetoden är viktigare än de 

digitala hjälpmedel som erhålls i klassrummet och därför ser resultaten väldigt olika ut 

från skola till skola (Grönlund, 2014, s.9). På grund av skillnaderna mellan hur skolor 

och kommuner inför och arbetar med projektet uppstår det skillnader i resultaten, i 

vissa fall stora skillnader. Det skapas klyftor både mellan skolor inom kommuner, men 

också mellan olika kommuner i Sverige. De ökade klyftorna mellan Sveriges skolor 

förstärker skillnaderna och är, i det stora hela, negativt för Sverige (Grönlund, 2014, 

s.9). De ökade kostnader som En-till-en-projektet medför landar på den enskilda 

skolan, som ofta reglerar detta genom neddragning av personal (Grönlund, 2014, 
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s.15). Avsaknaden av personal leder till att eleverna i större utsträckning arbetar enskilt 

och att den lärarledda vägledningen minskar (Grönlund, 2014, s.9). Vissa kommuner 

väljer emellertid att delvis kompensera sina skolor om projektet slagit väl ut (Grönlund, 

2014, s.9). Undersökningar påvisar också att där projektet har varit mest framgångsrikt 

har två parametrar sammanfallit; fler lärarledda grupparbeten och fler lärarledda 

enskilda arbeten (Grönlund, 2014, s.11). 

Hälften av lärarna och 30 % av eleverna upplever olika problem som är 

teknikrelaterade och orsakar diverse fysiska besvär exempelvis stress och huvudvärk. 

Eleverna upplever också ett uppdrivet tempo på undervisningen vilket också ökar 

stressen (Grönlund, 2014, s.13). 50 % av gymnasielärarna och 30 % av 

grundskolelärarna anser att de fått en ökad arbetsbelastning och ökad störning i 

klassrummet med En-till-en. Forskarna frågar sig dock om skillnaderna verkligen är så 

stora mellan dessa lärare eller om gymnasielärarna förväntar sig en lugnare 

arbetsmiljö (Grönlund, 2014, s.18) 

I Grönlunds studie kan man avläsa två diagram som beskriver svaren från 

en enkätundersökning om vad som är bäst och vad som är sämst med egen skoldator 

enligt eleverna. Det är 10 positiva aspekter listade i diagram 1, samt nio negativa 

aspekter listade i diagram 2, varav ett alternativ anger att det inte finns några negativa 

aspekter med egen skoldator. I en sammanfattning av det första diagrammet kan det 

avläsas att det är både lättare och snabbare att söka information via Internet och att 

flexibiliteten med egen dator känns viktigt. Att slippa penna och papper är det som 

toppar listan och eleverna tycker att de både skriver och arbetar bättre och snabbare 

med dator. De anser också att det är lättare att organisera och koordinera sitt arbete. 

Tidsfördriv och fritid är också positiva effekter som nämnts av elever i undersökningen. 
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Figur 14 (Grönlund, 2014, s.25) 

Svarar på frågan: Vad är bäst med dator i skolan? 

 

I diagrammet om de negativa aspekterna av att ha en egen skoldator 

upplever drygt 20 % av eleverna tekniska brister. Hälsoproblem, som exempelvis 

beroende, sociala problem, ergonomiska problem och stress som skoldatorn uppges 

ligga till grund för uppnår gemensamt till nästan 30 % av de elever som svarat på 

enkäten. Några elever önskar använda sin handstil mer än de gör och en ökande skara 

elever anser att det är jobbigt med transporten av datorn. Nästan 15 % upplever inte 

något dåligt alls med en egen skoldator, medan 18 % av eleverna upplever att 

skoldatorn är en distraktion. Grönlund (2014, s.4) påpekar dock i sin rapport att 

andelen nöjda elever, med En-till-en, går hand i hand med skolans kvalitet då resultatet 

kraftigt skiftar mellan projektets deltagande skolor. 
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Figur 16 (Grönlund, 2014, s.26) 

Svar på frågan: Vad är sämst med dator i skolan? 

 

3. Metod 
Det här arbetet började med en observation, i en klass som arbetar med En-till-en, för 

att identifiera vinster, men även möjliga problemsituationer. Med observationen som 

grund närmade vi oss elevintervjuerna med intentionen att synliggöra elevernas tankar. 

Datainsamlingen består alltså av två delar; observation och intervjuer. Närmare hur vi 

gick tillväga med vår datainsamling och hur genomförandet gick till kommer skildras i 

det här avsnittet. 

 

Observation 
 

En av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder är observation (Chiriac & 

Einarsson, 2013, s.27). Första delen av den här studiens datainsamling består av just 

observation och det är en metod med flera fördelar. Observation anses vara en pålitlig 

metod som skildrar vad som faktiskt sker istället för människors uppfattningar om vad 

som sker. Dessutom kan barn, av vuxna, upplevas som en svår grupp att studera med 

andra metoder, särskilt om de saknar verbala förmågor för att förklara sitt eget eller 

andras beteende (Ibid.). 
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Chiracs & Einarssons modell för gruppobservationer 

 

Chiriac & Einarsson (2013, s. 18-23) presenterar en modell i två dimensioner för att 

förklara räckvidden som finns gällande gruppobservationer (se Figur 1). Vi har valt att 

utgå från modellen för att beskriva våra egna ingångsvärden. Den första dimensionen 

handlar om huruvida studien är teoriprövande eller teorigenererande. Det vill säga; om 

det är befintlig kunskap som ska prövas eller om inriktningen snarare går mot att 

frambringa ny kunskap. Vår studie står mellan dessa båda inriktningar på den 

teoriprövande sidan då vi granskar redan befintlig kunskap. Den kunskapen som vi 

prövar är teorin om att det finns olika slags vinster och problem med ett digitaliserat 

klassrum, som exempelvis ökad motivation eller tekniska brister (Tallvid, 2015; 

Grönlund, 2013; Kroksmark, 2013). Den andra dimensionen i modellen har att göra 

med om strukturen kan anses vara hög eller låg. Struktur handlar i det här 

sammanhanget om hur förutbestämt sättet att göra inkodningarna är (Chiriac & 

Einarsson, 2013, s. 18-23). Det här arbetets observation har en låg grad av struktur. 

Detta eftersom vi ska samla så mycket information vi kan om ett visst område, där det 

inte finns något observationsschema med förutbestämda beteenden, i kategorier, som 

vi tittar specifikt på. 

Om vi utgår från den teoretiska modellen för gruppobservationer hamnar 

vi alltså i cell B som är teoriprövande och har låg grad av struktur. Konsekvenserna av 

detta kan bli att informationen vi får ut från observationen blir svår att bearbeta då vi 

inte i förväg kan planera för hur informationen ska bearbetas. Det kan också bli svårt 

att veta exakt vad vi söker efter för situationer. 

 

Figur 1, från Chiriac & Einarsson (2013, s.19) 
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Urval och avgränsningar 

 

Sollentuna har en kommunal satsning på En-till-en och därför valde vi att observera 

en klass som går i en skola inom Sollentuna kommun. Vi ville från början helst ha en 

klass som går på mellanstadiet, eftersom det är dessa årskurser som vi kommer bli 

lärare för i framtiden och följaktligen de årskurser som vi har mest erfarenhet utav. 

Eftersom en av oss har barn som går i en skola inom Sollentuna kommun var just den 

klassen utesluten. För att hitta en klass som skulle kunna vara intresserad skrev vi ett 

kort e-brev till flera rektorer på olika skolor. Där presenterade vi oss kort och hade en 

enkel beskrivning om vårt arbete. Vi förberedde dem samtidigt på att vi skulle ta kontakt 

per telefon ett par dagar senare. Vårt mailutskick gav ingen respons från de kontaktade 

skolorna. Genom en personlig kontakt råddes vi att avlägga ett personligt besök på 

dennes arbetsplats och tala med rektor om ett eventuellt intresse att hjälpa oss i vårt 

arbete. Vid besöket nappade rektorn på en gång och lovade att skicka ut e-brev till alla 

lärare på skolan. Senare samma kväll hade vi fått två svar från två olika lärare som 

ville ställa upp med sig själva och sina respektive klasser. Då vi gemensamt kom fram 

till att det räckte med en klass, beslutade vi oss för att ha den andra klassen som 

reserv. Motiveringen till val av lärare var att den läraren även arbetade 30 % som IKT-

pedagog och var väl insatt i skolans digitalisering. 

                  Skolan har idag ca 400 elever i årskurserna 4 till 9 och arbetar sedan 2013 

med En-till-en-datorer, som sedan dess används i det dagliga skolarbetet. Dessa 

används även för läxläsning samt skolarbeten och tas följaktligen med hem efter 

skoldagens slut. 

Klassen som observerades var en årskurs 6 och bestod av 32 elever. De 

hade alla varsin iPad/surfplatta till sitt förfogande under alla moment i undervisningen. 

Papper och penna användes sällan. Det var ungefär lika många flickor som pojkar. 

Kulturellt och socioekonomiskt är gruppen homogen. Enligt skolverkets statistiska 

hemsida, siris.skolverket.se, går det att läsa att eleverna kommer från fördelaktiga 

förhållanden där föräldrarna i regel har utbildning och de flesta har en eftergymnasial 

utbildning. Studiemotivationen är hög bland eleverna och resultaten är, enligt läraren, 

goda. Klassrumsklimatet är lugnt och harmoniskt. 



16 

 

Vår avgränsning gällande vad vi försökte se under observationen var 

fördelar med att arbeta med En-till-en, samt olika problemsituationer som kan infinna 

sig då klassen arbetar med en egen skoldator per elev. 

 

Genomförandet 
 

Tillfällena som vi observerade var en NO-lektion där eleverna hade introduktion i ett 

arbete som handlade om broar och brobyggande samt en matematiklektion som främst 

berörde skala. Båda lektionerna varade i 45 minuter och var i direkt anslutning till 

varandra. Datainsamlingen kunde följaktligen ske i elevernas naturliga miljöer, i det här 

fallet klassrummet, där ambitionen också var att situationen skulle vara så naturlig som 

möjligt (Chiriac & Einarsson, 2013, s.28). Vi var alltid två som samtidigt observerade 

och noterade vad som hände. Eftersom det vi observerade riskerade att vara 

svåröverskådligt och komplicerat var då fördelen att vi kunde stödja varandra för att få 

en bättre bild om vad som hände (Ibid.). 

Under vår observation använde vi oss av ljud- och bildinspelning med hjälp 

av filmkameror. Det fanns två stycken att låna i universitetets reception, på Blåsenhus, 

som vi använde oss utav.  En fördel med filmkameror är att man kan gå tillbaka till sitt 

material och se situationer från olika synvinklar. En annan viktig fördel är att man kan 

uppmärksamma flera olika uttryck såsom kroppsspråk och detaljer som till exempel 

tystnad (Chiriac & Einarsson, 2013, s.29). Utan ljud- och bildinspelning är det omöjligt 

att registrera så mycket - i jämförelse - även om vi är två. Vi ville även minimera risken 

att lägga in egna värderingar och uppfattningar eller missuppfattningar som kunde 

påverka resultatet. 

Det fanns även nackdelar att tänka på då vi använde oss utav ljud- och 

bildinspelning. En nackdel är att datamaterialet som samlas in lätt blir mycket 

omfattande och kunde således bli mycket tidskrävande att gå igenom. Här var det 

viktigt att vi under analysmomentet, kontinuerligt preciserade för oss själva vad vi 

letade efter för att inte fastna på andra intressanta detaljer som inte ingår i det här 

arbetet. 

Kamerorna sattes från början upp i varsitt hörn, på avstånd, i klassrummet. 

Detta för att eleverna skulle påverkas så lite som möjligt av dess existens. Genom en 
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gemensam diskussion kom vi senare fram till att prova med att själva gå runt med 

kamerorna eftersom vi ville få till ett närmare avstånd till eleverna samt kunna filma 

elever som gått ut från klassrummet för att arbeta. Till grund för beslutet låg också att 

klassläraren sagt att eleverna i klassen var vana och inte påverkades av att bli filmade, 

samt det faktum att de var anmärkningsvärt oberörda över vår närvaro som 

observatörer. Vår uppfattning, efter att ha gått runt med kamerorna istället, var också 

att det stämde. 

 

Kvalitativa intervjuer 
 

Vår datainsamling avslutades med två intervjuer med två elever som vi samtalade med 

bland annat utifrån materialet vi får ut från observationen. Intervjuerna räknas som 

kvalitativa då vi ska försöka förstå hur informanterna resonerar kring frågorna (Trost, 

2010, s.32). Vi vill få fram vilka möjligheter och svårigheter eleverna ser med 

digitaliseringen av sina klassrum och identifiera värderingar hos densamma. Det vi 

söker är en förståelse för hur de resonerar. En kvalitativ intervju kan jämföras med en 

kvantitativ intervju som hade varit aktuellt om frågeställningen gällt hur vanligt, i det 

här fallet, företeelserna som våra scener från observationen är (Ibid.). 

Då intervjuer ska definieras kategoriseras dessa genom olika grader av 

standardisering och strukturering. Med hög grad av standardisering menas att 

intervjusubjekten har samma förutsättningar gällande situation och frågor såsom 

tonläge, ordningsföljd, formuleringar etcetera. Låg grad av standardisering betyder det 

motsatta, där mycket kan styras av den intervjuade istället om hur intervjun läggs upp 

(Trost, 2010, s.39; Patel, 1987, s.102-103). Vår ambition är att standardiseringen ska 

vara hög för att underlätta ett jämförande av svaren, men vi är flexibla på det viset att 

exempelvis följdfrågorna kan skilja sig beroende på hur grundsvaren ser ut. 

Det finns olika betydelser för vad som menas med strukturerade intervjuer. 

Den betydelse som vi använder oss av här har med svarsmöjligheternas öppenhet att 

göra. Hur strukturerade svaren är. Hög struktur innebär att svarsmöjligheterna är fasta, 

vilket är vanligt i kvantitativa intervjuer, medan låg struktur följaktligen innebär att de är 

öppna (Trost, 2010, s.40-41). Våra intervjuer har således en låg grad av struktur då 
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svaren helt är upp till eleven och där den efterföljande analysen till viss del syftar till att 

hitta kopplingar eller motstridigheter av svaren. 

 

Urval och avgränsning 
 

Från början planerade vi, tillsammans med klassens mentor, in tid för observation och 

även tid för intervjuer med lärare och ett antal elever i den klass vi observerade. När 

tiden för intervjun med läraren var inne avbokades den dock på grund av tidsbrist, då 

julavslutning och avslutande av arbeten tog för mycket utrymme. Vi beslutade oss då 

för att endast intervjua elever och på grund av rådande omständigheter, kom vi fram 

till att det skulle vara möjligt att använda oss av elever som inte går i samma klass som 

den som vi observerade. Vi valde i stället att intervjua två elever som går på samma 

skola som den klass som vi observerade. Det låga antalet elever var ett resultat av 

tidsbristen som generellt rådde på skolan. Det finns också ett värde av att intervjua två 

elever från två andra olika klasser eftersom de kan bekräfta eller dementera om det vi 

sett under observationen är sådant som också förekommer i deras klass. 

Den första eleven, som vi kallar för Kim, går i årskurs 5 och de använder 

sig av surfplattor/iPads. Den andra eleven, som vi kallar för Eli, går i årskurs 8 som 

använder sig av datorer/Crome Books. Båda eleverna visar på ett engagemang i 

skolarbetet. 

 

Genomförandet 
 

Det finns många olika sätt att utföra intervjuer på. Vi utformade frågor som behandlar 

digitalisering och En-till-en och sedan frågor utifrån några valda scener från 

observationen. Frågorna var konkreta (se bilaga 1), vilket är särskilt viktigt då man 

intervjuar barn (Trost, 2010, s.60). Platsen för intervjuerna ägde rum hemma hos Maria 

Ovuka som är en av den här studiens författare. Vi föreslog platsen men var öppen för 

andra förslag då vi tycker att den som ställer upp på en intervju även har rätt att 

bestämma plats för intervjun. Båda eleverna tyckte att platsen var bra vilket gjorde att 

vi organiserade det så att intervjuerna kunde äga rum samtidigt efter varandra. Innan 

intervjuerna startade fikade vi tillsammans med kladdkaka och pratade om andra saker 

för att skapa en bra stämning och miljö. Vi tycker själva att det blev lyckat och 
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intervjusubjekten kändes avslappnade. Trots det var vi medvetna om att platsen 

riskerade att ge eleverna en känsla av underläge inför oss som intervjuade vilket fick 

följden att vi hela tiden tänkte på att vara varsamma med våra frågor. Avbrott och andra 

störningsmoment så som hemtelefon som ringer var en annan risk med att placera 

intervjun i hemmiljö. För att minimera risken för det hade vi hjälp av Marias 14-åriga 

dotter, som även tog hand om den personen som inte intervjuades. Något avbrott 

behöver inte förstöra hela intervjun, men vi ville inte att de skulle riskera att bli 

stressade eller ofokuserade då vi gärna ville att de skulle få möjlighet att föra längre 

och djupare resonemang. Alla rum har både för- och nackdelar och det är viktigt att ha 

de faktorerna i beaktning då analysen av materialet bearbetas (Trost, 2010, s.65-66). 

Vi var två stycken som intervjuade. Vi tyckte att vi är så pass samspelta 

att intervjuerna hade potentialen att bli bättre med två där vi kunde uppnå en ökad 

förståelse och bredare datamängd även om vi var medvetna om att två intervjuare som 

inte är samspelta riskerar att uppnå en motsatt effekt (Trost, 2010, s.66-67). 

De inledande frågorna som vi hade fungerade som uppvärmning och var 

av neutral karaktär som behandlade bakgrundsfrågor. Därefter riktades frågorna mot 

intresseområdet, som bl.a. innehöll tre situationer som identifierades under 

observationen, där vi försökte se till så att fördjupning skedde. Som avslutning på 

intervjun återkom sedan neutralare frågor som skulle ge intervjusubjekten utrymme att 

ge uttryck för de frågor som de finner viktiga. Det här är en struktur som Patel (1987, 

s.107-108) anser vara framgångsrik. Intervjuerna tog ca 25 minuter var och vi använde 

oss utav en ljudupptagningsspelare för att sedan kunna transkribera intervjuerna och 

få möjlighet att gå tillbaka till exakt vad som sagts. 

 

Forskningsetiska principer 
 

Forskningsetiska principer antogs av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet 1990, och gäller även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora 

och samhällsvetenskap (Codex, s.5-6). Här nedan kommer fyra huvudkrav att 

presenteras som grundar sig i de forskningsetiska principerna, där vi även beskriver 

hur vi förhåller oss kring dem. 
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Informationskravet 

 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. (Codex, s.7) 

Med detta menas att man måste berätta för deltagarna i studien om i vilket syfte vi 

bedriver forskningen, en beskrivning av studien samt hur och i vilket sammanhang den 

kommer publiceras. De som deltar bör veta varför och vad de deltar i och det är viktigt 

att betona att deltagandet är frivilligt och kan följaktligen avbrytas när som helst 

(Codex, s.7; Chiriac & Einarsson, 2013, s.43). Då vi observerat elever och lärare i 

deras naturliga miljö som följaktligen helst ska agera så naturligt som möjligt fanns det 

en risk med att berätta för mycket. I de fall som förhandsinformationen kan påverka 

resultatet och forskningens syfte kan det övervägas att lämna vissa delar dolda för de 

som deltar. Då bör de som deltar få fullständigt redovisat informationen direkt efter 

studien är genomförd och därefter chansen att kunna neka sin medverkan (Chiriac & 

Einarsson, 2013, s.43). I vårt fall betydde det att vi berättade att forskningen handlar 

om elektroniken i klassrummet och En- till- en men försökte vara restriktiva med att 

avslöja mer än så. Även till de som efteråt intervjuas gavs informationen att vi vill prata 

om tekniken i klassrummet. 

 

Samtyckeskravet 
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. (Codex, 

s.9) 

Det här betyder att vi måste ha samtycke från de som deltar i studien. Observationen 

var öppen vilket betyder att eleverna var medvetna om att de observerades (Chiriac & 

Einarsson, 2013, s.29). Eftersom klassen som deltog i observationen var en årskurs 6, 

med således elever under 15 år, fick de med sig ett medgivandeintyg (se bilaga 2) hem 

som målsman skrev under och returnerade. Alla elever ville delta och alla 

medgivandeintyg returnerades. Även de två eleverna som intervjuades hade med sig 

ett medgivandeintyg hem (se bilaga 3) som målsman skrev under. Deltagarna fick 

själva bestämma hur länge de ville delta och elever som valde att inte vara med eller 

som valde att avbryta sin medverkan förskonades från påtryckningar från någon 

annan. Om en elev valde att avbryta behövde vi däremot inte göra oss av med data 
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som blev insamlad från den aktuella eleven (Codex, s.9-10; Chiriac & Einarsson, 2013, 

s.43-44). Om en elev valde att avsluta intervjun gällde samma sak; att vi inte behövde 

förstöra redan insamlat material, så länge vi inte lovat att göra det (Trost, 2010, s.64). 

 

Konfidentialitetskravet 

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. (Codex, s.12) 

Det här kravet betyder att vi som forskare måste vara noggranna med hur 

vi handskas och förvarar data utan att otillbörliga får insyn. Det är även viktigt med 

noggrannheten i hur resultaten presenteras (Chiriac & Einarsson, 2013, s.45). De enda 

som har full insyn i den insamlade informationen är vi som är författare till den här 

texten. Detsamma gäller intervjuerna som också är konfidentiella, det vill säga att 

intervjusubjektens identiteter inte kommer röjas i arbetet (Trost, 2010, s.61). 

 

Nyttjandekravet 

 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (Codex, s.14) 

Vårt arbete får lånas ut till samma ändamål som vårt arbete syftar till, men inte till 

exempelvis företag eller sociala institutioner (Codex, s.14). Vår undersökning är till för 

vetenskapliga studier och ingenting annat. 

 

Databearbetning och analysmetod 
 

Vi använde oss av Chiracs & Einarssons modell för gruppobservationer som stöd vid 

planeringen och genomförandet av observationen. Modellen hjälpte oss att 

medvetandegöra vårt arbete, vår planering och vad vi letade efter. Den hjälpte oss 

också att strukturera observationen och sedan titta på materialet ur rätt perspektiv. Vi 

ville hitta ”critical incidents”, alltså utstickande situationer som inte nämnts i den 

litteratur vi läst. Filmmaterialet (2 kameror x 2 lektioner) från observationen är noggrant 
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genomgånget och analyserat, en kamera i taget, av var och en av oss. Därefter gick vi 

tillsammans igenom materialet och valde ut partier ur filmerna som vi ansåg vara 

intressanta. Därefter transkriberade vi dessa filmpartier för att kunna genomföra en bra 

analys av materialet. Vi valde att endast transkribera vissa partier ur materialet då allt 

inte var av intresse för studien. 

Intervjuerna transkriberades och vi ansvarade för varsin intervju. Vi ville 

transkribera texten för att lättare få en översikt om deras uppfattningar. Vi 

kategoriserade svaren i de båda intervjuerna för att på så vis se vad de båda eleverna 

var eniga om. Vi ställde också deras svar mot varandra för att tydligt kunna se vilka 

skillnader som framkommit. Materialet analyserades ur ett fenomenologiskt synsätt, 

som vi beskriver närmare nedan. 

 

Fenomenologisk analysmetod 
 

Som analysmetod för intervjuerna valde vi en fenomenologisk infallsvinkel. Vi valde 

det eftersom fenomenologisk forskning koncentrerar sig på hur något upplevs och 

syftar till att identifiera människors åsikter, attityder och känslor (Denscombe, 2009, 

s.109-110) vilket är precis det som vi vill hitta och uppmärksamma hos våra 

intervjusubjekt. Fenomenologin fokuserar på hur saken (i det här fallet en egen 

skoldator) upplevs direkt av människor (eleven) (Denscombe, 2009, s.111). 

Fenomenologin betraktar människor som ”agenter” vilka tolkar erfarenheter och förstår 

sin tillvaro genom sina handlingar. Dessa tolkningar är dock inte unik för varje enskild 

människa. För att människor ska kunna samverka med varandra är det nödvändigt att 

tolkn ingarna överensstämmer med andra inom samma grupp, kultur eller samhälle. 

Däremot finns det möjlighet att olika grupper kan se och tolka saker på olika sätt. Det 

behöver alltså inte finnas en verklighet av saker och ting utan fenomenologin 

framhåller möjligheten till multipla verkligheter. Men, som sagt, dessa verkligheter är 

då inte unik för varje enskild individ utan delas nödvändigtvis av andra (Ibid., 113-114). 

Fenomenologisk forskning riktar inte in sig på förklaringar eller frågandet 

om varför erfarenheter tolkas på ett visst sätt utan istället betonas specifika drag hos 

olika erfarenheter. I en fenomenologisk analys brukar erfarenheterna delas in i olika 

innebördskategorier. Den vill gå på djupet och beskrivningen bör vara detaljrik 

(Descombe, 2009, s.114). Fenomenologiska intervjuer har några typiska drag (Ibid., 
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s.117) som vi försökt att förhålla oss till i planerandet av våra elevintervjuer. Ofta blir 

intervjuerna långa, som en timme eller ännu längre, samtidigt som ljudet spelas in. 

Våra intervjuer varade inte riktigt så länge men det hade att göra med att vi intervjuade 

barn som gjorde att vi därför kände att vi inte kunde ha allt för långa intervjuer. Vidare 

bör intervjusubjekten få möjlighet att invitera egna tankar vilket gör att intervjuerna 

gärna får vara lite ostrukturerade. Vi hade uttänkta frågor men använde oss främst av 

dem då vi skulle gå vidare med intervjun då eleven inte hade mer att säga om 

föregående fråga och vi kände oss nöjda med följdfrågorna.  

Det finns många olika varianter av fenomenologi. Dock finns det två 

huvudtyper som går att urskilja; den europeiska varianten - och den nordamerikanska 

varianten av fenomenologi eller den nya fenomenologin. Den europeiska varianten kan 

ses som originalet då fenomenologins grundare Edmund Husserl räknas dit. Andra 

filosofer som också grundar sitt fenomenologiska tänkande i den europeiska varianten 

är Martin Heidegger och Jean Paul Sartre. Denna form av fenomenologi är främst 

intresserad av att hitta essensen i erfarenheten av något. Undersökningar görs för att 

förtydliga bilden av en erfarenhet och används för att hitta dess större essentiella 

kvaliteter (Descombe, 2009, s.118-119). Det här arbetet inriktar sig dock på den 

nordamerikanska varianten. Den kommer från Alfred Schultz sociala fenomenologi och 

är en annorlunda form av fenomenologi. Den är mer intresserad av hur människor 

tolkar företeelser snarare än att identifiera själva essensen av densamma. Skillnaden 

blir att en enskild individs data blir essentiell i sig själv istället för bara en del för att 

identifiera fenomenets essens (Ibid., s.119-120). Det stämmer väl överens med vår 

undersökning som främst intresserar sig för elevers uppfattningar om IT och En-till-en 

snarare än att hitta själva essensen av erfarenheten kring densamma. 

Observationens mål och det vi försöker identifiera grundar sig främst på, 

som vi skrivit om ovan, tidigare forskning. Det finns dock ett fenomenologiskt drag i vår 

resultatanalys och det är att vi har kategoriserat det vi sett i olika grupper för att kunna 

analysera och få en tydlig överblick av resultatet. 

 

Tillförlitlighet 
 

Två aspekter som är centrala och som vi haft i åtanke under processen är validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om hur tillförlitlig metoden är - om vi undersöker det som vi 
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avser att undersöka medan reliabilitet gäller metodens giltighet - om vi med samma 

metod vid ett annat tillfälle skulle uppnå samma resultat (Ejvegård, 2009, s.77,80; 

Chiriac & Einarsson, 2013, s.49). 

Observationen var teoriprövande och hade låg grad av struktur. Att den 

hade låg grad av struktur skulle kunna bidra till att validiteten och reliabiliteten blir 

svagare då det inte var förutbestämt vad vi letade efter. ”Fördelar” och 

“problemsituationer” är inga konkreta begrepp och olika människor kan uppfatta dem 

olika. Att den var teoriprövande gjorde dock att vi hade tidigare forskning att luta oss 

mot för att bekräfta resultatet av observationen. Tillsammans med tidigare forskning 

anser vi därför att validiteten och reliabiliteten stark. 

Eftersom vi filmade observationen var vi på förhand oroliga för att eleverna 

inte skulle agera som vanligt på grund av kamerornas närvaro. Det skulle i så fall vara 

ett stort problem eftersom vi ville att klassrumssituationen skulle vara så naturlig som 

möjligt. Enligt Chiriac & Einarsson (2013, s.29) är det viktigt att de som observeras 

vänjer sig vid kamerornas närvaro. Elevernas lärare hade på förhand sagt att eleverna 

var så vana att bli filmade att det inte skulle vara några problem. Vår uppfattning var 

redan under observationens gång att det stämde. Det gjorde att vi ganska tidigt 

beslutade oss för att hålla varsin kamera i handen istället för att ha dem stående i 

klassrummet. Även vi som observatörer kan ha en ofördelaktig påverkan vilket 

följaktligen gör det viktigt att eleverna känner sig trygga med oss och även vänjer sig 

vid vår närvaro. Även här fick vi uppfattningen att eleverna var oberörda över vår 

närvaro. 

Vi vill undersöka varför elever tycker att man ska använda IT och har 

försökt få svar på det genom att intervjua elever som dagligen arbetar med IT. Vi anser 

att den metoden har en stark validitet. Frågorna var noggrant utvalda för att få svar på 

det som vi var intresserade av. Det faktum att vi var två som intervjuade och 

analyserade stärker validiteten eftersom vi anser att det ger potential till större 

objektivitet. Det fanns en risk att eleverna kunde bli hämmade av vetskapen att bli 

inspelad men det är något som de flesta ändå vänjer sig vid. Det är då viktigt att 

inspelningsapparaten exempelvis inte lyser eller gör sig påmind på andra sätt för 

intervjusubjekten (Trost, 2010, s.74-75). Det var något som vi tänkte på under 

intervjun, som spelades in på en mobiltelefon. Reliabiliteten får anses vara svagare då 

vi inte vet vilka svar vi skulle få om vi skulle göra om samma undersökning med helt 
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andra elever. Förmodligen skulle vi kunna få ett annat resultat med andra svar och 

värderingar. Däremot är det möjligt att vi skulle få samma resultat och kanske till och 

med troligt att vi skulle få liknande resultat. Men det kan vi inte veta. För att få en 

starkare reliabilitet hade vi behövt intervjua fler elever. Tiden var dock en begränsande 

faktor. 

 

Metoddiskussion 
 

Observationerna filmades enligt planerna. Vi oroade oss aningen för att kamerorna 

skulle störa elevernas koncentration och att det skulle bli svårt att få fram rättmätiga 

resultat med filmkamerorna. Vår oro visade sig onödig, eftersom eleverna verkade helt 

oberörda av vårt diskreta filmande i klassrummet. Vi fick efter lektionen höra att tack 

vare klassens användande av iPads med filmfunktion var eleverna väldigt vana vid att 

filma varandra och detta var förmodligen anledningen till lugnet som rådde i 

klassrummet trots vårt filmande. 

Tiden då intervjuerna skulle utföras var i december, vilket inte var helt 

optimalt. Skolans julavslutning och betygsättning tog mycket tid och lärarna tackade 

nej till våra planerade intervjuer. En mer strukturerad planering runt intervjuerna hade 

eventuellt hjälpt oss att få med lärare och fler elever på intervjuer vid ett tidigare skede. 

Med detta som erfarenhet hade vi önskat att möjligheten funnits att lägga både 

observation och intervju tidigare under hösten. 

Arbetet vi gjort fick nu omvärderas och efter övervägande med vår 

handledare bytte arbetet inriktning. Eleverna blev nu vår medelpunkt och en ny 

frågeställning skulle bearbetas. Elevintervjuerna gjordes med observationerna som 

grund. Vi kände oss väl förberedda inför intervjuerna, men insåg snabbt att 

intervjuteknik var svårare än vi trott. Intervjufrågorna hade kommit fram tydligare om vi 

tränat mer på tekniken, samt haft en specifikare frågeställning än vi hade vid 

intervjutillfället. Intervjuerna gjordes i hemmiljö, vilket bekymrade oss aningen till en 

början, då eleverna kunde känt sig i underläge (Trost, 2010, s.65-66). Denna oro var 

dock ogrundad. Intervjuerna blev lyckade och resultatet blev intressant. Vi kunde med 

dessa resultat bekräfta tidigare forskning. Tidsaspekten gjorde att vi begränsade oss 

till att intervjua endast två elever. Vi är helt övertygade om att vår studie blivit 

resultatmässigt bättre och fylligare om vi intervjuat fler elever. 



26 

 

 

Arbetsfördelning 
 

Vi har under studiens gång främst skrivit under olika avsnitt var för sig. Sedan har vi 

läst och gett feedback till varandras texter och gemensamt gått igenom och redigerat 

det som skrivits. Vi har läst och diskuterat all tidigare forskning tillsammans. Övrig 

litteratur har vi båda läst men koncentrerat oss på olika böcker beroende på vad vi 

skrivit. En fullständig redogörelse av vad vi skrivit skulle lätt kunna se orättvis ut då 

olika delar kan bli mer eller mindre komplicerade att skriva.  

Den tydligaste uppdelningen är arbetet med intervjuerna där Henrik haft 

huvudansvaret med transkriberingen, redogörelsen och analysen av Kim samtidigt 

som Maria genomfört samma arbete med Eli. Ska vi försöka oss på en uppdelning i 

stora drag av övrigt arbete har Henrik koncentrerat sig mer på skrivandet av 

metodkapitlet samtidigt som Maria lagt större fokus på inledningskapitlet. Maria är 

även den som främst bidragit med kontakten av rektorer, lärare och elever. 

 

4. Resultat och Analys 
Vi kommer här att redovisa resultat och analys av vår observation, samt av de båda 

elevintervjuerna. Avslutningsvis görs en gemensam fenomenologisk analys av 

resultaten. Med fenomenologisk terminologi kan man säga att eleverna här är våra 

agenter som tolkar sina erfarenheter av IT, digitalisering och En-till-en för oss. Vi har 

valt att ge eleverna som deltagit följande fiktiva namn - Kim och Eli - eftersom vi lovat 

dem konfidentialitet. Citaten från transkriptionen som vi använder oss utav har vi valt 

att redigera så att det språkmässigt är korrekt utan eventuella biljud och stakningar. 

Givetvis utan att på något sätt ändra budskapet av vad de sagt. 

 

Observation 
 

Under observationen kom vi fram till ett antal situationer som vi av olika anledningar 

tyckte var särskilt intressanta. Data från observationen valdes främst utifrån både 

positiva och negativa fokusområden som vi kände igen från tidigare forskning av Tallvid 

(2015), Grönlund (2013) och Kroksmark (2013). 
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Under observationen valde vi ut tre olika situationer som vi tyckte var 

särskilt intressanta och som vi använde oss av i elevintervjuerna. Vi presenterade 

situationerna för eleverna för att få reda på om det är något som även de känner igen 

och hur de i så fall upplever det. Nedan presenterar vi kort situationerna 1, 2 och 3 och 

sedan tittar vi på utslaget av dessa situationer under de tematiska rubrikerna som 

använts tidigare i arbetet; datorn motiverar, datorn distraherar och datorn omdirigerar.   

 

Situation 1, Spelande 

 

En introduktionslektion i NO-fysik. Introduktionen var ca 30 minuter lång och i högt 

tempo med mycket information. En elev sittandes längre bak i klassrummet spelade 

dataspel på sin surfplatta/iPad under hela genomgången. Spelet som eleven spelade 

var av actionfylld karaktär som till synes kräver fokus av spelaren. 

 

Situation 2, Inga anteckningar 

 

Andra situationen utspelade sig samtidigt som situation ett; i fysik under genomgången 

av broar. Det var många broar som läraren gick igenom och det var mycket namn som 

togs upp, men ingen av eleverna antecknade vad som sades, varken i sin 

anteckningsbok eller på sin iPad. 

 

Situation 3, Tekniskt strul 

 

Lektionen skulle avslutas med en så kallad exit ticket, där läraren summerar lärandet 

under lektionen. Programmet som skulle användas kunde öppnas av ett fåtal elever 

och resterande elever fick be läraren om assistans. En handfull elever fick inte sitt 

problem löst, utan fick arbeta tillsammans med en kamrat. Situationen tog ca 15 

minuter att lösa. 
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Datorn motiverar 

 

När läraren ber eleverna att ta fram sina iPads får denne direkt respons genom att alla 

tar fram sina iPads omgående. Det är heller ingen som protesterar när hon ber dem 

öppna de uppgifter de ska arbeta med under lektionen. 

Klassen diskuterar gemensamt vilka program det finns att använda till 

uppgiften. Nästan alla elever är delaktiga med att ge förslag och delge dem andra sina 

åsikter. Det här gör att eleverna är engagerade från start då de börjar med en ny 

arbetsuppgift. Den entusiasmen och intresse från elevernas sida om hur uppgifter ska 

utformas och redovisas är något som vi inte tidigare sett i ett klassrum utan En-till-en. 

Elevernas engagemang om utformningen är även positivt ur ett demokratiperspektiv 

där eleverna får vara med och bestämma. 

Under fysiklektionen gjordes en presentation. Eleverna arbetade flitigt och 

hämtade hem bilder från Internet, samt sammanställde presentationerna på ett väldigt 

tilldragande sätt. En av eleverna uttalade att denne var väldigt nöjd med gruppens 

presentation, så långt, och kamraterna i gruppen var alla eniga om att den var fin. 

Övervägande del elever arbetade, enligt vår mening, flitigt under lektionen. Tomas 

Kroksmark (2013, s. 57) nämner i sin bok, Den trådlösa pedagogiken, det många andra 

forskare redan påpekat, att datorn motiverar, ökar entusiasmen och skapar ett lugnare 

och mer koncentrerat klassrumsklimat. Om det är sammansättningen av elever i just 

denna klass eller om det är arbetet med En-till-en som skapar denna atmosfär är svårt 

att sia om. Förmodligen samspelar dessa två faktorer positivt med varandra. 

 

Datorn distraherar 
 

Fysiklektionen, i situation 1, var en introduktionslektion för ett nytt arbete där eleverna 

senare skulle konstruera sina egna brobyggen i miniatyr. Läraren hade en genomgång 

där denne gick igenom olika typer av broar, och förklarade vilka som är bäst att bygga 

i olika geografiska förhållanden osv. Ett antal elever spelade eller loggade in på andra 

forum under lektionstid. Det är svårt att veta om läraren var medveten om det eller inte. 

En elev tilläts att spela under genomgången då denne, enligt lärarens utsago, inte 

klarar av att koncentrera sig under lång tid. Han satt längst bak i salen för att inte störa 

någon annan. Spelet som eleven spelade var av actionfylld karaktär som till synes 
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kräver fokus av spelaren. Även om spelet var utan ljud och eleven följaktligen hörde 

vad läraren sade under genomgången, finner vi det osannolikt att eleven lyssnat och 

lärt sig något genom lärarens förklaringar. Läraren visade också mycket bilder under 

genomgången föreställande exempel på olika brobyggen som innefattade både kända 

exempel som Golden Gate-bron och mer anonyma verk. Den dimensionen i 

genomgången missade eleven helt då blicken sällan lämnade surfplattan. Det ska i 

sammanhanget nämnas att eleven hade en assistent sittandes bredvid sig som senare 

gick igenom uppgiften med eleven, tillsammans med de kamrater som han skulle 

arbeta med. Då läraren bytte moment under båda lektionerna fanns det elever som 

passade på att gå in på sidor som inte hade med skolarbete att göra. Dock utan att 

det, enligt vår uppfattning, störde aktuell lektion. 

 I slutet av matematiklektionen som behandlat skala fick alla elever frågan 

om vad skala är för någonting? Tanken var att eleverna skulle skriva upp sina svar på 

surfplattan i ett program som gör så att deras svar kommer upp på en gemensam 

”vägg”. Den skulle sedan visas på en stor skärm framme vid katedern för en 

gemensam diskussion utifrån svaren. Eleverna lyckades av någon anledning inte 

logga in på programmet. Det bildades en kö hos läraren framme vid katedern och det 

tog 10 minuter innan lektionen fortsatte och då fungerade programmet fortfarande inte 

för flera elever. Vi observerade också tekniskt strul för enskilda elever vid några 

tillfällen. Distraktionsmoment såsom tekniska problem, spel och surfande på Internet 

är förekommande i klassrum som arbetar med En-till-en (Grönlund, 2014, s.15). Även 

om man som åskådare upplevde klassrummet lugnt under dessa tillfällen så 

reflekterade vi över tidsåtgången då lärandet tvunget blev åsidosatt. 

 

Datorn omdirigerar 
 

Läraren var väldigt tydlig med att eleverna inte ska ta fram sina iPads före 

genomgången. Endast en elev har iPaden framme och sitter och spelar. iPaden har 

här blivit en bro mellan en stressfylld och en fungerande klassrumssituation. Efter 

genomgången ber hon resterande elever ta fram sina iPads och det går snabbt och 

lätt. Vid öppningen av programmet som ska användas under lektionen tillstöter 

tekniska problem, som tidigare nämnts, och här intar läraren rollen som datatekniker 

och förväntas lösa problemet. Nästan alla elever får sina problem avhjälpta utom en 
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handfull elever som, i stället för att arbeta individuellt, får titta på när bänkkamraten 

jobbar. Vid grupparbetet under NO-lektionen arbetar de flesta eleverna målmedvetet, 

på sina iPads, genom hela lektionen och ansvarar för att arbetet går framåt. Problem 

uppstår när batteriet i ett par iPads tar slut. De flesta elever har laddningskabeln 

hemma och läraren får hämta på sitt kontor. Eluttagen sitter illa till, så en elev sitter på 

golvet och jobbar och de andra måste byta platser. Under de lektioner som 

observationen pågår delas inte ett enda papper ut, allt delas mellan eleverna och 

läraren via Internet. Det är därför alltid viktigt att det finns ström i deras enheter så de 

kan komma åt sitt material. 

Noterbart är också att ingen av eleverna för anteckningar då läraren har 

genomgång, varken på papper eller på sin iPad. Då det finns människor som föredrar 

att skriva ner då information ges finner vi det anmärkningsvärt att ingen av, för dagen, 

31 elever gjorde det. Det blev också en kontrast från vad vi sett vid tidigare VFU: er 

där elevernas egna notiser hör till vanligheten. Informationen, på Power Point, som 

barnen får från genomgången kommer även upp på deras surfplatta vilket kan ses som 

en naturlig förklaring till att de själva inte finner det nödvändigt att anteckna; det behövs 

inte. Å andra sidan ger läraren en hel del information som inte står uppskrivet på Power 

Pointen. En annan möjlighet är att de inte finner det naturligt att göra det utan papper 

och penna och/eller att surfplattan inte är en optimal apparat för just det ändamålet. 

 

Intervju med Kim 
 

Kim går i årskurs 5 och har arbetat under En-till-en i ett och ett halvt år, alltså sedan 

årskurs 4. I dennes klass har alla en varsin iPad som de arbetar med. Eleven är positiv 

till att ha en egen iPad i skolan. På den direkta frågan hur det är att ha en egen 

skoldator att arbeta med i skolan, svarar denne: 

 

Det känns bra för att det blir roligare när man får hålla på med iPaden. Alltså, jag 

vet inte, det blir roligare med iPaden tycker jag. (2015-12-04) 

 

Eleven ser fördelar med att göra läxor på iPaden eftersom det annars blir så mycket 

papper att ta med sig hem och menar att det blir lättare med skoldator. Det är också 
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det som eleven ser som den största fördelen med skoldator; att man slipper ha en 

massa papper som kommer bort och att det är lättare med iPaden eftersom allting då 

är samlat på samma ställe. Eleven anser även att det är mer miljövänligt att använda 

sig av IT med motiveringen att papper slösar på miljön. 

Kim ser en nackdel med att ha en egen skoldator och det är om man 

glömmer den hemma. Eftersom allt ligger i iPaden finns det då inte möjlighet att göra 

det man ska göra under dagen. Vi gick igenom de tre olika situationer som vi 

identifierade under observationen med eleven. Denne fick sedan kommentera om 

något med situationerna kändes bekant och vad eleven tänker om situationen. 

Situation 1 handlar om elever som spelar under lektionstid. Kim berättade att de inte 

får ha spel på sina iPads och att ingen gör det. Däremot gjorde de det förut. I årskurs 

4 laddade eleverna ner så pass mycket spel att pengarna på ett gemensamt skolkonto 

tog slut. De har lösenord för att förhindra sådant, men det hade eleverna lärt sig. 

Skolan bytte då lösenord efter att skolkontot tömts och efter det spelar ingen längre, 

enligt eleven. 

Situation 2 handlar om att ingen elev för anteckningar under genomgång. 

Eleven säger att de under genomgångar antingen för anteckningar med papper och 

penna eller på iPaden. Men säger sedan att de oftast inte har iPaden då och om någon 

har det så är det för att göra andra saker som inte har med lektionen att göra. Nu är 

det populärt att fotografera och använda program som kan tidsförskjuta filmer. Däremot 

ser inte eleven det som ett problem även om denne medger att det inte är bra för de 

elever som inte koncentrerar sig på lektionen. Eleven har också gjort iakttagelsen att 

de som använder papper och penna då de antecknar är de elever som har glasögon 

som motiverar anledningen till att det är enklare. Därefter konstaterar eleven att de inte 

brukar anteckna alls. 

Den sista delen som kommer från observationen, situation 3, rör tekniska 

problem under lektioner. Eleven berättar att om det blir problem med iPaden säger de 

till läraren och går sedan ner till någon som fixar det, vilket brukar ta några minuter och 

det händer uppskattningsvis en gång i månaden. Eleven anser att problemen är små 

och ger exempel på att ens laddare till iPaden kan ladda för långsamt och att man då 

får gå ner till någon som fixar det eller byter ut den mot en ny. På frågan om det kan 

bli problem med appar blir svaret att det händer rätt ofta. Problemen rör sig om att de 

hoppas ur från appar och att den hänger sig. Lösningen är då att starta om iPaden. 
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Eleven tycker inte att det tar lång tid att lösa och uppskattar tiden till tio minuter och 

menar att det händer så ofta att det bara är att fixa. Som helhet ser inte eleven några 

större bekymmer med tekniska problem eller om någon gör något de inte ska på 

iPaden under lektionstid. Detta eftersom denne har lätt för att koncentrera sig och 

tappar sällan fokus. Kim upplever att klassrumsklimatet är lugnt och tyst. Sämre dagar 

kan eleven bli irriterad om någon som sitter framför håller på med något icke 

skolrelaterat på datorn men de som gör det brukar oftast sitta längst bak eftersom 

läraren ändå inte ser då. 

Om Kim fick bestämma skulle de i dennes klass alltid arbeta med iPads. 

Anledningen till det är för att det känns mycket lättare eftersom eleven kan det så bra. 

Dessutom blir det mycket mer frågor om de i klassen ska använda papper och penna. 

Vi bad eleven utveckla sitt svar om att endast arbeta med iPad, men trots flera försök 

var det svårt för eleven att motivera sina tankar kring ämnet. På frågan om vad för 

frågor som uppstår då de ska använda papper och penna blir svaret: 

 

Jo, men det blir så mycket mer frågor om man ska skriva eller rita. Alltså mycket 

lättare om man har allt på iPaden. (2015-12-04) 

 

De utvalda problemsituationerna från observationen som vi gick igenom 

med eleven är intressant eftersom elevens första svar av samtliga tre fallen 

nyanserades senare under intervjun. Om Situation 1, spelande under lektionstid, säger 

eleven att det varit ett problem förut men inte är det längre då ingen i klassen spelar 

längre. Senare under intervjun då vi bytt samtalsämne säger eleven att det händer att 

elever leker med ett fotoredigeringsprogram, på sin iPad, under genomgångar. Ännu 

lite senare nämner eleven att denne kan störas om någon som sitter framför håller på 

med något icke skolrelaterat men att dessa elever oftast sitter längst bak. Och det finns 

även ett fjärde exempel där Kim berättar att läraren ibland tar surfplattan om någon till 

exempel filmar sig själv och “lallar” sig. Om eleven inte tänkte på det innan, inte räknar 

det som att just spela eller hade en annan anledning går däremot inte att avgöra. 

Eleven vidhåller dock fortfarande att spelande eller dylikt inte är något problem. 

I Situation 2, om att ingen antecknar under genomgång. börjar eleven med 

att berätta att de i dennes klass använder sig av antingen penna och papper eller iPads 
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då de antecknar under genomgångar. Senare i samtalet avslutar eleven med att säga 

att de inte brukar föra anteckningar alls under genomgångar. Återigen kan det finnas 

flera anledningar till det. Elevens första svar kan medvetet ha varit hypotetiskt snarare 

än realt, till exempel. 

Situation 3, tekniska problem, följer ett liknande mönster som de två 

föregående situationerna. Eleven börjar med att säga att det händer så pass sällan att 

det inte är något problem. När vi frågar specifikt om tekniska problem med appar får vi 

däremot höra att det är vanligt förekommande och tar cirka 10 minuter att åtgärda 

genom att starta om iPaden. Återigen tycker inte eleven att det är något problem och 

menar att 10 minuter är kort tid för att åtgärda problemet. Att proceduren att starta om 

iPaden skulle ta runt 10 minuter lägger vi inte största vikt vid då det kan röra sig om en 

överskattning av hur snabbt tiden går. 

Det finns tydliga likheter med elevens svar i samtliga tre fallen. Eleven börjar 

med att förminska situationen eller förneka att situationen alls äger rum i dennes klass 

och ser följaktligen inget problem. Därefter framkommer det att problem kring 

situationen visst förekommer eller i alla fall bekräftar dess existens. Slutligen medger 

eleven återigen att det trots allt ändå inte är något problem för denne. Som sagt, kan 

det i de enskilda fallen finnas flera anledningar till det men det går heller inte att utesluta 

slutsatsen att eleven på grund av sin positiva grundattityd till IT är mån om att förmedla 

den bilden för oss. Läraren till den klassen som vi observerade sa inför observationen 

att hen väljer att inte tänka på den negativa delen av IT eftersom det finns så många 

positiva bitar. Möjligtvis stämmer den beskrivningen in på Kim. 

 

Intervju med Eli 
 

Eli var med då skolan införde En-till-en, höstterminen 2013. De fick iPads när de 

började årskurs 6, som sedan byttes mot bärbara datorer i årskurs 7.  Eli är generellt 

positiv till en dator per elev och tycker att fördelarna överväger nackdelarna. 

Fördelarna med att arbeta med dator är många och något som nämns vid flera tillfällen 

under intervjun är att datorn gör arbetet roligare och att hela klassen blev glad när de 

skulle få dator. Förutom att det är roligt med dator, är allt arbete samlat på ett ställe 

och man slipper lösa papper som försvinner. Det är också enklare att söka fakta, göra 

ändringar i texter och man behöver inte sudda när man använder dator. De två 
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sistnämnda kan ses som motiverande aspekter, och kanske också gör arbetet roligare, 

då arbetet ser prydligare ut utan märken efter penna och radergummi. 

                  Enligt eleven är det lättare nu när det mesta skolarbetet görs med dator. 

Det är mindre lösa papper att hålla reda på och datorn gör att man behöver ta med 

färre saker hem från skolan. Det är också lättare att söka fakta nu än tidigare och det 

blir lättare att göra skolarbete hemma, dessutom blir arbetet roligare. Eleven berättar 

också om ett pågående SO-projekt där de flesta arbetar i Google Drive för att skapa 

presentationer, men just denna grupp arbetar i ett program som kallas Prezi för att 

läraren rekommenderade detta som ett roligare sätt att arbeta. Eli tror att 

klasskamraterna instämmer att datorer förenklar och att de gör arbetet roligare, att de 

kan användas till spel gör det bara bättre. Alla i klassen blev glada när de skulle få en 

dator per elev. 

De nackdelar som Eli kan se är att det finns för få eluttag i klassrummen, 

vilket är ett problem när många behöver ladda sina datorer samtidigt, samt att lärarna 

möjligen förväntar sig att det arbete som inte hunnit bli klart i skolan ska göras hemma 

och på grund av detta blir det fler hemläxor än före En-till-en. 

Enligt Eli har transporten av böcker minskat sedan datorn infördes. 

Flexibiliteten som datorn medger gör att eleven enkelt kan utföra sina uppgifter hemma 

som inte blivit klara i skolan. Eleven reflekterar över lärarens eventuella förväntningar 

över att eleverna tar hem och slutför uppgifter, både enskilda uppgifter och 

grupparbeten. Denne tycker sig se en ökning av hemläxor sedan före En-till-en och 

anser att detta eventuellt kan vara till nackdel. 

I Situation 1, reflekterar eleven över spelande under lektionstid men anser 

inte detta som ett problem eftersom det så sällan händer och om spelande äger rum 

så är det förmodligen så att man redan har kunskaper i ämnet och inte behöver lyssna. 

Eleven anser dock inte att det är lämpligt att spela under genomgångar ”för då slutar 

man fokusera på vad läraren säger.”. Det är tydligt att denna elev är relativt medveten 

om att det inte är optimalt att spela under lektionstid. Eleven utgår förmodligen från sig 

själv, som vid något enstaka tillfälle spelat under lektionstid för att denne redan haft 

kunskaper om det undervisade ämnet. En annan elev skulle kanske ägna sig åt spel 

eller annan förströelse när denne inte förstår eller inte orkar följa med på lektionen. 
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I Situation 2 noteras att inga elever för anteckningar och det finns ingen 

penna eller papper på bänkarna, endast iPads. Eli föredrar att anteckna förhand för att 

denne tar till sig informationen bättre på så vis. Eleven berättar också att det är många 

i klassen som antecknar för hand, men att åtminstone mer än hälften av eleverna 

föredrar att föra anteckningar på sina datorer. Notera att dessa elever har dator att 

anteckna på tillskillnad från Kim, som beskrivs ovan, och observationsklassen som 

använder iPads. I dessa klasser uppfattar vi det som att inga elever för anteckningar. 

Ett antagande som skulle kunna göras i samband med detta är att det troligen är 

enklare att skriva på en dator än på en iPad där tangentbordet ligger direkt på skärmen 

och inte har några avgränsande knappar för bokstäver och siffror. En annan aspekt 

skulle kunna vara att kravet på att eleverna ska föra anteckningar inte är så stort upp 

till årskurs 6. 

Situation 3 är tekniskt strul och Eli anser inte att detta är ett problem. 

Anmärkningsvärt är att denna intervjudag förekom tekniska problem under en 

matematik redovisning där datorn kunde inte ladda och redovisningen blev fördröjd. 

Under observationstillfället som genomfördes i årskurs sex tillstötte tekniska problem 

vid flera tillfällen och detta tog väsentlig tid från lektionen. Det som skiljer situationerna 

åt är att Eli arbetar med dator och klassen som observerades arbetar med Ipads. 

Eleven tycks inte uppleva de problem som tillstöter som något störande.  En elev under 

observationen sa vid ett avbrott för tekniska problem att ”lite rast uppskattas alltid” och 

det kanske ligger något i det. Det är möjligt att den tid som äts upp av tekniska problem 

faktiskt inte uppfattas som störande av eleverna eftersom de kan lägga 

uppmärksamhet på annat under väntetiden. 

Eli berättar att hen kan bli störd vid läxläsning eftersom det kan vara lätt 

att tappa fokus och glida iväg till YouTube eller liknande och att man måste påminna 

sig själv hela tiden hemma om att man måste göra läxorna. Eleven upplever dock inte 

det här problemet i klassrummet eftersom det alltid finns någon som ser vad man gör 

där. Om vi kopplar samman Eli och dennes problem att fokusera när inte stöd finns 

med de 40 % som uppgav datorn som en distraktionskälla i Grönlunds rapport (2013, 

s.26), samt de reflektioner som Eli nämner om att lärarna möjligen förväntar sig att 

eleverna tar hem och slutför skolarbete som inte blivit klart under skoltid, skulle 

lärandet kunna bli lidande. Om eleverna måste sköta delar av sitt lärande på egen 

hand med datorn som hjälpmedel, utan stöd och oavsett om de befinner sig i skolan 
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eller hemma, finns möjligheten att distraktionskraften som datorn erbjuder skadar 

elevernas lärande. Grönlunds (2013, s.38) forskning om att metodiken kring 

skolarbetet är det viktiga blir här ännu tydligare. Eleven berättar också om 

klasskamrater som känner sig osäkra på tekniken, de program eller applikationer som 

ska användas, vilket kan leda till att arbeten drar ut på tiden. Trots relativt tunga 

negativa aspekter som Eli själv nämner är dennes attityd till En-till-en fortsatt positiv. 

Kim och IT-ansvarig lärare går genomgående på samma linje som Eli. 

 

Fenomenologisk analys av båda intervjuerna 
 

Som vi tidigare skrivit om, under rubriken Fenomenologi som analysmetod, brukar 

resultat inom fenomenologisk forskning analyseras genom att man kategoriserar 

svaren i olika innebördskategorier för att hitta gemensamma tankar. Schultz 

(Denscombe, 2009, s.119) menade att människor tolkar erfarenheten för att göra sin 

sociala värld begriplig, genom att skapa generella kategorier. En utveckling som 

innefattar det Schultz benämnde som typifiering. Vi har i resultaten av elevintervjuerna 

skapat tre kategorier i förhållande till fenomenet som vi avsett att studera. Fenomenet 

är elevernas attityd till IT. 

 

Datorn motiverar 

 

Det första båda eleverna nämner i intervjuerna är att det helt enkelt är roligt att ha en 

egen dator. De tycker att det är roligare att ha en dator än att vara utan, och de tycker 

att det är roligare med en dator än att använda sig av papper och penna. Både Kim 

och Eli nämner det redan i den första öppna inledande frågan om vilka fördelar som 

finns med att ha en egen skoldator och återkommer till det under intervjuns gång. Trots 

att de flera gånger nämner att det är roligt med en egen dator ges bara ett exempel på 

vad det är som är roligt med en egen skoldator och det är Eli som säger att: 

 

 ... man kan göra roliga saker, som att spela och sånt. (2015-12-04) 
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Det vore dock inte rättvist att dra slutsatsen att våra två intervjusubjekt 

tycker att det är roligt att ha en egen dator för att man kan spela spel på den. Båda 

eleverna talar under intervjun entusiastiskt om olika skolredskap från iPaden eller 

datorn som de använder. Tidigare forskning visar nästan entydigt på att datorer och 

lärplattor är inspirerande för elever (Kroksmark, 2013, s.104). Eli berättar i början av 

intervjun att denne tidigare på dagen, under en redovisning, valt att arbeta med ett 

visst program just eftersom det är roligare än det program som de flesta andra i klassen 

valt. Att eleverna tycker att det är bra med en egen skoldator eftersom den är rolig att 

arbeta med anser vi vara en poängfull anledning. Att ha roligt när man arbetar skapar 

motivation för att arbeta och motivation är viktigt då det har betydelse för 

skolprestationen (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s.92). 

 

Datorn distraherar 

 

Både Kim och Eli är eniga om att distraktioner, så som spel, inte är ett problem i 

klassrummet. Eli anser dock att det ibland kan vara störande när någon spelar eller 

ägnar sig åt annat än skolarbete i klassrummet, medan Kim inte riktigt vill uttala detta 

i klartext när frågan ställs. Däremot nämner eleven att det är distraherande när någon 

sitter framför i klassrummet och spelar i samband med andra frågor som ställs under 

intervjun. Det blir då tydligt att denna typ av störningsmoment även förekommer i 

dennes klassrum. Eli tar också upp att det är lätt att tappa fokus och surfa på nätet och 

sociala medier när man sitter hemma och studerar på egen hand. Denne kan då känna 

sig stressad av att inte hinna bli klar med sina hemstudier i tid. Stress i anslutning till 

störningsmoment som Facebook och Youtube är något som nästan var tredje elev kan 

känna, som arbetar med En-till-en (Grönlund, 2014, s.16). Forskning visar även på att 

många elever byter fokus när koncentrationen minskar och datorn finns tillgänglig med 

spel, surf och sociala medier (Kroksmark, 2013, s.86-87). Kim anser sig inte alls ha 

dessa problem. I motsats till Eli tycker Kim att iPaden hänger sig och att program 

krånglar emellanåt. Att eleverna tycker olika huruvida deras enheter fungerar utan 

problem eller ej har kanske att göra med att Eli har en dator, som kan ha stabilare 

programvara än en Ipad, som Kim har.  
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Datorn omdirigerar 

 

Den tredje kategorin som berör omdirigering handlar i elevernas fall främst om 

förvaring av material där iPaden eller datorn är att föredra eftersom allting är samlat 

där. Det här är den erfarenheten av att arbeta med egen dator som eleverna beskriver 

flest gånger. Framför allt tar båda eleverna upp att det är jobbigt med lösa papper. Kim 

säger att det blir så mycket lösa papper och att lösa papper lätt kommer bort och menar 

att det är mycket enklare med iPaden då allting finns på samma ställe. Eli jämför också 

med en massa lösa papper och att det därför är lättare att jobba med dator. Eli tycker 

även att det är smidigare att ta med sig datorn hem istället för att ha med sig böcker. 

Då eleverna beskriver att de ser det som positivt med att förvara allt på samma ställe 

i en iPad eller dator jämför de gärna med att ha massor utav papper och hur jobbigt 

det är med papper. De väljer oftare att beskriva nackdelar med papper ur 

förvaringssynpunkt istället för att beskriva fördelarna med datorn. Intressant i 

sammanhanget är att båda eleverna, på olika sätt, berör just förvaringsaspekten som 

något negativt. Kim tar upp misstaget att glömma sin surfplatta hemma. Eli börjar med 

att tala om fördelen med att det är lätt att ta hem sitt arbete. I ett annat sammanhang 

säger denne också att det förväntas att de ska fortsätta med skolarbetet när de 

kommer hem. En-till-en är en relativt ny och oprövad struktur och så väl lärare som 

elever måste förhålla sig till att den moderna tekniken står i centrum (Kroksmark, 

2013). 

Kim har ett eget argument som Eli inte använder sig utav och det är 

miljöaspekten. Även här beskrivs nackdelen med papper; det är dåligt för miljön. Eli tar 

upp att det är lättare att söka fakta. Frågan är vad det jämförs med? Att söka svaren i 

skolböcker eller leta i bibliotek? Eller är det en jämförelse med papper och penna? 

Den kanske största skillnaden i svaren mellan Kim och Eli är annars att Eli 

reflekterar kring skrivandet. Denne är den enda som nämner att det är en fördel att 

skriva längre texter på dator då det går att klippa och klistra i texten istället för att hålla 

på och sudda. Eli föredrar dock personligen och tycker det är lättare att anteckna med 

papper och penna även om de flesta i klassen använder datorn till det ändamålet. Eli 

reflekterar även kring att det är lättare att komma ihåg då man skriver för hand. Kim 

nämner knappt skrivandet alls förutom då det konstateras att ingen i klassen brukar 

föra anteckningar. Som vi ser det finns det två troliga anledningar till det. Den första är 
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att Kim, liksom klassen som observerades, använder sig av iPads i form av surfplattor 

som med sin relativt lilla skärm och utan tangentbord är svårare att skriva på. Den 

andra anledningen kan vara att Eli är tre år äldre och därför är bättre på att både föra 

anteckningar och att reflektera över sitt skrivande i stort. 

 

5. Diskussion 
Vilka gynnsamma, respektive ogynnsamma, sidor kan urskiljas i ett klassrum där 

eleverna arbetar med egna datorer? 

Vi har analyserat observationen och tittat på flera intressanta situationer och 

förhållanden mellan elever och datorer/surfplattor. Vi har fått svar på våra frågor, men 

hand i hand med svaren dök fler frågor upp som vi tillfälligt fått lägga åt sidan. Under 

observationen upplevde vi att iPaden hade en motiverande effekt på eleverna. De hade 

den alltid nära till hands och låg den framför dem så fingrades det en hel del på den. 

När läraren bad eleverna att öppna sina iPads lät de inte läraren vänta, utan tog fram 

dem omedelbart och påbörjade sitt arbete. Gavs chansen till lite fritid lades denna på 

iPaden, antingen tillsammans med en kompis eller på egen hand. En känsla av 

symbios mellan elev och iPad framträdde emellanåt. 

De ogynnsamma effekter som kunde urskiljas i klassrummet var spelande 

och surfande under pågående lektion. Det var endast kortare sejourer, men de elever 

som ägnade sig åt annat än skolarbete tappade fokus på den uppgift de skulle utföra. 

Inga elever i den observerade klassen tog anteckningar vid något tillfälle, varken på 

iPad eller på papper. De använde varken penna eller papper någon gång under 

observationerna. Detta kan möjligen ses som en nackdel, då eleverna inte får chansen 

att öva på att ta anteckningar och inte heller öva på sin handstil. Läraren påpekade 

också vid något tillfälle att de nästan aldrig använder sig av penna och papper. 

De noteringar som gjordes under grupparbetet gjordes på iPaden, utan 

tangentbordet, med fingret. Detta såg både jobbigt och klumpigt ut. Den tid de tekniska 

problemen tog från undervisningen endast under observationerna var lång. Det skulle 

vara förståeligt om lärare ibland skulle vilja lägga tekniken åt sidan och arbeta 

konventionellt för att slippa överraskningar i form av långa tekniska avbrott.   
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Hur upplever eleverna arbetet och lärandet med egen dator i klassrummet? 

Eleverna bygger sin positiva inställning till datorn kring främst två argument. Det ena 

är att det är roligt med dator och det andra är att man kan förvara materialet på samma 

ställe. Arbetet förenklas mycket i jämförelse med konventionellt arbete med t.ex. 

papper och penna, enligt eleverna. Datorn tillåter exempelvis att långa texter lätt kan 

redigeras och att alla dokument sedan sparas i datorn och inte ligger och skräpar i 

väskan. Detta är något som eleverna nämner vid flera tillfällen. Det är svårt att finna 

några bra motargument till dessa åsikter. 

Ingen av eleverna påstod att de lärde sig mer med hjälp av datorn. 

Däremot framkom det att den elev, från årskurs 8, som arbetade med en vanlig dator 

ansåg att lärandet blev bättre när denne förde anteckningar för hand. Däremot vid 

hemstudier tyckte samma elev att det var svårt att inte bli distraherad av Internet och 

sociala medier. Ensamarbete i kombination med de frestelser som Internet bjuder på 

kan vara svåra att hantera när koncentrationen börjar tryta. Både eleven från årskurs 

5 och 8 ansåg emellertid att datorn gör skolarbetet roligare. Det bör ju, om än indirekt, 

innebära att eleverna dessutom anser att lärandet också blir roligare med hjälp av dator 

eller iPad. 

 

Resultatdiskussion 
 

De resultat som visats sig under denna undersökning har stämt överens och inte visat 

på några större avvikelser från tidigare forskning och eleverna har även i denna 

undersökning positiva åsikter om egna datorer i skolarbetet. Det som utmärkt sig under 

både observationer och intervjuer, samt som vi ser som ny kunskap inom området är 

förvaringsaspekten som datorn medger. Elevernas högar med lösa stenciler och 

lösblad har krympt. Denna aspekt nämns inte i tidigare forskning. Det som nämns är 

att datorn har ersatt penna, papper och bok, samt är ett organisatoriskt hjälpmedel. 

Minskandet av pappershögar kan bero på att de lösblad som delas ut delades med 

eleverna via Internet, men det kan också gå hand i hand med minskandet av 

handskrivna anteckningar. Sett ur ett annat perspektiv skulle åldersaspekten kunna 

vara intressant då Eli är nästan 3 år äldre än Kim. Eli hade inte tillgång till dator i sitt 

skolarbete förrän senare i skolåldern. Denne hade redan skapat sig en vana att 

anteckna förhand, tillskillnad från Kim som fick sin iPad i en betydligt tidigare ålder och 
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hade inte vanan inne att anteckna, varken med iPad eller penna och papper. Den 

motoriska aspekten kan också vara värd att fundera över, då det kan finnas skillnader 

mellan en 11-årings och en 14-årings motoriska utveckling. 

Eftersom vi anser att antalet elever i vår undersökning var för få kan 

intervjuerna mer ge oss en nyanserad blid över elevers sätt att tänka än tydliga resultat. 

Den insikt våra intervjuer gav oss gjorde det också lättare för oss att förstå elevernas 

tankar i de enkätundersökningar vi studerat. Eleverna i denna undersökning uppgav 

främst att datorn gör skolarbetet roligare och att man kan ha roligt med den på andra 

vis, samt att den gör arbetet lättare och mer organiserat. 

De distraktionsmoment (Kroksmark, 2013, s.86, Grönlund, 2013, s.26) 

som datorn kan ge, och som tas upp i tidigare forskning, tas även upp av våra 

intervjusubjekt. Rent statistiskt sett är detta ett relativt stort problem för de elever som 

arbetar under En-till-en.  

 

Slutsatser 
 

Slutsatsen av arbetet är att den positiva attityden till IT, som tidigare forskning av 

framför allt Tallvid (2010) och Grönlund (2013) visat på, bekräftades både vid 

observationen och elevintervjuerna. Även de tre problemsituationer som vi 

identifierade vid observationerna bekräftades av eleverna. Däremot förminskades 

situationerna av båda eleverna och ingen ville säga att det är ett problem. Och som en 

av eleverna uttryckte det; fördelarna överväger nackdelarna. Fördelarna i det här fallet 

var främst att det är roligare och att det är bättre att ha allt samlat på samma ställe än 

att ha tunga böcker och lösa papper. Att använda datorn till förvaringen av skolmaterial 

har inte tagits upp i tidigare forskning och detta tycker eleverna är en viktig aspekt. 

Trots argumentet att datorer är roliga, som eleverna nämnde vid flera tillfällen, uttryckte 

de dock inte att datorn främjar deras lärande. Varken tidigare forskning eller PISA-

undersökningen (Skolverket1, 2015) om IT i skolan har inte heller kunnat påvisa ett 

samband mellan IT och ökade kunskaper för elever. Det tidigare forskning kring PISA-

undersökningen visar på, som vi belyser i inledningen, är snarare att det finns ett 

samband mellan hög IT-användning, sämre hälsa, högre frånvaro i skolan och sämre 

skolresultat. Eleverna på just denna skola har en relativt hög IT-användning per dag, 

samtidigt som deras meritvärden också är höga. Skolan arbetar aktivt med IT för 
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lärande, men problematiken kring distraktionen som Internet erbjuder är trots detta 

svår att rå på i det digitaliserade samhället vi lever i. Denna aspekt är viktig för skolan 

att reflektera över på grund av att den stress som skapas i samband med att eleverna 

till exempel kommer efter i sitt skolarbete. Datorn är här för att stanna, men skolans 

digitalisering levererar ”barnsjukdomar” såsom stressrelaterad problematik eller 

störningsmoment på lektionstid, som är angeläget att ta tag i. 

 

Vidare forskning 
 

Utifrån den problematik som vi läst om i tidigare forskning, men också stött på under 

observationer och intervjuer skulle det vara intressant att titta närmare på hur lärare 

ställer sig till digitaliseringen. Det skulle också vara intressant att höra hur både lärarna 

och elever skulle vilja hantera distraktionen som Internet tillhandahåller i klassrummen, 

men också i andra studiesituationer. En annan intressant fråga är hur det kommer sig 

att datorer, surfplattor och smartphones kan fånga så många människors 

uppmärksamhet. Människan hittar fritidssysselsättning som den tycker om att göra, 

men det intryck som datorn och Internet har gjort på mänskligheten måste vara 

svårslaget. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Berätta hur ni har arbetat i klassen idag? 

 

Hur länge har du haft egen dator i skolan? 

 

Hur är det är att ha en egen skoldator att arbeta med i skolan? 

 

Hur är det är att ha en egen skoldator att arbeta med i hemmet? Läxor? 

 

Ser du några fördelar med att ha en egen skoldator? 

 

Vilka fördelar tror du att dina kompisar ser med en egen skoldator? 

 

Ser du några nackdelar med att ha en egen skoldator? 

 

Vilka nackdelar tror du att dina kompisar ser med en egen skoldator? 

 

Utgå ifrån förklaring av filmsekvenserna och reflektera över de olika situationerna. Är 

detta något du känner igen? Berätta mer. Hur ser det ut då? Hur menar du då? 

 

(Om eleven är positiv till en egen dator.) Hur ser du på situationerna i relation till att 

du är positiv till datorer? 

 

Om du fick bestämma, hur mycket skulle du vilja jobba med datorn i klassrummet, 

om du jämför med hur ni arbetar nu? 
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Bilaga 2 
 

Till vårdnadshavare. 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som handlar om digitala hjälpmedel i skolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Henrik Höglund Baleiro 

och Maria Larson Ovuka som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet 4-6, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn 

kommer att observeras och filmas i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad 

studien innebär och jag har uppfattat och mitt barn har förstått detta och vill delta i 

studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 

 

 

Barnets namn: ……………………………………… Födelsedatum: …………………… 
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1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

    Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

    Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

    Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

    Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Ort och datum                                                              

 

.......................................................................  

              

 

Underskrift vårdnadshavare 1               Underskrift vårdnadshavare 2 

                                      

................................................................        ................................................................        

 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

……………………………………………… 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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Till vårdnadshavare. 

Information om en studie av Digitala hjälpmedel i 

skolan 

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet 4-6 och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Vår studie handlar om interaktionen mellan elever, lärare och digitala hjälpmedel i 

skolan. Eftersom att skolvärlden i allt större utsträckning digitaliseras är vi 

intresserade av att forska kring detta ämne. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn vid utvalda tillfällen, fram 

till terminsslut, i skolan. Vi kommer att samla in data genom att observera eleverna 

utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi 

kommer, vid tillfällen, att filma för att kunna dokumentera. 

Datainsamlingen kommer att ske under november och december månad. Insamlade 

data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är 

villigt att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Studiens handledare:  
Kristina Andersson 
E-post: kristina.andersson@gender.uu.se  

Tel: 018-471 2432, 0703-333 274   
 

Henrik Höglund Baleiro 
E-post: 
Henrik.Baleiro.1859@student.uu.se 
Tel. 0706095608 
 

Maria Larson Ovuka, 
E-post:  
Maria.Ovuka.6734@student.uu.se  
Tel. 0722516828 

Uppsala den 12 november 2015 

mailto:kristina.andersson@gender.uu.se
mailto:Henrik.Baleiro.1859@student.uu.se
mailto:Maria.Ovuka.6734@student.uu.se
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Bilaga 3  
 

Till vårdnadshavare 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om IT i skolan, kommer att utföras inom ramen för 

ett självständigt arbete. Studien utförs av Henrik Baleiro & Maria Larson Ovuka som 

går sista terminen på grundskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn 

kommer att intervjuas. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 

Barnets namn: …………………………………………Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

Ort och datum .......................................................................          

 

Underskrift vårdnadshavare 1                                     Underskrift vårdnadshavare 2 

 

.......................................................................             ................................................................ 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

…………………………………………………… 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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Till vårdnadshavare 

 

Information om en studie om digitalisering av skolan 

 

Vi är lärarstudenter som går näst sista terminen på grundlärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Vår studie handlar om interaktionen mellan elever, lärare och digitala hjälpmedel i 

skolan. Eftersom att skolvärlden i allt större utsträckning digitaliseras är vi 

intresserade av att forska kring detta ämne. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua ert barn. Vi kommer att 

samla in data genom att spela in intervjun med hjälp av en ljudupptagningsspelare. 

Datainsamlingen kommer att ske vid ett tillfälle under december månad. Insamlade 

data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är 

villigt att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande 

och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter). 

 

Studiens handledare:  
Kristina Andersson 
E-post: kristina.andersson@gender.uu.se  

Tel: 018-471 2432, 0703-333 274   
 

Henrik Höglund Baleiro 
E-post: 
Henrik.Baleiro.1859@student.uu.se 
Tel. 0706095608 
 

Maria Larson Ovuka, 
E-post:  
Maria.Ovuka.6734@student.uu.se  
Tel. 0722516828

Uppsala den 1 december 2015

mailto:kristina.andersson@gender.uu.se
mailto:Henrik.Baleiro.1859@student.uu.se
mailto:Maria.Ovuka.6734@student.uu.se
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