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Abstrakt 

Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala 

satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur 

datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll 

specialpedagogen hade i detta. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att 

kartlägga tjänstepersoners, specialpedagogers och lärares tankar inför satsningen, syn på 

implementeringen, hur de digitala verktygen användes och vilka utvecklingsbehov som fanns 

för att skapa tillgängliga lärmiljöer med 1:1. Ur ett sociokulturellt och specialpedagogiskt 

perspektiv analyserades resultatet. Även en teori om förändringsprocesser användes för 

analysen. Resultatet visade att satsningen delvis får ses som framgångsrik då det framkom 

flera lyckade exempel på hur datorsatsningen 1:1 användes i undervisningen och hur den 

bidrog till inkludering och ökat lärande. Detta framkom bland annat genom att informanterna 

berättade om spelbaserade plattformar som skapade ökad motivation hos eleverna, förenklade 

metoder att ge återkoppling och en ökad tillgång till alternativa lärverktyg för elever i behov 

av särskilt stöd. Det blev dock tydligt att det fanns brister i förändringsprocessen då viktiga 

aspekter, som exempelvis tydlig plan och utvärderingsbara mål saknades. Övervägande del av 

både specialpedagoger och lärare ansåg sig sakna tillräcklig kompetens för att kunna nyttja de 

digitala verktygens fulla potential. Det framkom också att specialpedagogernas kompetens att 

leda utvecklingsarbeten inte användes. En slutsats av studien var att de intervjuade 

tjänstepersonerna, specialpedagogerna och lärarna alla var positiva till datorsatsningen. En 

annan slutsats var att det fanns behov av fortbildning för att ytterligare kunna utveckla den 

pedagogiska användningen av de digitala verktygen. 

Nyckelord: digitala verktyg, digtalisering, digital kompetens,  förändringprocess, inkludering  

kompensatoriska lärverktyg, skolutveckling, specialpedagogik 
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Inledning 

Den digitala världen blir en allt större del av människors vardag. Med digitaliseringen följer 

både möjligheter och utmaningar. Samhället utsätts för ett stort informationsflöde och 

förändringstakten är snabb. Digital kompetens ses av Europaparlamentet (2006) som en av 

åtta nyckelkompetenser för att leva och verka i samhället. Sverige ska vara bäst på att ta 

tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger, enligt en nationell digitaliseringsstrategi 

för skolväsendet (Regeringen, 2017). Strategin fokuserar på tre områden; digital kompetens 

för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning 

kring digitaliseringens möjligheter. Att digitala verktyg skulle leda till förbättrade skolresultat 

är dock inte självklart, vilket påpekas av pedagogikprofessor John Hattie i en internationell 

forskningsöversikt (Hattie, 2009). Detta beskrivs gälla även den svenska skolan i en skrift 

utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (Östling, Gisterå & Lavsund, 2015). En 

tillgänglig lärmiljö, anpassad till varje elevs enskilda behov och där alla elever kan känna sig 

delaktiga, är avgörande för allt lärande (Östling et al., 2015).  

En rapport från riksdagen visar att lärmiljöer kan göras mer tillgängliga, att undervisning och 

lärande kan utvecklas i positiv riktning genom att skolan digitaliseras. Många skolor satsar 

just därför på att öka tillgången till digitala verktyg, ofta med konceptet 1:1, det vill säga en 

dator per elev (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18). Samtidigt pekar en aktuell rapport från 

Skolverket på att potentialen hos de digitala verktygen inte nyttjas fullt ut och att skillnaderna 

är stora när det gäller den digitala kompetensen hos kommuner, skolor och lärare (Skolverket, 

2016a). För att öka likvärdigheten, stärka elevernas digitala kompetens och ge alla elever 

samma förutsättningar har skolans uppdrag förtydligats i läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2018).   

Tidigare forskning har visat att pedagogers föreställningar, kompetens och intresse är en 

viktig del för att utveckla undervisningen och skapa tillgängliga lärmiljöer med digitala 

verktyg (Haelermans, 2017; Smeets, 2005; Tallvid, 2015). Kompetensen hos lärare och 

specialpedagoger kring digitala verktyg har förbättrats men är fortfarande inte tillräcklig, 

enligt Skolverket (2016a). För att vara säker på att rätt hjälpmedel tillhandahålls och används 

krävs att elevens svårigheter och lärmiljön kartläggs, och precis som när det gäller alla extra 

anpassningar och särskilt stöd måste lärare få stöd av experter (Forgrave, 2002; Östling et al., 

2015). Detta aktualiserar frågan inom det specialpedagogiska fältet  om hur undervisning och 

lärande skall organiseras för att stödja varje enskild elevs lärande. Att utveckla inkluderande 

lärmiljöer, leda utvecklingsarbeten och handleda lärare är enligt examensordningen för 

specialpedagoger en stor del av den specialpedagogiska kompetensen (SFS 2011:688). 

Tidigare forskning som belyser samverkan mellan specialpedagoger och lärare kring digitala 

verktyg och tillgängligt lärande saknas dock i stort. 

Mot ovanstående bakgrund är syftet i det här examensarbetet att, genom en  intervjustudie 

med specialpedagoger, högstadielärare och tjänstepersoner i en mindre kommun, förstå 

specialpedagogens roll i skolans digitalisering och hur en satsning på 1:1 (en dator per elev) 

kan bidra till och påverka elevers lärande. 

  



2 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och problematisera huruvida satsningen på 

digitala verktyg, i en mindre kommun, kan bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla 

elever, och specialpedagogens roll i detta. För ett bredare perspektiv fokuseras i studien dels 

på kommunens avsikter med den aktuella datorsatsningen, dels på hur datorsatsningen ur 

olika aktörers perspektiv bidrar till tillgängligt lärande och ökad måluppfyllelse för alla 

elever. För studien ställs följande fyra forskningsfrågor: 

 Vilka uppfattningar om potentialen med digitala verktyg förekom i samband med 

införandet av datorsatsningen, enligt tjänstepersoner, specialpedagoger och 

högstadielärare? 

 Hur implementerades datorsatsningen? 

 Hur används och hur bidrar det digitala verktyget till elevers lärande, utifrån verksamma 

specialpedagogers och högstadielärares perspektiv?   

 Vilka utvecklingsbehov efterfrågas bland studiens lärare och specialpedagoger för att 

skapa tillgängligt lärande och tillgängliga lärmiljöer med stöd av 1:1?  

Avgränsningar 

Digitala verktyg är ett begrepp som används i olika sammanhang och med olika betydelse 

beroende på sammanhanget. I denna studie fokuseras på digitala verktyg i form av 1:1, det vill 

säga en dator per elev. Kommunen, i vilken studien genomförs, har infört 1:1 på samtliga 

högstadieskolor.  

Bakgrund och tidigare forskning 

Här redogörs först för några centrala begrepp, vad som menas med tillgängliga lärmiljöer och 

för vad i skolans styrdokument som handlar om digitalisering. Därefter beskrivs skolans 

digitalisering, historik och framgångsfaktorer, samt vilken betydelse digitala verktyg och 

pedagogers digitala kompetens har för undervisning och lärande. Därpå följer ett 

specialpedagogiskt perspektiv med fokus på de digitala verktygens betydelse för elever i 

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Slutligen beskrivs stödfunktioner i arbetet med 

alternativa lärverktyg i form av centrala resursbanker och tekniska experter.   

Centrala begrepp och definitioner 

För att underlätta läsningen har vi valt att definiera och förklara några återkommande 

begrepp. 

Digitalisering: Här avser vi den förändring som samhället går igenom när olika digitala 

verktyg eller digitala system implementeras. Grönlund och Wiklund (2018) beskriver 

digitalisering som att förändra verksamhetsprocesser i syfte att effektivisera, med hjälp av 

digitala verktyg. Att bara använda tekniken för sådant man redan gör kallar de ”att digitisera” 

(Grönlund & Wiklund, 2018). 
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Digital kompetens- Europaparlamentet listar åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, och 

digital kompetens är en av dem. Digital kompetens innebär, med utgångspunkt från de listade 

nyckelkompetenserna, säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. En förutsättning är då grundläggande 

färdigheter att använda datorer för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk samt hämta, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information via Internet (Europaparlamentet, 2006). En 

liknande definition finns även i läroplanen för grundskolan; eleverna ska efter sin utbildning 

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

skapande och lärande (Skolverket, 2018a).    

Läromedel definieras av Nationalencyklopedin (2018) som resurser för lärande och 

undervisning. Läromedel förmedlar också samhällets uppfattning om vad som är sann och 

önskvärd kunskap samt samhällets syn på hur kunskap skall bearbetas och användas 

(Nationalencyklopedin, 2018). Läromedel kan enligt Nationalencyklopedin kategoriseras 

utifrån två kategorier, traditionella läromedel och digitala läromedel. Traditionella läromedel 

innefattar läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även till exempel 

kulramar. Digitala läromedel är digitala resurser för informationshämtning, kommunikation 

och produktion av multimodala texter samt lärspel (Nationalencyklopedin, 2018).   

Extra anpassningar är en förkortning av uttrycket stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, enligt Skolverkets stödmaterial om stödinsatser i 

utbildningen. Det innebär mindre omfattande stödinsatser och förändringar som skyndsamt 

ska ges om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Kräver inget formellt beslut 

(Skolverket, 2014).   

Särskilt stöd förklaras av Skolverket som insatser av mer ingripande karaktär som ges om en 

elev, trots extra anpassningar, riskerar att inte nå kunskapskraven. Särskilt stöd kan också ges 

till elever som når kunskapskraven men som har andra svårigheter som kan leda till att 

kunskapskraven inte nås längre fram. Vilken sorts stöd som ska ges ska grundas på en 

pedagogisk bedömning och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).   

Tillgängliga lärmiljöer 

Eftersom den här studien kretsar kring frågor som rör hur tillgängliga lärmiljöer kan skapas 

med digitala verktyg kan det vara viktigt att redogöra för vad just begreppet tillgänglig 

lärmiljö handlar om. Samhällets syn på elever i behov av särskilt stöd har förändrats över tid 

och därmed också de politiska förhållningssätten till specialpedagogik (Assarson, 2007; 

Hjörne & Säljö, 2009). En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet enligt de 

internationella konventioner som Sverige anslutit sig till och enligt skollagen ska utbildningen 

ta hänsyn till alla barns och elevers olika behov och ge den ledning och stimulans som krävs 

för att eleverna ska nå så långt som möjligt (SFS 2010:800). Enligt Konventionen om barnets 

rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, som antogs av UNICEF i slutet av 1980-talet, 

ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla potential (UNICEF, 2009). I den 

internationella Salamancadeklarationen, som antogs av Svenska Unescorådet (2006), står det 

att barn med behov av särskilt stöd skall ha tillgång till ordinarie skola som tillgodoser 

barnens pedagogiska behov. Pedagogiken som behövs för att tillgodose de behov som barn 

med behov av särskilt stöd har ska bygga på den sunda välbeprövade pedagogikens principer 

som kommer alla barn tillgodo (Svenska Unescorådet, 2006).  

Samhället har gått ifrån ett individuellt synsätt, där man vid svårigheter i skolan i huvudsak 

fokuserat på elevens brister, till ett relationellt synsätt. Specialpedagogiken har utifrån detta 
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gått ifrån att vara inriktad på specialundervisning i särskilda grupper till att fokusera på stöd 

och anpassningar i den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön (Assarson, 2007; Hjörne & 

Säljö, 2009). Med tillgänglig lärmiljö avses i hur stor utsträckning en organisation, 

verksamhet, lokal eller plats är anpassad och fungerar för elever oavsett funktionsförmåga, 

enligt skriften “Handledning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och 

skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (Tufvesson, 2015).  

Enligt Tufvesson (2015) visar olika rapporter att skolan inte är fullt ut tillgänglig för alla 

elever och att elever med funktionsnedsättning ofta har en lägre måluppfyllelse. För att skapa 

likvärdiga förutsättningar för alla måste skolan arbeta med åtgärder som främjar 

tillgängligheten. Tufvesson beskriver att fokus tidigare legat på att tillgängliggöra lokaler 

utifrån funktionshinder som handlar om rörlighet, syn och hörsel, och då främst utifrån 

framkomlighet och säkerhet, men att det är viktigt att fokusera på alla faktorer som påverkar 

barns och elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Det är enligt Tufvesson 

nödvändigt att även se över utformningen av undervisningen, förutsättningarna för social 

samvaro, alternativa sätt att visa kunskapsutveckling samt tillgången till alternativa 

lärverktyg. Lärverktyg som ger möjlighet till individualisering kan göra lärsituationer bättre 

och leda till högre delaktighet. Ett lärverktyg kan vara ett tryckt, konkret eller digitalt material 

(Tufvesson, 2015). Just digitala alternativa lärverktyg är något som också tas upp i en av 

Salamancadeklarationens riktlinjer som handlar om att nyttja teknologi i skolan för att stödja 

barn i behov av särskilt stöd. 

Lämplig och överkomlig teknologi skall vid behov utnyttjas för att öka chanserna till 

framgångsrika skolstudier och stödja kommunikation, rörlighet och inlärning. (Svenska 

Unescorådet, 2006, s 25) 

Stöd och anpassningar i lärmiljön är utifrån det vi presenterat ett måste för att ge elever 

samma förutsättningar och skapa tillgänglighet för alla och digitala lärverktyg är en del av 

dessa. Men vad säger egentligen svenska styrdokument om digitaliseringen av skolan? Svaret 

på det redogörs i nästa avsnitt. 

Digitalisering enligt styrdokument    

År 2017 skrevs nya ökade krav in i grundskolans läroplan när det gäller skolans uppdrag att 

utveckla elevers digitala kompetens (Skolverket, 2018a). Utbildningen ska verka för att 

eleverna skall få ökad digital kompetens för att öka deras förmåga att leva och verka i 

samhället. Eleverna skall inte bara tillägna sig färdigheter att kunna orientera sig i det stora 

informationsflöde som samhällets digitalisering innebär, de skall även utveckla sina förmågor 

att kritiskt granska informationsflödet. Att förstå hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhället är en viktig del i skolans uppdrag. Enligt läroplanen ska också alla som arbetar i 

skolan uppmärksamma eleverna inte bara på möjligheter, utan även risker som den ökade 

digitaliseringen i samhället kan medföra. Skolan har dessutom ett ansvar för att eleverna lär 

sig att använda digitala verktyg bland annat till att söka kunskap, bearbeta information och 

lösa problem. Det är lärarnas ansvar att planera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna 

får möjlighet att tillägna sig dessa kunskaper. Ansvaret för att eleverna får tillgång till de 

lärverktyg som leder till en tidsenlig utbildning ligger hos rektor. Till sådana lärverktyg 

räknas inte bara traditionella läromedel av god kvalité, utan även digitala verktyg. Även 

kursplanerna uttrycker vikten av tillgång till digitala verktyg. I det centrala innehållet i 

svenska för årskurs 1–3 står att elever inte bara ska kunna skriva för hand utan också med 

digitala verktyg (Skolverket, 2018a).   



5 

 

Att utveckla digital kompetens är enligt läroplanen för grundskolan viktigt och att få 

möjlighet att använda digitala verktyg i undervisningen är en rättighet. Men så har det inte 

alltid sett ut. Hur digitaliseringen av skolan har vuxit fram beskrivs i nästa avsnitt.   

Skolans digitalisering   

En kunskapsöversikt över digitaliseringen i skolan visar att skolans digitalisering har följt 

digitaliseringen i det omgivande samhället (Skolverket, 2018b). Den visar även att 

diskussioner kring huruvida digitala verktyg stödjer eller hindrar elevers utveckling alltid har 

följt skolors digitala initiativ. Thomas Karlsohn (2009), docent i idé- och lärdomshistoria vid 

Uppsala Universitet, beskriver att det funnits stora förväntningar på, men samtidigt farhågor 

för, hur ny teknik som införts i skolan ska förändra undervisningen. När elektroniska 

miniräknare infördes i skolan under 1970-talet fanns en farhåga att dessa skulle vara ett hinder 

för matematiska färdigheter och motverka logiskt tänkande (Skolverket, 2018b). Trots kritik 

och oro kring olika digitala verktyg har digitaliseringen av skolan fortsatt i snabb takt och 

Karlsohn (2009) beskriver de senaste årtiondena som en slags upprustning, där det 

grundläggande har varit att se till att hårdvaran finns tillgänglig. Under 1980-talet utvecklades 

persondatorer med programvaror för programmering och ordbehandling och datasalar 

infördes i många skolor. Under 1990-talet tillkom grafritande miniräknare inom matematiken 

och i vissa skolor satsades det dessutom på handhållna enheter för trådlös kommunikation, så 

kallade personliga digitala assistenter. Allt fler persondatorer tillkom, snart fanns minst en i 

varje klassrum och pedagogiska spel blev vanliga (Skolverket, 2018b).  

I början av 1990-talet skickades signaler från regeringshåll att datorer och IT skulle vara en 

naturlig del av undervisningen och inte en avskild del (Nissen, 2002). Tallvid (2015) 

beskriver i en avhandling att många statliga satsningar, som Compisdatorer, Fyrtornsprojekt 

och ITiS-satsningar avlöste varandra under 1980 och 1990-talet. Några större effekter av 

dessa satsningar gick inte att se och skolans arbetssätt förändrades inte i grunden (Tallvid, 

2015). 

Under första början av 2000-talet tog digitaliseringen av skolan fart på riktigt (Skolverket, 

2018b). Under det första decenniet gjordes en av de största fortbildningssatsningarna, Praktisk 

IT- och Mediekompetens (PIM). Det var en satsning med syftet att öka pedagogernas digitala 

kompetens och som nådde ut till 162 000 pedagoger och 230 kommuner (Karlsson, 2015). 

Undervisningen i skolan har sedan dess utvecklats med hjälp av projektorer och interaktiva 

tavlor som gör det möjligt att visualisera med till exempel bildspel och filmklipp, enligt 

Skolverket (2018b). Skolorna har fått stabil tillgång till internet genom lokala nätverk och 

tillgången till datorer och surfplattor har ökat stort för både elever och lärare. Skolverket 

beskriver också att olika lärplattformar, med syfte att förenkla kommunikationen mellan 

skola, elever och vårdnadshavare samt tydliggöra elevers lärande, används på de flesta skolor. 

Flera resurser för både lärare och elever erbjuds genom internet. Webbplatser där lärare kan 

dela och ta del av pedagogiskt material är idag vanliga och i sociala medier finns en mängd 

diskussionsgrupper inom pedagogik. Dessutom finns ett näst intill obegränsat utbud av 

videomaterial som elever och lärare har tillgång till genom exempelvis Youtube (Skolverket, 

2018b). 

Satsningar på 1:1 blir allt vanligare (Skolverket, 2016a, 2018b). 2015 hade en av fyra elever i 

grundskolan tillgång till 1:1, jämfört med en av tio 2012. Det är främst i grundskolans senare 

år som ökningen har skett, där är också datorer vanligare än surfplattor. Tallvid (2015) tycker 

sig se att det stora teknikfokus som fanns under 1900-talets sista decennier nu har ersatts med 

ett ökat fokus på pedagogiska frågor kring digitaliseringen i och med dessa 1:1-satsningar. 
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Skolverket fick 2015 efter ett regeringsbeslut (U2015/03844/S) i uppdrag att ta fram och 

genomföra olika nationella skolutvecklingsprogram riktade till huvudmän och skolor. Syftet 

med programmen är att utveckla undervisningen och den pedagogiska praktiken. Ett av 

programmen kallas “It som pedagogiskt och administrativt verktyg” och är en 

kompetensutvecklingsinsats avseende digitala lärresurser och verktyg för att stärka den 

digitala kompetensen i undervisningen (Regeringsbeslut U2015/03844/S). Programmet 

genomförs i moduler genom kollegialt lärande med stöd av webbaserat material och finns 

på lärportalen på Skolverkets hemsida. På lärportalen finns bland annat moduler om kritisk 

användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande, säker användning 

av nätet och leda digitalisering (Skolverket, 2018c).  

IT-kompetensen hos eleverna har inte riktigt ökat i samma grad som användningen, men 

svenska elever upplever sig generellt ha en god IT-kompetens. Nio av tio högstadieelever 

känner sig trygga med ordbehandlings- och presentationsprogram och har blivit mer 

källkritiska och trygga med informationsflödet via internet (Skolverket, 2016a). Elever 

använder digitala verktyg allt oftare både under lektionstid och till olika skoluppgifter utanför 

klassrummet. Användningen har ökat i samtliga skolämnen, främst på högstadiet. Svenska 

och samhällskunskap är de ämnen där de digitala verktygen är vanligast medan de fortfarande 

används relativt lite under matematiklektioner, även om användningen ökar även där. Tillgång 

till 1:1 har stor betydelse för användning och digital kompetens. Elever med 1:1 använder 

datorn betydligt oftare som redskap under lektionstid och känner sig mer säkra när det gäller 

att söka information, göra digitala presentationer, använda kalkylprogram och arbeta med 

bilder, ljud, musik och film än de som ej fått tillgång till egen dator eller surfplatta genom 

skolan (Skolverket, 2016a).   

Digitaliseringen av skolan har sammanfattningsvis tagit fart rejält under de senaste två 

årtiondena. Trots att fler digitala verktyg har förts in i skolorna har elevernas digitala 

kompetens inte ökat i samma takt och användningen ser olika ut i olika ämnen. Hur kan 

skolor då nå större framgång i arbetet med digitala verktyg? I nästa avsnitt redogörs vad som 

enligt tidigare forskning efterlyses av skolorna och specialpedagogens roll när det gäller att 

förändra lärmiljöer. 

Att lyckas med digitaliseringen   

Ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en gemensam vision krävs för att skolor ska lyckas med 

digitaliseringen, enligt en forskningsöversikt angående 1:1, gjord av Hylén och Grönlund 

(2011). Den visar också att kunskap och samsyn, hos alla som arbetar i skolan, kring den 

effekt som de digitala verktygen kan ge är viktigt. Enligt Jan Blomgren vid Göteborgs 

Universitet utmanar digitaliseringen den traditionella undervisningen och synen på lärande 

men kan samtidigt skapa nya möjligheter för hur lärandet kan organiseras och genomföras 

(Blomgren, 2016).   

Det finns en hel del forskning som visar på framgångsrika faktorer när det gäller skolans 

digitalisering. Tallvid (2015) menar att införanden av 1:1 bör drivas lokalt och ses som både 

top down- och bottom up-processer. Blossing, Nyen, Söderström och Tonder Hagen (2012) 

betonar vikten av att utgå från sin egen kontext vid förändringar i skolan och beskriver att 

skolor alltid bör göra en lägesbeskrivning innehållande kunskapsresultat, elevers utveckling 

och organisationens förbättringsförmåga, när olika utvecklingsbehov vägs mot varandra. 

Grönlund och Wiklund (2018) menar att tydliga mål måste sättas upp, följas upp och 

utvärderas för att lyckas med digitaliseringen.   
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Kerstin Bladini skriver i en avhandling om specialpedagogers handledningssamtal att 

specialpedagogen ska ses som en förändringsagent vid skolutvecklingsfrågor (Bladini, 2004). 

I examensbeskrivningen för Specialpedagogexamen beskrivs att specialpedagogen ska ha 

kunskaper och förmågor att driva förändringsprocesser som syftar till att utveckla den 

specialpedagogiska verksamheten, visa fördjupad förmåga att vara samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor, ha kunskap om det specialpedagogiska områdets 

vetenskapliga grund och kunna leda det pedagogiska arbetet på organisations-, grupp- och 

individnivå för att kunna utveckla verksamhetens lärmiljöer (SFS 2011:688). I en skrift, “IT i 

lärandet för att nå målen”, utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten kan man läsa att 

specialpedagogen är den som kan koppla verksamheten till kunskapskraven i det vardagliga 

arbetet och hjälpa övrig personal. Specialpedagogen beskrivs som en kvalificerad 

samtalspartner både till skolledare och pedagoger och bör enligt författarna vara en 

nyckelperson när det gäller arbetet med IT och specialpedagogik (Östling et al., 2015).  

För att lyckas med digitaliseringen i skolan bör det alltså enligt den forskning vi presenterat 

finnas ett tydligt ledarskap, en tydlig målsättning och god kunskap om de digitala verktygens 

effekter. Specialpedagogen beskrivs ha kompetens att axla en stor del av detta. Vikten av att 

tänka pedagogiskt när man använder digitala verktyg, och om de kan bidra till elevers lärande 

och motivation, beskrivs i nästa avsnitt.  

Undervisning och lärande med digitala verktyg  

Eftersom en del av syftet med den här studien är att analysera huruvida digitala verktyg bidrar 

till elevers lärande och ökad måluppfyllelse, kan det vara intressant att granska om det finns 

något stöd i tidigare forskning för att digitala verktyg har en potential att bidra till detta.   

Det går att med digitala verktyg förbättra, effektivisera och individualisera undervisningen, 

enligt riksdagens utredning “Digitaliseringen i skolan dess påverkan på kvalitet, likvärdighet 

och resultat i utbildningen”. Positiva effekter för lärandet uppstår inte automatiskt. Bra 

resultat får man först när verktygen används pedagogiskt och genomtänkt (Sveriges riksdag, 

2015/16RFR:18). Att använda digitala verktyg i undervisningen, även om det endast används 

för invanda och traditionella arbetssätt, och även om det bara leder till måttliga förbättringar 

av elevernas förmågor, är enligt Sonia Livingstone (2012), engelsk professor i 

socialpsykologi, värdefullt då det kan kompensera för vissa svårigheter och öka elevernas 

motivation. Riksdagens utredning visar däremot att om det saknas pedagogiska tankar bakom 

användandet kan elevernas lärande påverkas negativt (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18). 

Hur effektiva digitala verktyg är för lärandet beror främst på hur de används, i vilket 

pedagogiskt syfte och till vilken typ av inlärning, enligt den holländske forskaren i 

nationalekonomi Carla Haelermans (2017). Forskning visar att rätt användning av datorer i 

undervisningen kan öka motivationen och engagemanget hos elever samt bidra till positiva 

attityder till lärande och skolan, vilket i sin tur kan leda till en bättre kunskapsutveckling 

(Blomgren, 2016; Erixon, 2010, Hylén och Grönlund, 2011; Livingstone, 2012; Tallvid, 

2015).  

Tufvesson (2015) beskriver de digitala verktygens betydelse för lärmiljön:  

Genom att erbjuda elever digitala lärverktyg görs den pedagogiska miljön tillgänglig för fler. 

Det ger skolan en möjlighet att erbjuda eleverna olika vägar att nå målen för utbildningen. Det 

innebär också att eleverna får möjlighet till ett mer självständigt arbete samt olika sätt att visa 

sin kunskap och utveckling. (Tufvesson, 2015, s.59)  
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Vilka lärverktyg som ger bästa möjliga stöd för varje inlärningssituation måste bedömas 

utifrån barnets eller elevens behov (Tufvesson, 2015). I en holländsk studie kring 

inlärningsmiljöer urskiljer Smeets (2005) vad som gör undervisning framgångsrik och 

effektiv. Detta är framgångsfaktorer enligt Smeets: 

 att innehåll presenteras i en rik kontext   

 att uppgifterna är autentiska   

 att lärandet är aktivt med hög grad av självbestämmande    

 att samarbete främjas   

 att undervisningen anpassas efter enskilda elevers behov och förmågor.   

Smeets drar slutsatsen att man med digitala verktyg lättare kan lyckas med dessa 

framgångsfaktorer, till exempel med att göra undervisningen mer autentisk genom att med 

internet ta in världen i klassrummet. Utöver de framgångsfaktorer Smeets (2005) urskiljer 

menar den Nya zeeländske pedagogikprofessorn John Hattie (2009) att undervisningen också 

kan effektiviseras med hjälp av digitala verktyg om:    

 de bidrar till fler och mer varierade undervisningsmetoder   

 de skapar många olika inlärningsmöjligheter, till exempel programmering, 

ordbehandling, repetitionsövningar och problemlösning. Särskilt effektiva kan digitala 

verktyg vara vid repetitionsträning då de kan upplevas som mer engagerande och ger 

eleven direkt respons på om lösningen är rätt eller fel.     

 lärarna har god digital kompetens, är säkra i de programvaror som används som lärande 

verktyg i undervisningen. Otillräcklig digital kompetens hos lärarna kan däremot 

fungera kontraproduktivt.   

Med digitala verktyg skapas nya möjligheter för lärande, möjligheter till digital kreativitet, 

kommunikation och samarbete med dem som delar intressen (Livingstone, 2012). Säljö och 

Linderoth (2002) lyfter också fram att elever utvecklar nya former av 

problemlösningsstrategier med hjälp av datorer, det blir mer tillåtet att göra fel och enklare att 

prova på nytt. På liknande sätt beskriver den amerikanske professorn och inlärningsforskaren 

David Kolb lärande i en cirkulär modell där lärande sker i samspel mellan individen 

och omgivningen genom att pröva, erfara, uppleva/reflektera och generalisera (Kolb, 1984).    

I en avhandling kring elevers motivation i en digitaliserad miljö beskriver Blomgren (2016) 

att eleverna generellt ansåg att digitala verktyg främjade motivationen och delaktigheten i 

lärprocessen. Skolarbetet upplevdes som lättare, roligare och mer engagerande. Det blev, 

enligt eleverna, enklare att lämna in och få tag i uppgifter via lärplattformar och redovisa 

arbeten multimedialt. Enligt Blomgren är också en god och effektiv relation med läraren, 

möjlighet att få stöd och hjälp och variation i skolarbetet andra viktiga faktorer för motivation. 

Eleverna i studien ville ha möjlighet till inflytande över skolarbetet, ha möjlighet att välja 

svårighetsgrad och möta utmaningar. Blomgren fann att eleverna var positiva till formativ 

bedömning och att de upplevde snabbare återkoppling genom 1:1. Blomgren drog även 

slutsatsen att användandet och effekterna av digitaliseringen skiljde sig åt i skolans olika 

ämnen.  

John Steinberg, författare och fil. dr i pedagogik beskriver att skolan skulle kunna använda sig 

av spelteori, även kallat spelifiering, som bygger på tydliga mål och regler, frivillighet och ett 

överflöd av feedback för att öka engagemang och lust (Steinberg, 2013). Steinberg menar att 

spelifiering i hög grad hör ihop med psykologiprofessorn Csikszentminhalyis begrepp “flow”, 

vilket av Steinberg beskrivs som ett tillstånd av välmående och då förutsättningarna för 

effektivt lärande är mycket goda. Om skolan ska sträva mot detta krävs, enligt Steinberg, att 
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eleverna får vara med och påverka innehållet, möter meningsfulla utmaningar och tydliga 

spelregler, det vill säga ramar och strukturer. Eleverna måste också få en känsla av att 

ansträngningarna leder åt rätt håll, varför feedback och utvärdering är särskilt viktigt, enligt 

Steinberg. Hattie (2009) menar att lärare ofta anpassar och håller tillbaka sin feedback utifrån 

de förväntade reaktionerna från eleverna. Datoråterkoppling kan då, enligt Hattie vara 

potentiellt mindre hotande och ske på ett mer programmerat sätt.   

Det finns alltså forskning som visar att undervisningen kan bli mer framgångsrik och effektiv 

med digitala verktyg i skolan. I nästa avsnitt beskrivs forskningsresultat om bland annat vad 

som tycks vara de starkaste faktorerna till varför skolor satsar på digitala verktyg samt hur 

skolan hittills påverkats av digitaliseringen.  

Digitaliseringens påverkan på skolan  

Forskning visar att skolor investerar i digitala verktyg av olika anledningar. En svensk 

forskningsstudie av Blomgren (2016) visar att skolor dels motiverar digitaliseringen med att 

eleverna ska förberedas inför arbetslivet, där digital kompetens är ett måste, och dels med att 

digitala verktyg i undervisningen kan leda till positiva resultat för lärandet. Enligt Per Erixon, 

vid Umeå universitet, som studerat svenskämnet i skärmkulturen tycks externa förväntningar 

från skolledare och politiker vara den starkaste faktorn när lärare bestämmer sig för att 

använda ny teknologi i undervisningen. Att använda datorn som ett verktyg för att utveckla 

och höja nivån på undervisningen tycks utgöra den svagaste faktorn (Erixon, 2010). Enligt 

Haelermans (2017) är några av de vanligaste skälen till varför skolor inför digitala verktyg; 

möjligheterna att individualisera undervisningen, att kunna ge individuell feedback, att få syn 

på elevers utveckling samt att fördela resurser till elever med särskilda behov. Men forskning 

visar samtidigt att undervisningen inte utvecklas lika snabbt som ökningen av antalet datorer i 

klassrummen (Haelermans, 2017; Smeets, 2005; Tallvid, 2015).   

En svensk studie av Tallvid (2015) kring digitaliseringens konsekvenser i klassrummet visar 

att de digitala verktygen inte förändrar undervisningspraktiken i särskilt hög grad, det är svårt 

för lärare att integrera tekniken i undervisningen. Lärarna i studien ansåg det vara alltför 

tidskrävande att planera lektioner där digitala verktyg skulle användas och såg inte tillräcklig 

pedagogisk vinning med användandet. Lärarna, som själva upplevde brist på digital 

kompetens, kände att de delvis tappade kontrollen över klassrummet eftersom de inte alltid 

visste vad eleverna gjorde på datorerna. Då de dessutom fann det svårt att hitta tillräckligt bra 

material för arbete med datorer valde de hellre arbete med traditionella läroböcker. Tallvid 

(2015) drar slutsatsen att många 1:1-satsningar syftar till att utveckla och förändra 

undervisningen samtidigt som starkt etablerade rutiner och arbetssätt fortsätter att styra, 

undervisningen fortsätter därför att domineras av traditionella metoder och kan ur det 

perspektivet ses som relativt opåverkad av digitaliseringen. Erixon (2010) beskriver att 

användandet av informations och kommunikationsteknik har vuxit fram utanför skolan och att 

det kan påverka i vilken omfattning digitala verktyg används i undervisningen.   

“Bruket av IKT har inte vuxit fram i en skolkultur, utan utanför skolan. Därför finns det en 

inneboende spänning mellan IKT-stödd undervisning och traditionella sätt att arbeta i skolan 

(Erixon, 2010, s.153) 

Forskning visar också att det ofta saknas kunskap om hur den nya tekniken bör införas och 

användas, samt i vilken utsträckning den kan bidra till att skolan når sina mål (Haelermans, 

2017; Skolverket, 2016a)  
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Utifrån en metastudie om olika påverkansfaktorer på elevers studieprestationer drar Hattie 

(2009) slutsatsen att det är svårt att visa på en tydlig koppling mellan användandet av datorer 

och förbättrade elevprestationer. Livingstone (2012) förklarar detta delvis med svårigheten att 

göra klassrumsforskningar, att jämföra med eller utan digitala verktyg, då det inte bara är 

tekniken som förändras utan också elevers attityder, lärarutbildning, samhällsförväntningar 

med mera. Dessutom menar Livingstone att det hittills inte har förekommit några omfattande 

longitudinella studier av digitala verktygs påverkan liknande andra större studieprojekt. Hon 

för också fram att debatten kring hur barn lär och vad de ska lära, är viktig när man diskuterar 

den digitala teknikens betydelse. Ska tekniken ses som lärandeverktyg med uppgiften att 

hjälpa elever uppnå fördefinierade lärandemål, som utvärderas genom standardiserade tester, 

eller som en möjlighet att omvandla lärandets infrastruktur, där studentcentrerade, varierade 

och kreativa undervisningsformer får en större plats?  

Digitaliseringen i skolan har enligt den forskning vi presenterat inte påverkat undervisningen i 

samma takt som de digitala verktygen införts. Samtidigt är det svårt att få tydliga resultat när 

man studerar dessa områden då det finns flera faktorer som påverkar resultaten. Lärarnas 

kompetens är en sådan faktor och nästa avsnitt handlar just om lärarens roll. 

Lärarens roll i digitaliseringen 

Läraren spelar enligt Haelerman (2017) stor roll för hur effektiva de digitala verktygen blir i 

undervisningen. Grönlund och Wiklund (2018) går ett steg längre och menar att läraren till 

och med är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med digitalisering. Enligt Skolverket 

(2016a) uppger en tredjedel av lärarna i grundskolan att de behöver kompetensutveckling när 

det gäller grundläggande datorkunskap och ännu fler när det gäller att använda IT som 

pedagogiskt verktyg. Även Haelerman (2017) poängterar att det inte räcker med att köpa in 

digitala verktyg, lärare måste också få tid för kompentensutveckling. Lärare uttrycker enligt 

Grönlund och Wiklund (2018) önskemål om kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte 

mellan skolor när det gäller IT-användning. Erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal kring 

digitala verktyg är något som idag främst sker i sociala medier, enligt Skolverket (2016a). 

Haelerman (2017) menar att det är bättre att utnyttja kunskap hos lärare som redan har 

kompetens och intresse på området, att låta deras entusiasm bli en motor för att få med 

kollegor på tåget än att tvinga på förändringar uppifrån. 

Lärare som är mer säkra i sin egen digitala kompetens är mer öppna för att introducera 

digitala verktyg i undervisningen snabbare och i högre grad än andra lärare (Smeets, 2005). 

Lärarna har enligt Steinberg (2013) traditionellt styrt över undervisningens metoder och 

innehåll, och fokus har ofta legat på vad som ska läras och hur eleven ska få möjlighet att visa 

sina kunskaper. Steinberg menar vidare att de digitala verktygen och internet leder till att 

lärandeprocessen blivit allt viktigare och därmed förändras också lärarnas roll.  

När digitala verktyg används i undervisningen får lärarna en ny roll, med mer fokus på att 

planera för lärande än kunskapsförmedling (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18). I den 

digitaliserade skolan är läraren lika viktig och behöver ha samma goda pedagogiska förmåga 

som tidigare, det vill säga; se och utgå från elevers behov, planera och genomföra fungerande 

arbetssätt, välja rätt teknik och medier anpassat till innehåll, moment och grupp. Läraren 

måste dessutom ha god ämnes- och teknikkunskap (Grönlund och Wiklund, 2018.) Skolverket 

(2016a) lyfter fram lärarens förmåga att leda, välja ut och integrera digitala verktyg i 

undervisningen för att elever ska få möjlighet att utvecklas och utveckla en god 

kunskapsutveckling. 
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Lärare gör didaktiska val utifrån olika principer som alla har sina för- och nackdelar, enligt 

Grönlund och Wiklund (2018). De menar att lärare kan välja digitala verktyg som passar till 

invanda arbetssätt. Läraren kan då känna sig trygg men resultatet kan bli att undervisningen 

inte utvecklas i särskilt hög grad. När arbetssätt väljs som passar de digitala verktyg som 

läraren känner “borde användas” kan nya arbetssätt prövas som annars inte skulle ha varit 

aktuella samtidigt som undervisningen kan bli experimentell och misslyckanden drabbar 

eleverna. När verktyg väljs i syfte att förbättra arbetssätten kan läraren, enligt Grönlund och 

Wiklund, känna sig otrygg medan undervisningen kan utvecklas.     

För att stödja lärarna när det gäller didaktiska val bör en flexibel plan för vilka verktyg och 

program som ska introduceras och användas i respektive årskurs utvecklas i samverkan på 

skolorna (Grönlund & Wiklund, 2018). För att inte klyftorna ska öka mellan de som kan och 

de som inte kan menar Grönlund och Wiklund att det är viktigt med gemensamma mål och 

uppföljningar och att lärarna ges tid att testa och känna sig säkra i användningen.     

Det är tydligt att lärarens roll i undervisningen påverkas av digitaliseringen. De digitala 

verktygen innebär även nya utmaningar för undervisningen och nästa avsnitt kommer att gå in 

lite mer på dessa.  

Utmaningar med digitala verktyg i undervisningen 

Tekniktäta klassrum kan innebära utmaningar för både elever och lärare. Tallvid (2015) 

menar att en utmaning för lärarna dels blir att maktbalansen i klassrummen förskjuts då man 

går från lärarledd, innehållsfokuserad undervisning till laborativa, elevaktiva 

undervisningsmetoder där elevernas ansvar och inflytande ökar. Pedagogiska, tekniska och 

ämneskompetenser måste idag integreras, vilket blir en annan utmaning för lärare. Lärare 

måste hålla sig uppdaterade när det gäller teknikutveckling och ta ställning till hur invanda 

uppgifter kan förändras och utvecklas. Lärare måste också vara beredda på att möta den stora 

utvecklingen när det gäller informationsutbud, att innehållet i undervisningen kommer att 

påverkas när det blir allt viktigare att arbeta med källkritik och när annat än det som finns i de 

traditionella läromedlen påverkar vad eleverna intresserar sig för (Tallvid, 2015). 

Enligt riksdagens utredning för datorer och internet med sig en påtagligt ökad risk för att 

elever tappar fokus på skoluppgifterna, främst när eleverna känner sig omotiverade. En av tio 

högstadieelever blir varje dag, enligt dem själva, störda av sin egen användning av sms eller 

sociala medier (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18). Enligt Skolverket (2016a) anser två 

tredjedelar av lärarna i årskurs 7–9 att arbetet i klassrummet störs av elevers användning av 

sms, chatt, spel eller sociala medier. Riksdagens utredning visar vidare att risken för mental 

stress ökar när datorer används i undervisningen, arbetsron och kommunikationen i 

klassrummet riskerar att försämras. Också den stora tillgången till information via internet och 

ett ökat tempo i undervisningen kan skapa stress (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18). 

Utifrån en fallstudie, i en skola med 1:1, beskriver Ina von Schantz Lundgren och Mats 

Lundgren att tonåringar ofta är självlärda när det gäller IT, att deras intresse för att använda 

datorer väcks genom möjligheterna att etablera sociala relationer och att deras 

informationssökning baseras på personliga intressen. Det är därför inte självklart att elever ser 

datoranvändande som ett redskap för lärande (Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). Den 

digitala kompetens som eleverna har från fritiden är inte alltid samma som den digitala 

kompetens som skolan kräver. Eftersom elever inte behärskar tekniken fullt ut menar 

Grönlund och Wiklund (2018) att lärarstöd är viktigt. Utan lärarstöd tas fritidens digitala 

användande in i klassrummen, och kunskapsutvecklingen kan bli negativ. Vidare menar 
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Grönlund och Wiklund att klyftorna tenderar att öka mellan de elever som behärskar och inte 

behärskar tekniken utan stöd från läraren.  

Riksdagens utredning tar också upp risken med att för mycket fokus hamnar på de olika 

uttrycksformer som digitala verktyg möjliggör, att vad som ska läras får stå tillbaka för 

skapandet av till exempel filmer och presentationer som ska användas vid redovisning. Vidare 

innebär de digitala verktygen ofta ökat individuellt arbete för eleverna, utan möjlighet till 

samarbete, vilket tenderar att leda till sämre resultat. Det är utifrån detta viktigt att se till att 

både elever och lärare utvecklar en förmåga att förstå och hantera när och hur man använder 

digitala verktyg (Sveriges riksdag, 2015/16RFR:18).  

Digitala verktyg kan alltså innebära utmaningar för båda lärare och elever. Felaktig 

användning av verktygen i undervisningssituationer kan bidra till ökad stress hos eleverna och 

det är inte självklart att eleverna ser datorn som ett redskap för lärande. Nästa avsnitt handlar 

om digitala läromedel och skillnader mellan teknisk och pedagogisk expertis kopplat till 

dessa.   

Digitala läromedel - teknisk expertis och pedagogisk expertis 

Användandet av digitala läromedel kan leda till förbättrade studieresultat, framförallt när det 

gäller lågpresterande elever (Gulz & Haake, 2014; Haelermans, 2017; Sjödén, 2014). Gulz 

och Haake poängterar att det digitala verktyget i sig inte har något pedagogiskt värde. Digitala 

läromedel som stödjer elevers lärande på sätt som traditionella läromedel och metoder inte 

kan erbjuda i lika stor utsträckning är därför viktiga för att få en pedagogisk vinning med 

digitaliseringen (Gulz & Haake, 2014). Sjödén (2014) beskriver att digitala läromedel har 

olika syften. Det finns till exempel en uppsjö av digitala drillnings- och övningsprogram då de 

är relativt enkla att skapa. Dessa menar Sjödén kan vara bra när det handlar om att repetera ett 

visst moment inom exempelvis matematik eller språk.  

Kunskapsmålet kan vara att automatisera färdigheter eller utveckla implicit kunskap, liksom 

byggstenar för framtida och mer avancerat lärande. Ett typexempel i skolan är att nöta in 

multiplikationstabellen – inte som självändamål utan för att utantillkunskapen har många 

praktiska tillämpningar och frigör arbetsminne för mer avancerade beräkningar. (Sjödén, 2014 

s.82) 

Sjödén menar att läraren i undervisningssituationer kan fokusera på att vägleda eleverna, i 

stället för att konstruera och rätta rutinuppgifter genom att använda digitala läromedel. I en 

debattartikel i Göteborgsposten (2018) skriver Johanna Jaara Åstrand, ordförande i 

Lärarförbundet, och Jakob Möllstam, grundskollärare, att digitala läromedel är en viktig del 

av undervisningen idag.   

Det handlar alltså inte om att vara för eller emot digitala läromedel. Det handlar om att förstå att 

det finns bra respektive dåliga såväl som digitala och analoga läromedel. Det som inte går att 

komma ifrån är att den digitala världen är en helt självklar del av barns och ungdomars värld. 

Därför är den också en självklar del av undervisningen. (Göteborgsposten, 2018)  

Möllstam och Åstrand (2018) betonar samtidigt vikten av att låta lärarna vara experterna när 

det gäller att avgöra vilka digitala läromedel som är bra och vilka som är dåliga. Ett steg i den 

processen är att öka lärarnas digitala kompetens. Det är lärarnas kunskap om undervisning 

och vad eleverna behöver som ska kontrollera utvecklingen av digitala läromedel. Den 

kunskapen har inte den tekniska IT-expertisen i de olika företag som står för de tekniska 

lösningarna, enligt Möllstam och Åstrand. 



13 

 

Professor Åke Grönlund (2014) drar flera slutsatser kring digitala läromedel utifrån ett projekt 

(kallat Unos Uno) som hade till syfte att utveckla skolan med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik under åren 2011–2013. Han menar bland annat att 1:1 tenderar att leda 

till betydligt ökad arbetsbörda för lärarna på grund av att traditionella läromedel till stor del 

överges. Skolor drar ner på läromedelsbudgeten för att få råd med datorer och hittills har 

läromedelsförlagen inte lyckats skapa nya produkter som motsvarar behoven, enligt 

Grönlund. Internet erbjuder idag en ofantlig mängd resurser för undervisning och lärande, 

men det krävs mycket arbete för de enskilda lärarna att hitta, kvalitetsgranska och anpassa 

dessa resurser. Grönlund menar att varje skola måste utveckla gemensamma resurser för att 

arbetet ska bli gemensamt och hålla samma kvalitet, att det är alltför ineffektivt att låta varje 

lärare uppfinna och producera sina egna läromedel. De gemensamma resurserna måste 

ständigt uppdateras då tekniken hela tiden utvecklas och det är en ledningsuppgift att se till att 

detta sker (Grönlund, 2014).    

Vi har beskrivit vikten av gemensamma satsningar på digitala läromedel av bra kvalitet.  

Lärarnas pedagogiska kunskaper bör nyttjas och det gäller inte minst när man pratar om 

digitala läromedel och verktyg till elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Nästa avsnitt handlar om detta.  

Digitala verktyg som särskilt stöd – alternativa lärverktyg 

Kraven på att läsa och skriva för att ta till sig information har ökat både i skolan och i 

samhället i stort och många elever behöver använda digitala lärverktyg för att hämta kunskap 

(Östling et al., 2015). Digitala lärverktyg kan ge elever med en funktionsnedsättning 

möjlighet till ökad måluppfyllelse men också större självständighet (Tufvesson, 2015). Om de 

digitala verktygen dessutom görs tillgängliga för alla elever, får fler möjlighet att utnyttja fler 

inlärningskanaler (Tufvesson, 2015; Östling et al., 2015).    

För att ge bästa förutsättningar till delaktighet och inte göra anpassningen enbart till en 

individuell insats, bör mångfalden av undervisningsmaterial eller aktiviteter göras valbara för 

alla. Generella lösningar ger goda förutsättningar för de flesta barn och elever. (Tufvesson, 

2015, s.50)  

Karin Forsling, lektor i specialpedagogik vid Karlstad Universitet, beskriver i sin avhandling 

“Att överbygga klyftor i ett lärandelandskap” att synen på hur man ser på digitala lärverktyg 

beror på vilket specialpedagogiskt perspektiv man antar. I specialpedagogiska sammanhang 

där eleven ses som bärare av en brist, som ska identifieras och kompenseras med ett 

individanpassat läromedel, kan användningen av digitala verktyg beskrivas som 

kompensatoriska hjälpmedel. Numera används främst begreppet alternativa lärverktyg av 

Specialpedagogiska skolmyndiheten, enligt Forsling (2017). 

Begreppet alternativa verktyg anses utgå från tanken på elevens behov av en tillgänglig, 

inkluderande skolmiljö i kontrast till en ren kompensation av en brist. (Forsling, 2017, s.51)   

I en amerikansk studie av Steiner (2017) med syfte att undersöka effekten av 1:1-användande 

av elever med inlärningsproblematik, uttryckte elever att de i hög grad lärde sig mer och fick 

ett starkare självförtroende med hjälp av datorn efter ett års användande. Om det verkligen var 

användandet av datorn i sig eller stödet från lärarna som gav resultat var visserligen oklart. 

Men det finns enligt Steinberg (2013) en mängd digitala verktyg och program på marknaden 

som gör det lättare att individualisera, möta elevers individuella lärstilar, behov och mål. 

Östling et al. (2015) ger flera exempel på alternativa lärverktyg: 
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 E-böcker och inlästa läromedel  

 Talsyntes och andra program för att få text uppläst  

 Rättstavningsprogram vid läs- och skrivsvårigheter  

 Applikationer för pedagogiskt stöd och för att läsa in påminnelser  

Forgrave (2002) som studerat möjligheterna med talsyntes, organisatoriskt stöd och 

röstigenkänningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter i USA, menar att digitala 

hjälpmedel som gör att elever kan läsa information, organisera sina idéer och skriva tydligare 

texter leder till ökad motivation och självkänsla. Talsyntes spelar en nyckelroll för 

läsförståelse vid avkodningssvårigheter, den hjälper till att spara energi till att tolka och förstå 

texter. Forgrave menar att en bättre läsupplevelse kan leda till ökad motivation att läsa vilket i 

sin tur tenderar att leda till ökad läsförmåga. Både avkodningsförmågan och stavningen 

förbättras när elever både hör och ser texten. Organisatoriska program, både program som ger 

inspiration, “webs” eller “concept-maps”, och program som föreslår en struktur utifrån 

brainstormade ideér förbättrar elevers texter markant, enligt Forgrave. Problem med 

handskrivning, stavning och grammatiska regler kan för somliga elever göra att energin inte 

räcker till att organisera och utveckla egna texter. Skrivsvårigheter tenderar att påverka 

motivationen och självkänslan negativt och kan leda till att elever undviker skrivande, skriver 

minimalt eller undviker svårstavade ord. Program som sammanfattar det eleven läst, 

visualiserar information och fakta och gör det lättare att se samband kan leda till ökad 

måluppfyllelse i till exempel samhällsorienterade ämnen (Forgrave, 2002). 

Både tillgången till hjälpmedel och lärarnas kompetens kring att använda digitala verktyg för 

särskilt stöd har enligt Skolverket (2016a) förbättrats i grundskolan sedan 2012. Elever med 

funktionsnedsättning och andra elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd har fått 

ökad tillgång till ändamålsenliga och kompensatoriska verktyg de senaste åren. Andelen 

skolor som i hög utsträckning anser att lärare har den kompetens som krävs för att använda 

och anpassa program och digitala verktyg för de elever som behöver det hade ökat från 50 

procent år 2012 till 67 procent tre år senare (Skolverket, 2016a). I en nationell studie om 

tillgängliga lärmiljöer fann Skolverket (2016b) att specialpedagoger ibland upplevde att 

undervisande pedagoger såg digitala hjälpmedel som fusk och att de således inte användes 

fullt ut trots att de fanns tillgängliga. Skolverket (2016b) rapporterar att rektorerna ser ett stort 

kompetensutvecklingsbehov hos specialpedagoger och övriga pedagoger inom detta område. 

Enligt Salamancadeklarationen är det också viktigt att lärarutbildningen och fortbildningen av 

lärare anpassas till systematiska förändringar i skolan och till undervisningen av elever med 

behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådet, 2006).  

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd är med andra ord de elever som kan ha 

störst nytta av tillgång till digitala verktyg. Även här är pedagogernas kompetens av största 

betydelse. Det finns kommuner som organiserat centrala resursbanker som har till uppgift att 

stötta lärarna och specialpedagogerna i detta arbete. Avsnittet som kommer härnäst ger 

exempel på hur det kan fungera.  

Centrala resursbanker och tekniska experter 

Salamancadeklarationen fastslår att centrala resursbanker på varje ort som har sakkunskap om 

hjälpmedel som kan stödja individuella behov är att föredra för att tillhandahålla skolor med 

tekniska hjälpmedel, effektivt och ekonomiskt (Svenska Unescorådet, 2006). Forgrave(2002) 

betonar vikten av att skolorna bör ha tillgång till experter när det gäller tekniska hjälpmedel 

och alternativa lärverktyg, som utifrån kartläggningar av elevers behov kan rekommendera 

lämpliga hjälpmedel för varje elev. Under implementeringsprocessen bör experten finnas med 
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för att utbilda lärare och elever så att hjälpmedlen används på rätt sätt. När det handlar om 

elever med inlärningssvårigheter blir specialpedagogen lämpligen en av experterna när det 

gäller att implementera digitala läromedel (Forgrave, 2002). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan 2008 uppdraget att administrera bidrag för 

olika specialpedagogiska kommunala utvecklingsprojekt, däribland projekt som avser 

verksamheter inom IT och specialpedagogik. Dessa verksamheter kallas ofta för skoldatatek 

och numera har de flesta kommuner i Sverige tillgång till ett sådant (Östling et al., 2015). 

I en utvärdering gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten (Wilton, 2010) om 

skoldatatekens effekter framgår att 155 enskilda utvecklingsprojekt för skoldatatek fick bidrag 

från specialpedagogiska skolmyndigheten mellan åren 2006–2010. Skoldatateken syftar 

främst till att stödja skolor i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter och 

elever med koncentrationssvårigheter. Skoldatateken utformas olika men vanliga uppgifter 

tycks vara fortbildning av skolpersonal, stöd vid val av olika alternativa lärverktyg samt 

utlåning och utprovning av verktyg till olika skolformer. Flera av skoldatateken fungerar även 

som en samrådspart i arbetet med skolans strategiska IT-utveckling. För det mesta är 

skoldatateken en del av eller samarbetar med den kommunala elevhälsan. Utvärderingen visar 

att pedagoger upplever att elevernas måluppfyllelse ökar då tillgång till skoldatatek finns och 

att det driver utvecklingen av användandet av alternativa lärverktyg i skolan framåt (Wilton, 

2010).  

Östling et al. (2015) beskriver att uppföljningar och utvärderingar av skoldatateken inte 

prioriteras i kommunerna och det kan medföra att beslutsfattare inte har kännedom om 

verksamhetens potential. 

Sammanfattning av bakgrunden  

Flera olika nationella och internationella styrdokument slår fast att utbildningen ska anpassas 

så att alla barn kan nå sin fulla potential. För att skapa lärmiljöer som är anpassade för alla 

elever bör lämpliga digitala verktyg användas vid behov (Svenska Unescorådet, 2006). 

Skolan digitaliseras i snabb takt och utökade krav när det gäller att utveckla elevers digitala 

kompetens har skrivits in i skolans läroplan (Skolverket, 2018a). Trots flera olika 

fortbildningsprojekt med syfte att öka lärares digitala kompetens har skolans arbetssätt inte 

förändrats i grunden (Tallvid, 2015). Tillgången till digitala verktyg i skolan är numera stor 

och satsningar på 1:1 är vanliga (Skolverket 2016a, 2018b). IT-kompetensen hos svenska 

elever är god men har inte ökat i samma takt som användningen. Användningen har ökat i 

samtliga ämnen men är störst i svenska och samhällsorienterade ämnen (Skolverket, 2016a). 

En svensk studie visar att digitala verktyg kan främja motivationen och delaktigheten 

hos elever (Blomgren, 2016) För att digitala verktyg ska bidra till en positiv utveckling av 

undervisningen krävs att dessa används pedagogiskt och genomtänkt (Sveriges riksdag, 

2015/16RFR:18). Med digitala verktyg kan undervisningen bland annat varieras, anpassas 

efter enskilda elevers behov, främja samarbete och vara mer autentisk (Hattie, 2009; 

Livingstone, 2012; Smeets, 2005). 

Det tycks vara svårt att integrera digitala verktyg i undervisningen och 

undervisningspraktiken har inte förändrats i särskilt hög grad (Haelermans, 2017; Smeets, 

2005; Tallvid, 2015). Brist på kunskap om potentialen hos de digitala verktygen samt 

bristande kunskaper om hur de bör införas och användas kan vara några av orsakerna till detta 
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(Haelermans, 2017; Skolverket, 2016a; Tallvid, 2015). För att lyckas med digitaliseringen i 

skolan krävs ett pedagogiskt ledarskap och en gemensam vision (Hylén & Grönlund, 2011) 

Tydliga mål som följs upp och utvärderas är viktiga (Grönlund & Wiklund, 2018). 

Specialpedagogen ska enligt Bladini (2004) ses som en förändringsagent vid 

skolutvecklingsfrågor och Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att specialpedagogen 

ska vara en nyckelperson i arbetet med IT och specialpedagogik (Östling et al., 2015). 

Lärarens intresse och kunskaper påverkar i vilken grad och takt de digitala verktygen 

introduceras i undervisningen (Grönlund & Wiklund, 2018; Haelerman, 2017; Smeets, 2005). 

De flesta lärare efterfrågar ökad digital kompetens (Skolverket, 2016a). Kollegialt lärande och 

erfarenhetsutbyte beskrivs som en framgångsfaktor av Haelerman (2017). Lokala planer för 

introducering av verktyg och program bör utvecklas på skolorna för att motverka klyftorna 

mellan de som kan och de som inte kan (Grönlund & Wiklund, 2018). 

Rätt använda kan digitala läromedel bidra till ökad måluppfyllelse, främst för lågpresterande 

elever (Haelermans, 2017). Utvärderingen av ett projekt kallat Unos Uno, visar att digitala 

verktyg ofta finansieras genom en minskad budget för traditionella läromedel. Utvärderingen 

visar också att många digitala läromedel inte tycks motsvara lärarnas önskemål och därför 

ökar lärarnas arbetsbörda (Grönlund, 2014). 

Många elever i behov av särskilt stöd behöver använda alternativa lärverktyg för att utvecklas 

och lära och skolans huvudmän måste prioritera dessa elever när skolans IT-miljö ska 

planeras och organiseras (Östling et al., 2015). Tillgången till alternativa lärverktyg och 

lärarnas kompetens kring dessa har enligt Skolverket (2016a) förbättras de senaste åren. 

Studier visar att det kan vara lättare att individualisera undervisningen med digitala verktyg 

och att alternativa lärverktyg som kompenserar för svårigheter kan skapa motivation och bidra 

till ökad självkänsla (Forgrave, 2002; Steinberg, 2013 & Steiner, 2017). Forgrave (2002) 

beskriver att specialpedagogen bör vara en expert när det gäller att implementera digitala 

läromedel för elever med inlärningssvårigheter. Många kommuner har de senaste åren har fått 

statliga bidrag för att skapa verksamheter, så kallade skoldatatek, med syfte att stödja skolor i 

användandet av alternativa lärverktyg (Östling et al., 2015). Bland skoldatatekens uppgifter 

hör bland annat att fortbilda pedagoger, låna ut verktyg och vara ett stöd i skolans IT-

utveckling.  

Teoretiska utgångspunkter  

En vetenskapsteoretisk grund innefattar antaganden om verkligheten, människan, kunskapen 

och vetenskapen samt vetenskaplig metod. I den här studien är vi intresserade av olika 

aktörers perspektiv på hur digitala verktyg kan skapa tillgängligt lärande för alla elever, och 

specialpedagogens roll i detta. Den här studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv utifrån 

Säljö (2013) och Nilholms specialpedagogiska perspektiv på undervisning och lärande 

(Nilholm, 2007). Vi använder också Angelöws (2010) teori om förändringsprocesser för att 

analysera införandet och implementeringen av datorsatsningen.   

Det sociokulturella perspektivet 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling innebär enligt Säljö (2013) att 

människan lär och utvecklas i samspel med andra genom kommunikation och interaktion med 

hjälp av kulturella redskap. Redskapen är intellektuella (språkliga) eller materiella 

(artefakter). Det finns ur det sociokulturella perspektivet en nära koppling mellan tänkande 
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och kommunikation samt människans sociala och kulturella miljö. En människa handlar 

utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter men också utifrån omgivningen, vad som 

medvetet eller omedvetet uppfattas som tillåtet, möjligt eller nödvändigt. Genom språket kan 

vi uttrycka oss i tal och skrift samt fördjupa vår egen och den gemensamma förståelsen. För 

att lösa intellektuella och fysiska problem skapar människan artefakter. Artefakter är både de 

kunskaper, idéer, värderingar och andra resurser som vi får genom interaktion med omvärlden 

men de kan även vara fysiska. De fysiska artefakterna kan ge oss förmågor som inte är 

beroende av uthållighet eller styrka men kan även vara intellektuella redskap, till exempel 

datorer, som kan bevara information och lösa problem utöver vår egen mentala förmåga. 

Digitala verktyg är alltså i likhet med andra redskap en artefakt som bidrar till individens 

utveckling. Information och kunskap förmedlas genom artefakter, vilket Säljö benämner 

mediering. Det är genom att vi lär oss använda redskapen som lärande skapas och vi kan ta 

del av samhällets samlade erfarenheter.  

Enligt Säljö finns det ingen begränsning i människans potential att lära. Artefakterna är mer 

betydelsefulla för människan än olika biologiska förutsättningar när det gäller att tillgodogöra 

sig kunskap. Appropriering är ett viktigt begrepp enligt det sociokulturella perspektivet. 

Appropriering innebär att ta till sig och bli förtrogen med medierande redskap, det vill säga att 

lära sig nya saker. Lärandet går igenom flera faser och appropriering kan därför ses som en 

gradvis process. Lärandet inleds med en initial kontakt med ett okänt kulturellt redskap. I vår 

studie kan det handla om datorer men också en digital programvara. Fasen består av att vi 

möter ett redskap som vi uppfattar har en funktion. Vi ser och provar redskapet. Därefter 

följer en fas med intensiv användning där man lär sig hur redskapet fungerar och där man 

upptäcker funktioner som inte var tydliga i den första fasen. I nästa fas normaliseras redskapet 

och blir en integrerad del i den sociala praktiken, det vill säga att det approprieras eller 

bemästras. Man vet hur det kan användas i välkända sammanhang, men det kan fortfarande 

finnas aspekter som är outforskade. Tillslut blir redskapet naturligt, vi tar det för givet och det 

kan användas även i andra sammanhang (Säljö, 2013).   

Figur 1. Appropriering (Säljö, 2013, s. 230)  

 

 

 

 

 

 

 

Appropriering handlar om att övervinna motstånd som uppstår då vi inte direkt ser meningen 

och potentialen med redskapet. Det råder individuella skillnader i hur snabbt en människa 

behärskar ett specifikt fysiskt redskap.   

Vissa behöver arbeta längre och få mer stöd, medan andra är självgående och tillägnar sig en 

färdighet ganska snabbt. Sådana skillnader kan ha många olika orsaker: motivation, tidigare 

erfarenheter, lärstilar, situationella faktorer, biologiska faktorer och annat. (Säljö, 2013, s.232)   
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Det specialpedagogiska perspektivet 

Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärande och utveckling innebär, enligt Nilholm (2007), 

hur man ser på de svårigheter som uppstår för elever i skolan, det vill säga var tonvikten läggs 

i diskussionen kring elever i behov av särskilt stöd. Nilholm beskriver olika perspektiv och 

menar att ett kompensatoriskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi länge har 

dominerat. Normalitetsbegreppet har varit centralt och problemen har lagts hos individen. 

Mätning och diagnoser har haft stor betydelse och specialpedagogikens roll har varit att söka 

pedagogiska metoder för att kompensera problemen. Med det kompensatoriska perspektivet 

ses med andra ord individen som innehavare av problem som måste kompenseras (Nilholm, 

2007). Ett annat perspektiv är enligt Nilholm det kritiska perspektivet där skolmisslyckanden 

inte söks hos individen utan i samhället och skolmiljön. Det är inte enskilda elever som ska 

diagnostiseras utan skolan och undervisningen. Specialpedagogiken ses då som en 

konstruktion för att hantera skolans misslyckande och skulle bli helt betydelselös om skolan 

och samhället strukturerades om. Nilholm lyfter även fram ett tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet kritiserar de tidigare två perspektiven som bygger 

på att någon eller något är ägare till problemet. Skolan har som uppgift att hantera de olikheter 

som finns hos eleverna och skolan blir då enligt Nilholm en arena där olika dilemman blir 

synliga. Exempelvis är ett dilemma att alla elever ska få liknande kunskaper samtidigt som de 

ska mötas utifrån sina olikheter. Här blir specialpedagogiken en del av lösningen på skolors 

dilemman. Elever i svårigheter kommer alltid att finnas och därför är det viktigt att utgå från 

varje enskilt tillfälle och göra det som behövs för att överbrygga svårigheterna (Nilholm, 

2007). Att i denna studie belysa olika specialpedagogiska perspektiv anser vi är viktigt då det 

kan relateras till deltagarnas syn på de digitala verktygen, lärandet och lärmiljön.  

Teori om förändringsprocesser 

Enligt Angelöws teori om förändringsprocesser är motivation, förändringsvilja och 

delaktighet centrala delar för att lyckas i förändringsarbeten (Angelöw, 2010). Motivation 

bygger på strävan efter att nå ett visst mål och är drivkraften i en handling. 

Förändringsarbeten bör enligt Angelöw byggas upp inifrån, utifrån de behov som finns, med 

stöd utifrån. För att förändringsarbeten ska bli framgångsrika krävs att samtliga inblandade är 

motiverade till och delaktiga i hela förändringsprocessen. Tillsammans bör man skapa 

utvärderingsbara mål och visioner för att öka motivationen för arbetet. Förändringsvilja hör 

ihop med olika faktorer som delaktighet, tilltro, självförtroende, information, kunskap och 

trygghet. Förändringsviljan beskrivs av Angelöw som förändringsarbetets motor. Det bör 

finnas en önskan hos individerna om förändring eller en insikt om varför förändringen är 

nödvändig. Om förändringen förväntas förbättra en individs situation skapas en större 

drivkraft hos individen. Följande förutsättningar skapar enligt Angelöw en god plattform för 

förändringsarbeten:  

 Inflytande och delaktighet i förändringsprocessen stärker förändringsviljan. Delaktighet 

skapas genom att individerna får vara aktivt delaktiga i processen, det vill säga vara 

med och formulera problem, diskutera förslag och åtgärder, påverka förändringstakten 

och omfattningen av förändringen.   

 Tilltro mellan olika individer, till exempel mellan ledning och anställda är en viktig 

faktor för att utveckla ett konstruktivt förändringsarbete. En stor tilltro ger näring och 

stimulans i själva arbetet. Positiva attityder från omgivningen stärker individens 

förmåga att genomföra förändring.   
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 Självförtroendet, det vill säga tron på förmågan att göra skillnad, spelar en viktig roll för 

genomförandet av förändringar. Självförtroendet påverkas av i vilken grad individerna 

ser de positiva förändringar som sker. En stark tilltro till den egna förmågan tenderar att 

skapa ett fortsatt intresse för förändringsarbetet.    

 Information och kommunikation, riklig och direkt, motverkar rykten och är en viktig 

faktor för att skapa delaktighet och i förändringsprocessen. Ett tillåtande klimat och en 

riklig kommunikation möjliggör att nya kunskaper och insikter kan börja tillämpas.  

 Kunskap och breddad kompetens inom förändringsområdet ger en realistisk bild av 

organisationens situation och förutsättningar och är viktigt för motivationen.   

 Känsla av trygghet skapas genom delaktighet, information och tillit och är en viktig 

förutsättning för att lyckas med förändringsarbeten.    

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna  

Studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2013) och ett specialpedagogiskt 

perspektiv (Nilholm, 2007). Angelöws (2010) teori om förändringsprocesser används för att 

analysera införandet och implementeringen av datorsatsningen.   

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan lärande ses som en gradvis process som består av 

hanterande av intellektuella eller materiella redskap. Olika faktorer som exempelvis 

motivation, tidigare erfarenheter och lärstilar påverkar hur lång tid det tar för en människa att 

lära sig ett redskap. Lärandet, vilket av Säljö benämns appropriering, går igenom flera faser 

(figur 1) innan ett redskap blir och används naturligt.  Redskapen i vår studie är datorer och 

olika digitala programvaror.  

Specialpedagogiska perspektiv på lärande innebär hur man ser på svårigheter som uppstår för 

elever i skolan. Nilholm beskriver tre perspektiv, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Med ett kompensatoriskt perspektiv ses eleven som innehavare av 

problem som därför måste kompenseras. Med ett kritiskt perspektiv söks istället förklaringen 

till de problem som uppstår i skolmiljön, det är då lärmiljöerna som måste anpassas och 

omstruktureras. Med ett dilemmaperspektiv kommer elever i svårigheter alltid att finnas och 

skolan är en plats där olika dilemman blir synliga. Specialpedagogiken blir då viktig för att 

utifrån varje enskilt tillfälle göra det som behövs för att överbrygga svårigheterna (Nilholm, 

2007).  

Motivation, förändringsvilja och delaktighet hos samtliga inblandade är centrala delar för att 

lyckas i förändringsarbeten, enligt Angelöws teori om förändringsprocesser. 

Förändringsarbeten som utgår från de behov som finns och som byggs upp inifrån har större 

möjlighet att lyckas. Gemensamt uppsatta mål ökar motivationen och faktorer som 

delaktighet, tilltro, självförtroende, information, kunskap och trygghet skapar förändringsvilja.   
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Metod 

I det följande beskrivs valet av forskningsmetod, datainsamlingsmetod, urval av informanter 

för intervjuer och studiens genomförande i alla delar. Därefter beskrivs analysens 

genomförande och etiska överväganden.    

Val av metod   

För att besvara studiens syfte och frågeställningar använde vi en kvalitativ forskningsmetod, 

där semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger, högstadielärare och tjänstepersoner i 

en kommun samt dokumentstudier utgör empiriska data.    

Valet av metod styrdes utifrån studiens frågeställningar och syfte. Vårt syfte var att beskriva, 

analysera och problematisera huruvida digitala verktyg, ur olika aktörers perspektiv, kan bidra 

till att skapa tillgängligt lärande för alla elever, därav valdes en kvalitativ metod, se Bryman 

(2011). Vi valde att samla data genom semistrukturerade intervjuer då dessa är vanliga inom 

kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid intervjuerna användes en intervjuguide 

innehållande öppna frågor utifrån studiens frågeställningar, vilket gav informanterna frihet att 

själva styra sina svar och förmedla det som upplevdes som mest angeläget, se Bryman (2011). 

Separata intervjuguider användes för intervjuer med de olika professionerna, se bilaga 2–4. 

För ett bredare perspektiv på kommunen och datorsatsningen valde vi även att söka 

information på den för studien aktuella kommunens hemsida samt statistik om kommunens 

skolor från Skolverket.  

Urval 

Urvalet av informanter var målinriktat och deltagarna valdes ut utifrån kriterier som var 

relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Då vi eftersträvade maximal 

variation (Christoffersen & Johannessen, 2015) valde vi informanter vid fyra F-9 skolor i en 

mindre stad. Två av skolorna låg i tätorten, den ena hade stor andel nyanlända elever. De två 

övriga skolorna var landsortsskolor, en av skolorna hade en klass i varje årskurs och en hade 

tre klasser i varje årskurs. Kriterierna för urvalet av deltagande lärare var att de skulle 

undervisa inom högstadiet och vara behöriga med lärarlegitimation. Gemensamt kriterium för 

både lärare och specialpedagoger var att de även skulle ha arbetat i skolan innan 

datorsatsningen. Vi eftersträvade även en variation när det gäller lärarnas ämnesbehörigheter. 

Vi kontaktade lärare utifrån dessa kriterier. På vardera av de utvalda skolornas högstadium 

arbetade en  specialpedagog, samtliga utom en kontaktades. På ett högstadium var 

specialpedagogen nyanställd och därför kontaktades istället den specialpedagog som tidigare 

arbetat på den skolan. Samtliga som fick förfrågan om deltagande i intervjustudien visade 

intresse och hade möjlighet att delta.    

Då vi var intresserade av att undersöka tankarna bakom införandet av datorsatsningen 

kontaktade vi förvaltningschefen för att få klarhet i vilka som varit med och tagit beslut om 

införandet av 1:1. Förvaltningschefen hänvisade oss till en av verksamhetscheferna och den 

administrativa chefen inom förvaltningen.    

Vid val av antal informanter i studien utgick vi från olika faktorer som studiens syfte, 

omfattning och tidsåtgång, se Kvale och Brinkmann (2014). Då vårt syfte var att beskriva 

uppfattningar om digitala verktyg kom studien i slutändan att omfatta totalt fyra 
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specialpedagoger och sex högstadielärare, fördelat på fyra skolor, samt två tjänstepersoner 

inom förvaltningsledningen, det vill säga sammanlagt tolv informanter.  

Genomförande 

Vi började insamlingen av data med att göra sökningar kring digitalisering och skolutveckling 

på kommunens hemsida. Vi sökte även efter aktuell statistik om kommunens skolor på 

skolverkets hemsida (Skolverket, 2018d). 

Därefter genomförde vi en pilotstudie för att säkerställa kvalitén på våra intervjufrågor 

(Bryman, 2011). Pilotstudien omfattade tre individuella provintervjuer med två 

högstadielärare och en specialpedagog som samtliga arbetade vid skolorna vid införandet av 

datorsatsningen. Resultatet av pilotstudien blev att vi omprövade och utvecklade kriterierna 

för vårt urval av informanter. För att kvalitetssäkra resultatet på studien utifrån de aktuella 

forskningsfrågorna lade vi till i urvalet att specialpedagogerna och lärarna skulle ha 

undervisat inom årskurserna 7–9 även innan införandet av 1:1. Vi ändrade dessutom 

ordningsföljden på ett par frågor samt förtydligade en fråga med en följdfråga. Revideringarna 

var dock så små att provintervjuerna fick ingå i studien.  

Efter pilotstudien kontaktade vi informanterna personligen med förfrågan om att delta. 

Samtliga informanter visade intresse och när de godkänt sitt deltagande och vi bokat tid för 

intervjuer fick de skriftligen ta del av ett missivbrev (bilaga 1) via mail i god tid före 

intervjuerna. Intervjuer med lärare och specialpedagoger delades upp mellan oss båda så att 

var och en intervjuade tre lärare och två specialpedagoger. Intervjuerna med kommunens 

tjänstepersoner genomfördes av oss båda. Varje intervjutillfälle varade omkring 30–60 

minuter och genomfördes ostört med respektive deltagare för att deltagarna inte skulle oroa 

sig för att någon kunde höra vad som sas (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp 

av mobiltelefon, efter samtycke, för att på ett effektivt sätt bevara samtalens innebörd och 

form, samt för att möjliggöra för transkribering (Kvale & Brinkmann, 2014) Varje intervju 

inleddes med det Kvale och Brinkmann (2014) kallar en orientering, där syftet och etiska 

aspekter repeterades. Därefter ställdes öppna frågor utifrån studiens frågeställningar och 

följdfrågor för att utveckla, klargöra och bekräfta.    

Databearbetning och genomförande av analys  

I direkt anslutning till varje intervju bearbetades materialet genom att ljudinspelningarna näst 

intill ordagrant transkriberades med hjälp av dator. Längre pauser, dröjande svar samt ljud 

som hm, skratt eller suckar utelämnades då syftet med intervjuerna inte var att analysera 

informanternas reaktioner. Vi avlyssnade därefter ljudinspelningarna flera gånger för att 

säkerställa att vi inte missat eller missuppfattat något (Kvale & Brinkman, 2014). Efter att 

deltagarna fått möjlighet att ta del av transkriberingarna och getts möjlighet att komma med 

synpunkter vidtog vi det som Kvale och Brinkman benämner meningskoncentrering. Vi 

sammanfattade citaten tillsammans och formulerade koncentrerade meningar av innebörden.   

Med hjälp av färgkodning utifrån studiens frågeställningar sorterade och strukturerade vi 

sedan de koncentrerade meningarna för att se mönster och samband (Kvale & Brinkmann, 

2014). Efter en andra genomgång utkristalliserades teman under varje frågeställning. Då 

texten grupperats under frågeställningarna och underliggande teman skrevs innehållet i dem i 

huvudsak ut i löpande text som utgjorde resultatet. En del citat behölls som illustrationer och 

redigerades varsamt från talspråk till skriftspråk, se Kvale och Brinkmann (2014). 
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De teman som framträdde under varje forskningsfråga utgör underrubrikerna i studiens 

resultatdel. 

Tabell 1. Frågeställningarnas teman 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

Potentialen med 1:1    

   

Implementeringen 

av datorsatsningen  

Hur 1:1 används, bidrar 

till elevers lärande och 

påverkar special-

pedagogens roll   

 Utvecklingsbehov för 

att skapa tillgängligt 

lärande med stöd av 

1:1    

Tjänstepersonernas  

tankar vid införandet   

 

 

Pedagogernas tankar  

vid införandet  

Implementeringsprocessen 

enligt tjänstepersonerna 

 

Implementeringen enligt 

lärare och 

specialpedagoger  

1:1 i undervisningen  

 Tillgång  

 Inkludering och  

delaktighet  

 Motivation och 

måluppfyllelse  

 Likvärdighet 

    

Utmaningar med 1:1 i 

undervisningen  

Specialpedagogens roll 

Utvecklingsbehov för 

effektiv användning av 1:1  

 

Utvecklingsbehov för 

användandet av 1:1 som 

alternativt lärverktyg  

 

Digital skolutveckling   

     

Med forskningsfrågorna som utgångpunkt genomförde vi en kvalitativ innehållsanalys av 

dokument på kommunens hemsida som handlade om utbildning och/eller digitalisering 

(Bryman, 2011). Vi skrev ut dessa och läste igenom dokumenten flera gånger för att få en 

känsla för helheten. Uttryck och fraser som förekom frekvent kategoriserades under 

begreppen digitalisering, skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och digitala 

stödfunktioner. Därefter kondenserade vi de meningsbärande enheterna (Bryman, 2011). Den 

kondenserade informationen analyserade vi i relation till resultatet av intervjuerna.   

Etiska överväganden  

I arbetet med studien har vi tagit hänsyn Vetenskapsrådets forskningsetiska priciper 

(Vetenskapsrådet, 2017). Information och samtycke har stått i fokus. Informationskravet 

mötte vi genom att informera deltagarna om studiens syfte och vad som skulle undersökas. 

För att möta samtyckeskravet fick alla deltagare veta att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtliga deltagare fick även erbjudande om att 

läsa igenom transkriberingarna samt ta del av det färdiga examensarbetet. Vi har avidentifierat 

allt material och deltagarnas, skolornas och kommunens namn utelämnas i studien. Materialet 

har behandlats med stor försiktighet och deltagarnas uppgifter tas tillvara med förtroende för 

att möta kravet på konfidentialitet. För att möta nyttjandekravet kommer materialet endast att 

användas för forskning och inte i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

Kommunen benämns i studien med ett fiktivt namn, Flyggköping. En kodnyckel för 

kommunens fiktiva beteckning förvaras hos författarna till föreliggande examensarbete.  

Innan intervjuerna fick samtliga deltagare ta del av ett missivbrev (bilaga 1). Brevet 

informerade om studiens syfte, deltagarnas frivillighet och anonymitet samt hur materialet 
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används och behandlas. Informationen i missivbrevet repeterades även muntligt vid varje 

intervjutillfälle. 

Tillförlitlighet 

Krav på tillförlitlighet och trovärdighet är två förutsättningar för att ett forskningsresultat skall 

ha ett bevisligt värde (Bryman, 2011). Studiens tillförlitlighet har bedömts utifrån fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011).   

Trovärdighet skapas genom att forskningen utförs enligt rådande regler och att deltagarna i 

studien får ta del av resultaten (Bryman, 2011). Trovärdigheten i vår studie kopplas till att 

samtliga deltagare har fått möjlighet att ta del av transkriberingen av sin intervju innan analys 

och de deltagare som önskar kommer att få en kopia av den färdiga studien. Både 

metodlitteratur och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) har beaktats och 

studien har genomförts i enlighet med dessa. Med överförbarhet menas hur överförbara 

resultaten är till en annan kontext (Bryman, 2011). Genom att vi presenterar resultaten med 

fylliga redogörelser, detaljerade beskrivningar och citat kan läsaren själv ta ställning till hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). Varje del av 

forskningsprocessen har fortlöpande granskats av vår handledare och våra studentkollegor i 

handledningsgruppen, vilket styrker pålitligheten (Bryman, 2011). Den kollegiala 

handledningen har varit ett stort stöd för att bedöma kvaliteten på de procedurer vi valt och 

hur vi tillämpat dessa. Genom medvetenhet om att våra personliga erfarenheter och 

referensramar kan påverka de slutliga resultaten har vi under arbetet med studien fortlöpande 

reflekterat över våra egna ståndpunkter i syfte att undvika att subjektiva bedömningar får 

utrymme i uppsatsen (Bryman, 2011).   

Sammanfattning av metoden  

Genom en kvalitativ intervju- och dokumentstudie har vi sökt svar på våra frågeställningar 

utifrån syftet med studien. Urvalet av informanter, fyra specialpedagoger, sex högstadielärare 

och två tjänstepersoner i en mindre kommun, har varit målinriktat. Efter en mindre pilotstudie 

kontaktade vi informanterna som fick ta del av information om studien och dess etiska 

aspekter. Varje intervjutillfälle varade mellan 30–60 minuter, genomfördes ostört och 

spelades in med mobiltelefon. Vi ställde öppna frågor utifrån en på förhand bestämd 

intervjuguide. Ljudinspelningarna transkriberades av oss därefter näst intill ordagrant och alla 

deltagare fick möjlighet att ta del av utskrifterna. Vi formulerade koncentrerade meningar av 

innebörden och sammanfattade citat som därefter analyserades och sorterades utifrån studiens 

fyra frågeställningar. De mönster och samband som vi såg fick bilda teman under varje 

frågeställning (tabell 1).   
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Studiens resultatdel  

I denna del redovisas studiens resultat. Först beskrivs kortfattat den aktuella kommunen, 

centrala nyckeldata för grundskolan i kommunen samt den aktuella datorsatsningen. Därefter 

presenteras övergripande studiens informanter. Studiens intervjuresultat utifrån intervjuerna 

med sex lärare, fyra specialpedagoger och två tjänstepersoner följer därpå i samma ordning 

som studiens fyra forskningsfrågor. Resultatet av varje frågeställning presenteras i olika 

teman utifrån de data som insamlats i den här studien. Varje frågeställning följs av en kort 

analys som är kopplad till styrdokument, tidigare forskning, litteratur och teori.  

Den första frågeställningen presenteras i två teman och handlar om den potential 

informanterna såg med datorsatsningen inför införandet. Tema 1 redovisar tjänstepersonernas 

tankar och tema 2 lärarnas och specialpedagogernas tankar. Även resultatet av den andra 

frågeställningen presenteras i två teman. I tema 1 redovisas hur datorsatsningen 

implementerats utifrån tjänstepersonernas perspektiv och tema 2 utifrån lärarnas och 

specialpedagogernas perspektiv. Den tredje frågeställningen presenteras i fyra teman. I tema 1 

redovisas fördelar och möjligheter med 1:1 ur specialpedagogers och lärares perspektiv. I 

tema 2 redovisas hur 1:1 används i undervisningen. I tema 3 redovisas de utmaningar lärare 

och specialpedagoger upplever med 1:1 och i tema 4 redovisas specialpedagogens roll i 

datorsatsningen. Den sista frågeställningen, som handlar om vilka utvecklingsbehov som 

specialpedagoger och pedagoger upplever när det gäller att skapa tillgängligt lärande och 

tillgängliga lärmiljöer med 1:1, presenteras tre teman. I tema 1 redovisas utvecklingsbehov för 

effektiv användning av 1:1. I tema 2 redovisas utvecklingsbehov för användandet av 1:1 som 

alternativt lärverktyg. I tema 3 redovisas pedagogernas tankar om digital skolutveckling. 

Informanternas egna ord och uttryck presenteras i kursiv stil. Liknande uppfattningar bland 

informanterna, specialpedagoger och lärare presenteras sammanhållet för respektive 

informantgrupp. När uppfattningarna skiljer sig åt markant inom de två yrkesgrupperna 

presenteras uppfattningarna för respektive individ. 

Studiens kommun och studiens informanter  

Datorsatsningen som studeras i det här examensarbetet pågår som tidigare framgått i en 

mindre kommun, kallad Flyggköping. Några statistiska nyckeldata om kommunens 

grundskola som vi hämtat från Skolverkets statistikdatabas visar att omkring 600 elever i 

kommunen gick ut årskurs nio i den kommunala grundskolan år 2018. Av dessa hade nästan 

90 procent gymnasiebehörighet, vilket kan jämföras med rikets cirka 80 procent. Kommunens 

grundskolor hade år 2017 en högre andel utbildade lärare än riksgenomsnittet däremot var det 

något fler elever per lärare än snittet i landet (Skolverket, 2018d). Skolverkets statistik visar 

också att kostnaderna för digitala lärverktyg ökat mer i Flyggköping än i landet i genomsnitt 

de senaste åren (se figur 3, bilaga 5). Den totala kostnaden för undervisningen per elev har 

samtidigt, också enligt Skolverkets statistik, följt riket i stort de senaste åren (se figur 4, bilaga 

5).  

I Flyggköping infördes för två år sedan, efter politiska beslut, datorsatsningen 1:1 i 

kommunens samtliga högstadieskolor. Datorsatsningen i de olika skolorna finansierades 

genom ett extra anslag av kommunen. På kommunens hemsida anges vid tiden för det här 

examensarbetet att digitala verktyg ska vara en naturlig del i lärandet i alla skolformer. Där 

betonas också att arbetssätt och undervisningsmetoder i kommunens skolor grundas på 

forskning och beprövad erfarenhet, vilket i förlängningen antas bidra till nya kunskaper.  
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I nedanstående tabell 2 presenteras medverkande informanter, sex behöriga lärare, fyra 

utbildade specialpedagoger och två tjänstepersoner. För lärare anges ungefärligt antal år i 

läraryrket samt övergripande ämnesinriktning. För specialpedagoger anges det antal år de 

arbetat som specialpedagoger.  

Tabell 2. Studiens informanter 

Informanter Lärare och 

specialpedagoger, 

antal år i yrket 

Lärare ämnesinriktning 

Lärare 1 10–20 år Språk och SO 

Lärare 2 10–20 år Praktiskt-estetiskt ämne och matematik 

Lärare 3 Mer än 20 år Språk och SO 

Lärare 4 10–20 år Språk 

Lärare 5 10–20 år Praktiskt-estetiskt ämne 

Lärare 6 10–20 år Matematik och NO 

Specialpedagog 1 0–10 år  

Specialpedagog 2 10–20 år 
 

Specialpedagog 3 0–10 år 
 

Specialpedagog 4 0–10 år 
 

Tjänsteperson 1 
  

Tjänsteperson 2 
  

Av tabell 2 framgår att när det gäller studiens lärare har samtliga lång lärarerfarenhet, mellan 

10 och mer än 20 år, i årskurserna 7–9. Av tabellen framgår också att lärarnas 

ämneskompetens är jämnt fördelat mellan de som undervisar i språk och de som undervisar i 

annat ämne. En av lärarna (lärare 1) har ett försteläraruppdrag inom IKT. Ingen av de övriga 

lärarna är förstelärare. Flertalet lärare, fem av sex, undervisar i två eller fler så kallade 

teoretiska ämnen. En lärare undervisar endast i ett teoretiskt ämne Yrkeserfarenheten som 

specialpedagog i grundskolans senare år skiljer sig åt betydligt mer och varierar mellan 0 år 

och 20 år bland de fyra informanterna i gruppen specialpedagoger. Tre av specialpedagogerna 

som har arbetat kortare tid än 10 år som specialpedagoger, har samtidigt flera års 

yrkeserfarenhet som lärare inom grundskolan och gymnasieskolan. Den specialpedagog som 

arbetat uppemot 20 år har därutöver långvarig erfarenhet som lärare inom grundskolan. Både 

lärare och specialpedagoger har arbetat i sina respektive yrkesroller även innan införandet av 

1:1.    

Bland de två tjänstepersonerna är den ene verksamhetschef för grundskolan, och har en 

bakgrund som lärare och rektor. Den andre tjänstepersonen är verksam som administrativ chef 

inom kommunens bildningsförvaltning, men saknar lärarbakgrund.  



26 

 

Potentialen med 1:1 

Här redovisas först den potential som tjänstepersonerna såg med 1:1 i skolorna. Därefter 

redovisas de tankar lärare och specialpedagoger hade kring 1:1 inför satsningen. Slutligen 

presenteras vår analys av resultatet.   

Tjänstepersonernas tankar inför datorsatsningen  

Att införa 1:1 i Flyggköpings skolor var enligt tjänstepersonerna ett politiskt beslut som följde 

kommunens plan för att öka den digitala tillgängligheten för medborgarna.  Tack vare ett 

extra anslag från kommunen möjliggjordes den del av satsningen som gav 1:1 på kommunens 

högstadieskolor. En av tjänstepersonerna berättar: “Den här satsningen 2015 då fick vi …. 

miljoner så den där nysatsningen har vi täckt och inte dragit in någonstans”. Hur satsningen 

på 1:1 till yngre elever skall finansieras är enligt tjänstepersonerna oklart i nuläget. 

Tjänstepersonerna berättar att det finns många assistenter anställda i skolorna och att 

kostnaden för personal är den i särklass största kostnaden. Tjänstepersonerna uttrycker att 

man kanske “behöver lösa det inom befintlig ram” men att det kan komma ytterligare 

statsbidrag till de digitala verktygen. 

Tjänstepersonerna uppger att de inte tagit del av politikernas beslutsunderlag men att de var 

positiva till beslutet. De säger att det gick hand i hand med en tidigare tillsyn av 

Skolinspektionen av några skolor i kommunen.  

Skolinspektionen tryckte ju redan för sex år sedan på att vi inte hade tillräckligt utbyggd IT. Det 

var för få datorer. Det tror jag också var en grund till varför politikerna började jobba med det. 

(Tjänsteperson 1)  

När tjänstepersonerna får frågan om vilken forskning och beprövad erfarenhet beslutet var 

kopplat till berättar den ene tjänstepersonen att hen tagit del av en del forskning som visar att 

det inte är självklart med positiva effekter av 1:1 i undervisningen. Hen förklarar sin trots det 

positiva inställning till 1:1 med kravet på ökad digitalisering i skolan från Skolverket. När 

direktiv och allmänna råd kommer från Skolverket uttrycker båda tjänstepersonerna att det får 

antas vara baserat på forskning och beprövad erfarenhet.    

I grund och botten så kommer ju aldrig det här påbudet ifrån Skolverket, att man ska jobba med 

datorer, det kommer ju inte om det inte finns forskning och beprövad erfarenhet. Där har vi inte 

så mycket att säga till om. Sedan gäller det för oss att jobba med argument. Varför genomför vi 

det här? Vad ser ni? Vad ser vi för fallgropar? Och då tittar vi på det. (Tjänsteperson 1)  

Innan beslutet togs upplevde tjänstepersonerna ett tryck från samhället i stort, och även från 

lärare i kommunen, att öka tillgången till datorer i skolan. Den ene av tjänstepersonerna 

berättar att hen vid besök ute på olika skolor förstått att även elever efterfrågade fler datorer 

och att eleverna upplevde en förbättrad arbetsro vid arbete med datorer i undervisningen.    

Det som har slagit oss där, och som jag tyckte var ganska viktigt, var att eleverna uppfattade 

som att när de får arbeta med datorer, då blir det lugnare i klassrummet. Och det tyckte vi var 

viktigt. Arbetsron får vi också ett påpekande från Skolinspektionen, att de såg som jätteviktig. 

Arbetsron innebär ju att det blir en trivsammare stämning. (Tjänsteperson 1)   

Detta berättar tjänstepersonen att hen tog fasta på eftersom arbetsro är något som inte minst 

elever i behov av särskilt stöd har stor nytta av. Hen säger även att elever i behov av särskilt 

stöd har extra stor nytta av datorn som läs- och skrivverktyg.    
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Den ene tjänstepersonen uttrycker också positiv inställning till digitala läromedel och 

förklarar detta med att undervisningen blir mer uppdaterad med digitala läromedel än med 

traditionella läromedel. Tjänstepersonen säger: “traditionella läromedel i till exempel SO blir 

snabbt gammalt”. Hen fortsätter med att beskriva att vi befinner oss i ett skifte nu när det 

gäller traditionella läromedel kontra digitala läromedel: “Köper vi in fullständigt med 

traditionella läroböcker och fullt ut med digitala också? Kan vi hitta en mix?”.   

Tjänstepersonen avslutar med att säga att alla läromedel inte kan tas bort och uttrycker att 

böcker är viktiga för att läsförmågan hos eleverna inte ska försämras. I en del ämnen, 

exempelvis språk, kanske man inte längre behöver traditionella läromedel om undervisningen 

läggs upp annorlunda, säger tjänstepersonen.  

Pedagogernas tankar inför datorsatsningen  

I stort sett samtliga lärare och specialpedagoger uttrycker att de var positiva till 

datorsatsningen. “Jag tror inte att det var någon som tyckte att det var en dålig idé”, säger en 

av de praktisk-estiska lärarna. Några lärare berättar att det fördes informella diskussioner i 

arbetslagen kring fördelar och nackdelar med 1:1 innan datorerna kom. En lärare berättar att 

kollegiet fick ta del av information från rektor efter en rektorsträff. Man pratade då om att 

kostnaden för datorerna delvis skulle kunna finansieras genom att byta traditionella läromedel 

till digitala läromedel. En annan lärare berättar att man diskuterade vad som redan fungerade 

bra och vad som kunde bli bättre.   

Vi hade fungerande system med datavagnar och ville nog hellre utöka dessa. Vi såg farhågan på 

vår skola med att eleverna skulle dra datorerna fram och tillbaka. Vi tänkte ansvar, är det 

verkligen värt det? Hur ofta kommer vi att använda datorerna? (Lärare i språk och SO)  

En av specialpedagogerna beskriver ungefär detsamma som läraren. Lite informellt utbyttes 

tankar.   

Det var lite prat om Ipad kontra datorer. Många saker vägdes fram och tillbaka. Vi kände väl att 

datorer var att föredra, att det gynnade fler. (Specialpedagog 3)  

Varken lärarna eller specialpedagogerna uppger att de var delaktiga i beslutet om att införa 

1:1 och säger att de inte deltog i formella diskussioner om potentialen med verktyget. En av 

specialpedagogerna säger:  

Nej, det kan jag inte säga, att jag var delaktig så, det var ju ett beslut som var taget centralt. 

Sedan kunde vi se till att det inte gick för fort, att liksom skjuta på det. Jag tror att det blev klart 

efter jul. (Specialpedagog 1)  

Resultatanalys  

I intervjuerna framgår att beslutet om att införa 1:1 i kommunens skolor var ensidigt politiskt. 

Varken tjänstepersonerna, lärarna eller specialpedagogerna säger sig ha tagit del av eller 

diskuterat någon forskning kring 1:1 som visar på positiva effekter på undervisningen och 

lärandet innan införandet. Informanternas delaktighet i införandet av datorsatsningen skiljer 

sig därför från kommunens motivering på hemsidan om att nya arbetssätt och metoder i 

skolorna grundas på forskning och beprövad erfarenhet. Trots bristande delaktighet säger 

ändå i stort sett samtliga inblandade lärare och specialpedagoger att de var positiva till 

beslutet. Att alla var positiva till datorsatsningen kan jämföras med Angelöws teori om 

förändringsprocesser där motivation är en av förutsättningarna för att lyckas med förändringar 

(Angelöw, 2010).   
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Tjänstepersonerna i studien uttrycker att de till viss del reflekterade över potentialen med 1:1 

innan införandet, att de bland annat såg fördelar för elever i behov av särskilt stöd i form av 

förbättrad arbetsro och nyttan av datorn som läs- och skrivverktyg. Att undervisningen skulle 

kunna bli mer uppdaterad genom digitala läromedel var en annan fördel som en av 

tjänstepersonerna såg. Annan forskning visar att digitala verktyg förs in i skolan av flera olika 

anledningar (Blomgren, 2016, Erixon, 2010; Haelerman, 2017). Att digitala verktyg behövs 

för att öka elevernas digitala kompetens inför framtiden är ett argument, att de kan bidra till 

en mer effektiviserad och individualiserad undervisning är ett annat (Blomgren, 2016; 

Haelermans, 2017). Enligt den ene av tjänstepersonerna var det stora trycket på ökad 

digitalisering från lärare, elever och det omgivande samhället, däribland Skolverket och 

Skolinspektionen, som var den främsta förklaringen till deras positiva inställning. Likartat 

resonerar Erixon (2010) när han skriver att externa förväntningar, från till exempel politiker, 

tycks vara en starkare faktor för att införa och använda ny teknologi i skolan än att utveckla 

och förbättra undervisningen.    

Även om lärarna och specialpedagogerna inte hade formella möjligheter att vara med och 

påverka beslutet om införandet av 1:1 förekom enligt informanterna diskussioner inom 

arbetslagen. Diskussionerna handlade utifrån informanternas minnesbilder huvudsakligen om 

praktiska aspekter, till exempel huruvida datorer eller Ipads var att föredra och hur dessa 

skulle finansieras. Den bristande förankringen av datorsatsningen bland skolans lärargrupper 

står därför i kontrast till Angelöws teori om att förändringsarbeten bör byggas upp inifrån, 

utifrån de behov som finns och att det bör finnas en önskan om förändring eller en insikt om 

förändringens fördelar hos alla individer (Angelöw, 2010). En större drivkraft skapas enligt 

Angelöw hos individen när det finns god kunskap om förändringsområdet hos individerna och 

då förändringen förväntas leda till förbättringar i verksamheten. Detta kan jämföras med att 

lärarna och specialpedagogerna i studien inte beskriver förekomsten av några diskussioner, 

kring en förändrad eller förbättrad undervisningspraktik genom 1:1, som kunde bidra till ökad 

kunskap.   

Implementeringen av datorsatsningen  

Här redovisas först tjänstepersonernas beskrivning av implementeringsprocessen. Därefter 

följer lärarnas och specialpedagogernas perspektiv på och uppfattningar om 

implementeringen. Avsnittet avslutas med en fördjupad resultatanalys.  

Implementeringsprocessen enligt tjänstepersonerna 

I intervjuerna med tjänstepersonerna hänvisas till den årliga elevenkäten som genomförs vid 

alla skolor i Flyggköping, som visar att användandet av datorer i undervisningen har ökat de 

senaste åren. Båda tjänstepersonerna säger sig också vara nöjda med 

implementeringsprocessen i stort.   

Jag får ändå en känsla av att det blivit bra. Sedan finns de ju alltid de som tycker att det här var 

ju inte alls tillräckligt. (Tjänsteperson 2)  

Någon utvärdering av datorsatsningen har enligt tjänstepersonerna dock inte genomförts. 

Tjänstepersonerna berättar vidare att kommunen först satsade på att bygga ut skolornas 

infrastruktur, i form av till exempel trådlösa nätverk, då den var otillräcklig. Därefter åkte 

representanter från Flyggköping runt till andra kommuner som kommit längre i 

digitaliseringen för att se och lära. Tjänstepersonerna säger: “Börjar man i fel ände så blir det 
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inte bra.” Planen var enligt tjänstepersonerna att först ordna infrastrukturen, därefter införa 

datorerna för att till sist fortbilda lärare i effektiv användning av 1:1 i undervisningen.  

Innan 1:1 infördes informerades Flyggköpings rektorer om vikten av att tänka pedagogiskt 

med 1:1. Tjänstepersonerna hade genomgångar i rektorsgruppen för att tydliggöra att det var 

undervisningen som skulle förändras med 1:1. När datorerna sedan levererades till 

skolenheterna överlämnades också ansvaret för att implementera datoranvändningen i skolan 

till respektive rektor.    

Sedan gick vi ju in i digitaliseringen och då är det rektorerna som fått ansvara för det här och vi 

håller ihop dem så det ska bli någorlunda lika. (Tjänsteperson 1)  

En av tjänstepersonerna förklarar sin syn på datasatsningen som att datorer, oavsett 

varumärke, är viktiga redskap som måste användas i skolan: “fokus ska inte ligga på vilken 

vara man använder utan på hur de istället används”. Det fick dock enligt tjänstepersonerna 

inte bli så att elever och lärare bara skrev allt på datorn istället för på papper.  

Tjänstepersonerna berättar att det inte förekommit någon kompetensutveckling för skolans 

pedagogiska personal inför införandet av 1:1. De beskriver två svårigheter avseende 

kompetensutveckling. Den ena är att pedagoger befinner sig på olika nivåer när det gäller 

digital kompetens och att det är svårt att veta vad som behövs i fortbildningsväg. Den andra 

svårigheten är byråkratiska och juridiska regelverk, enligt den nya dataskyddsförordningen 

GDPR.  Allt regelverk kring digitalisering tar enligt tjänstepersonerna mycket tid i anspråk för 

att reda ut vilka verktyg som kan användas i skolan.  

Det har blivit en byråkratisk-juridisk härva, som vi sitter i nu då, med GDPR och hela det 

paketet. Så vi är i det stadiet nu då innan vi vet vad vi får. X kommun är väldigt restriktiv, 

väldigt noga med att följa lagen till punkt och pricka. Vi får inte gå in i det eller det innan vi vet 

vad vi får. (Tjänsteperson 1)  

Tjänstepersonerna berättar att samtliga rektorer i Flyggköping under föregående år blev 

uppmanande att delta i Skolverkets modul “Leda digitalisering” i lärportalen. Nu står 

pedagogerna i kommunen på tur att genomföra en annan av modulerna i lärportalen som 

handlar om digitalisering. En av tjänstepersonerna berättar: “Vi har genomfört Skolverkets 

modul för skolledare och nu är vi i planeringsstadiet för alla pedagoger.” Den andre 

tjänstepersonen inflikar: “Och en del har ju redan tjuvstartat”, och nämner därefter två av 

skolorna i kommunen.   

Det är ett färdigt utbildningspaket som all personal också ska genomgå. I utbildningen som 

rektorerna gick så ingår det att de ska göra en IT-plan för den egna enheten. (Tjänsteperson 2)  

Den ene tjänstepersonen önskar att det skulle finnas pedagogiska experter i Flyggköping som 

kunde åka runt i skolorna och inspirera i användandet av 1:1. Tjänstepersonen berättar att det 

finns två utvecklingsledare centralt inom förvaltningen som arbetar med den digitala 

skolutvecklingen och som håller digitala utbildningar. Deras uppdrag beskrivs av 

tjänstepersonerna som av mer teknisk än pedagogisk karaktär. Vidare beskrivs hur dessa 

utvecklingsledare främst arbetat med implementeringen av olika lärplattformar i kommunens 

skolor.  En av tjänstepersonerna beskriver hur en ytterligare ny lärplattform infördes för 

vilken några lärare fick särskild utbildning och behörighet. Uppdraget för dessa lärare var 

sedan att genom kollegialt lärande sprida kunskapen på respektive skolor. Kommunen står nu 

i begrepp att implementera en molntjänst och där har man valt samma process. Man har 

återigen utsett lärarrepresentanter som fått utbildning och som sedan ska vara ett stöd för sina 

kollegor.    
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Tjänstepersonerna bekräftar att det tidigare funnits ett särskilt databibliotek, så kallat 

skoldatatek, som inrättats på förslag av skolans övergripande ledning på tjänstemannanivå. 

Skoldatateket hade både i uppdrag att ge stöd till specialpedagoger och lärare kring alternativa 

lärverktyg och att låna ut digitala verktyg till skolenheter. Skoldatateket är nu avvecklat. 

Informanterna på tjänstemannanivå säger sig dock inte ha kännedom om hur skoldatateket i 

praktiken fungerat när det gäller pedagogiskt stöd till lärare och specialpedagoger. Det är även 

oklart för dem var en liknande stödjande funktion finns inrättad idag. Ett förslag som också 

framförs i sammanhanget är att specialpedagogerna i kommunen skulle kunna ges ett bredare 

ansvar för att upprätthålla en liknande funktion som det tidigare skoldatateket.   

Den funktionen som skoldatateket hade kan ju finnas någon annanstans. Jag får inte frågan: vart 

hittar jag det där, så någonstans hittar man det ju. Kanske det ska ligga lite på 

specialpedagogerna också att man undersöker och tittar och håller sig lite uppdaterade. 

(Tjänsteperson 1)  

En av tjänstepersonerna berättar att kommunen nyligen tillsatt en skolledargrupp bestående av 

en gymnasierektor, en grundskolerektor och en förskolechef med särskilt ansvar för att 

utveckla strategier för digitala verktyg. Skolledarna har i sin tur IKT-grupper på sina enheter.  

Tjänstemannanivån har utformat uppdraget till skolledargruppen att utifrån underlag från 

IKT-grupperna, tillsammans bestämma vilka digitala appar och läromedel som ska användas i 

kommunens skolor. Tjänstepersonen beskriver att skolledargruppens uppdrag mötts av kritik 

från skolans pedagogiska personal: 

Det [skolledaruppdraget] möts ju av ganska stor kritik från vissa håll också. De [skolans 

pedagogiska personal] vill bestämma själva vad de ska ha för läromedel. (Tjänsteperson 2) 

Implementeringen enligt lärare och specialpedagoger  

De flesta lärare beskriver att den fortbildning de fått kring 1:1 har skett genom en form av 

informellt kollegialt lärande. Den bygger på eget intresse och hur villiga kollegor är att dela 

med sig av sina kunskaper. Detta beskrivs av en lärare i språk och SO som säger: “Vi är några 

i arbetslaget som brukar dela med oss nya grejer, men det har också med intresse att göra”. 

Flera av lärarna säger att det är upp till den enskilda läraren att fortbilda sig och leta reda på 

användbara sidor och tjänster. Ingen av lärarna säger sig ha fått tillräcklig 

kompetensutveckling när det gäller 1:1. När en av lärarna i språk och SO ska beskriva sin 

kompetensutveckling blir svaret: “Det går jättesnabbt att beskriva. Ingen!” En av de praktisk-

estetiska lärarna berättar att hen fått några timmar för att lära sig Office365 och att en 

läromedelsutvecklare på NE (Nationalencyklopedin) varit på skolan för att visa hur man kan 

använda deras tjänster i undervisningen. Den läraren verkar nöjd och uttrycker: “Det har ju 

inte varit superdåligt med fortbildning.” Flera av lärarna berättar att de inte tycker att de har 

tillräckligt med tid att sitta med datorn och försöka utveckla sitt sätt att använda den i 

undervisningen.  

Även specialpedagogerna berättar att de är mer eller mindre självlärda när det kommer till att 

använda 1:1 i undervisningen och som alternativt lärverktyg. Samtliga önskar att de hade fått 

tid och möjlighet att lära sig mera. En av specialpedagogerna säger att det inte har varit 

prioriterat, varken av henne själv, av skolledningen eller den centrala elevhälsan att sätta sig 

in i effektiv användning av 1:1 i undervisningen. En av specialpedagogerna uttrycker att hen 

önskat mer pedagogiskt stöd från huvudmannen i samband med införandet av 1:1. 

Varken lärarna eller specialpedagogerna uttrycker att de känt sig delaktiga i införandet av 1:1. 

Ingen av dem säger att de känner till någon plan för implementeringen.   
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Dålig implementering! Jag kan känna att man förväntar sig av pedagoger och specialpedagoger 

för den delen att vi ska kunna använda det som verktyg på ett relevant sätt. Det måste klargöras 

från huvudmännens håll hur vi ska använda det [verktyget]. (Specialpedagog 1)  

Specialpedagogerna önskar att de fick ett tydligare uppdrag i digitaliseringen. Både lärare och 

specialpedagoger efterfrågar en tydlig plan och en tydlig ansvarsfördelning så att de vet vilka 

förväntningar arbetsgivaren har på dem. Flera av lärarna säger att det är svårt att utvärdera 

digitaliseringsprocessen när skolan inte har formulerat utvärderingsbara mål.  

Resultatanalys  

Tjänstepersonerna uttrycker att införandet av 1:1 hittills fungerat bra och att användandet av 

datorer i undervisningen har ökat. Planen för implementeringen var att först ordna 

infrastrukturen i skolorna och därefter införa datorerna, vilket de ur sitt eget perspektiv ser 

som lyckat. Att avvakta med att ge utbildning för personal i området i datorisering och 

digitala verktyg var enligt tjänstepersonerna en medveten strategi. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande (appropriering) enligt Säljö (2013) i fyra faser (fas 1: initial kontakt, 

fas 2: systematisk prövning, fas 3: appropriering, fas 4: naturalisering) som vi tidigare 

redogjort för i teoriavsnittet. Kommunen har i det här fallet valt kompetensutveckling av 

pedagoger, det vill säga fas 1 enligt Säljö, som ett sista steg i implementeringsprocessen. Det 

innebär att lärandeprocessen är inledd för samliga pedagoger men att den skett utan det stöd 

som pedagogerna både efterfrågar och behöver för att komma vidare.  

I intervjuerna med lärarna och specialpedagogerna framkommer det att de inte känt sig 

delaktiga i förändringsprocessen och att de inte fått ta del av någon tydlig plan för införandet. 

Det kan sättas i relation till Angelöws teori där delaktighet i hela förändringsprocessen, hos 

samtliga inblandade, är viktigt (Angelöw, 2010).   

Forskning visar att lärares digitala kompetens har stor betydelse för hur snabbt digitala 

verktyg introduceras i undervisningen och hur effektiva de blir (Grönlund & Wiklund, 2018; 

Haelerman, 2007, Smeets, 2005). Tjänstepersonerna hänvisar till att pedagogerna tidigare fått 

fortbildning i en lärplattform och en molntjänst.  Lärarna och specialpedagogerna beskriver att 

de digitala kunskaper och färdigheter de utvecklat i samband med införandet av 

datorsatsningen 1:1 i stort bygger på eget intresse och informella samtal kollegor emellan. Att 

kompetensutveckling med inriktning på datorsatsningen 1:1 som pedagogiskt verktyg 

förekommit kan dock varken tjänstepersonerna, specialpedagogerna eller lärarna påminna sig 

om. På uppdrag från regeringen (Regeringsbeslut U2015/03844/S) har Skolverket tagit fram 

olika skolutvecklingsprogram för att utveckla den digitala undervisningen. Två år efter 

införandet av datorsatsningen beslutade Bildningsförvaltningen i Flyggköping utifrån detta att 

samtliga rektorer skulle ta del av ett av dessa program och tjänstepersonerna berättar att 

samtliga lärare i grundskolan nu står på tur.   

Enligt tjänstepersonerna har det från första början funnits en ambition från förvaltningens sida 

att det pedagogiska arbetet ska utvecklas med datorsatsningen 1:1, vilket enligt samma 

informanter kräver pedagogiska experter som kan driva sådant utvecklingsarbete. Liknande 

resonemang förs av Grönlund och Wiklund (2018) som menar att lärare behöver stöd när det 

gäller didaktiska val som rör vilka verktyg och program som ska användas.  Att Flyggköping, 

har valt att avveckla kommunens skoldatatek, som fungerat som stödfunktion i arbetet med 

digitala verktyg, kan ses stå i kontrast till de behov tjänstepersonerna ser. En utvärdering 

gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten pekar i samma riktning, det vill säga att 

skoldatatek kan driva den digitala utvecklingen framåt och vara ett viktigt stöd, främst i 
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arbetet med elever i behov av särskilt stöd, men att beslutsfattare ofta inte har kännedom om 

verksamhetens potential (Östling et al., 2015).  

Kommunens tillsättning av en särskild skolledargrupp med övergripande ansvar för införande 

av nya appar och läromedel, som omnämns av tjänstepersonerna, sammanfaller med 

forskningsresultat som pekar på att gemensamma resurser måste utarbetas för att 

undervisningen med datorerna ska bli likvärdig och hålla samma kvalitet (Grönlund, 2014; 

Grönlund och Wiklund, 2018). Det är enligt tjänstepersonerna inte helt okomplicerat att införa 

enhetliga digitala läromedel bland stora grupper av lärare, där många själva vill avgöra vad 

som passar bäst i respektive undervisningssammanhang. Samtidigt uttrycker både 

specialpedagoger och lärare i de genomförda intervjuerna önskemål om stöd från 

huvudmannen om hur datorerna ska användas i undervisningen.  

Hur 1:1 används, bidrar till elevers lärande och påverkar 

specialpedagogens roll 

Här beskrivs inledningsvis hur datorerna används i undervisningen. Sedan presenteras de 

positiva effekter lärare och specialpedagoger ser med 1:1 följt av de utmaningar som upplevs. 

Därefter följer en beskrivning av specialpedagogens roll i användandet av 1:1. Slutligen 

presenteras vår analys av resultatet.  

Användningen av 1:1 

Användningen av 1:1 i undervisningen skiljer sig åt mellan olika lärare och olika ämnen. De 

flesta lärarna i studien säger att 1:1 används och är mest användbart i ämnen som språk, 

samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Datorn används främst i 

undervisningen som skrivverktyg och till informationssökning enligt flera av lärarna. En av 

lärarna i språk och SO, den som har ett IKT-uppdrag, berättar utförligt hur det kan gå till när 

eleverna skriver texter med datorn som verktyg:     

I både SO och svenskan är det bra när de skriver rätt stora uppsatser. Vi använder Google drive 

trots att det finns en massa nackdelar med det, att det inte är tillräckligt skydd och så vidare. 

Men jag har valt det ändå. Så fort eleverna startar en skrivuppgift, till exempel en novell, så 

loggar de in, skapar ett drivedokument som de delar med mig. När jag har svenska kan det se ut 

som att jag bara sitter vid katedern vid datorn och inte gör nåt och eleverna sitter vid sina 

datorer. Men eleverna gör bara små diskreta tecken, jag har allas dokument öppna, så då kan vi 

starta en chat, vilket är helt fantastiskt, ingen blir störd, ingen behöver skämmas för att den ber 

om hjälp, ingen vet vilka jag sitter och hjälper. Jag sitter mer eller mindre och chattar med nån 

hela tiden. Det kan vara att de har kört fast och vill ha tips på hur de kommer vidare. Jag kan 

både gå in i deras dokument och fylla på och kommentera. Eleverna verkar tycka att det är 

skönt, de får hjälp diskret och det blir lugnt i klassen, bättre än på det klassiska sättet att springa 

runt och hänga över folks ryggar det stör ju många. (Lärare i SO och språk)  

Några lärare berättar att de också använder datorn som lärverktyg, alltså att eleverna använder 

interaktiva webbsidor eller program för inlärning av nya moment eller till repetition. En lärare 

i språk och SO beskriver att hen visar digitala presentationer vid genomgångar och sedan 

delar dessa med eleverna som då kan använda dem till stöd senare. Några lärare berättar att 

eleverna kan se på fakta och informationsfilmer inför en lektion eller hemma om de varit 

frånvarande eller behöver repetera. En av de praktiskt-estetiska lärarna berättar att det är 

mycket lättare att få in teorin ämnet med användandet av 1:1, just genom filmer. 
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Flera av lärarna berättar också att datorerna används i olika provsituationer. Självrättande 

prov och läxförhör som kan delas med andra lärare beskrivs av både lärare i språk, SO och 

matematik.      

Jag vet att de som har spanskan har börjat göra alla sina prov och läxförhör i dugga, då är det ju 

självrättande, det tar tid att göra proven men den tiden sparas in vid rättningen. Sen kan ju 

proven återanvändas och delas med andra lärare. (Lärare i språk och SO)   

Det digitala frågespelet Kahoot används av flera av lärarna i helklass och beskrivs som ett 

effektivt och bra sätt för lärarna att skapa repetitionsuppgifter och ge direkt återkoppling till 

eleverna.  

En av de praktiskt-estetiska lärarna och en av matematiklärarna uppger att de nästan aldrig 

använder datorn i dessa ämnen. En lärare i språk och SO, läraren i studien med längst 

yrkeserfarenhet, beskriver att hen använder datorn relativt lite i undervisningen. Läraren 

förklarar att det tar för mycket tid att göra allt material hen skapat under åren digitalt och 

åberopar även sin ålder som förklaring till att inte datorerna används mer.   

Jag tror, jag tror, jag är ju gammal, att de yngre lärarna använder dem mer. Lisa [fiktivt namn] 

är ju jätteduktig på dator och hon hittar säkert fler användningsområden än vad jag gör när det 

gäller [datorn] i undervisningen. Hon är ju SO-lärare. (Lärare i SO och språk)   

Hälften av specialpedagogerna uttrycker att de inte anser att undervisningen utvecklats i 

särskilt hög grad efter införandet av 1:1. En av dem säger:   

Undervisningen har nog inte förändrats så mycket med datorerna, det är nog mer datorerna som 

ska passa in i den plan som lärarna har. Datorerna används mest till individanpassningar, som 

stöd till individen, undervisningen på gruppnivå ändras inte. (Specialpedagog 3)  

Samtliga specialpedagoger beskriver att de inte har så stor vetskap om hur användningen av 

1:1 ser ut i undervisningen, då det inte finns tid för dem att vara i klassrummen. De uttrycker 

ändå att de har förstått att det beror helt på den enskilda läraren om datorn ses som 

ett skrivverkyg eller som ett lärverktyg. En likartad uppfattning som lärarna har även 

specialpedagogerna om att lärarens undervisningsämnen har betydelse för användningen. I 

samhällsorienterande ämnen används datorn mer än i till exempel matematik där datorn 

nästan inte används alls, enligt specialpedagogerna. En specialpedagog uttrycker det så 

här: ”… matten den kör ju som bara på”. Specialpedagogerna utrycker även att okunskap 

påverkar användningen, att lärarna inte känner sig trygga, känner till programmen eller hur de 

kan användas. En av dem uttrycker att datorn har större potential men att kunskap saknas:    

Jag tycker att det är bra att verktyget finns och jag ser det nästintill bara positivt men jag kan 

känna om man förväntas sig av pedagoger, och specialpedagoger för den delen, att kunna 

använda det som verktyg på ett relevant sätt måste det också klargöras från huvudmannens håll 

hur vi ska använda det och ge möjlighet att köpa in det vi behöver. (Specialpedagog 1)   

Positiva effekter - tillgång, inkludering, delaktighet, motivation, målupp-

fyllelse och likvärdighet  

Tillgång  

Datorer har funnits på skolorna i många år men både lärare och specialpedagoger uttrycker att 

det praktiskt fungerar bättre nu när eleverna har tillgång till en egen dator. En lärare i språk 

och SO säger: ”Bra att alla har varsin, nu slipper vi boka datavagnar när vi ska använda 

datorerna i undervisningen”.   
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Även möjligheten för eleverna att få tillgång till tydlig information kring skolarbetet och olika 

uppgifter genom lärplattformen ses som positivt av både lärare och specialpedagoger. Ett par 

specialpedagoger uttrycker att det hjälper eleverna att hålla ordning och få struktur.   

Vi försöker jobba med kommunikationen mellan skola, elev och hem. Att alla har, man kan inte 

säga att jag inte visste att det fanns för det ska finnas på skolans lärplattform. Men då gäller det 

ju också att pedagogerna lägger ut, där har vi utmaningar men det blir verkligen bättre och 

bättre. Vi har pratat väldigt mycket om att allt verkligen ska finnas där, ingen ska kunna säga: 

jag visste inte. (Specialpedagog 4)  

Några av specialpedagogerna uttrycker att tillgången till en egen dator också gör att det blir 

enklare och mindre utpekande för de elever som behöver använda den som kompensatoriskt 

verktyg då verktyget alltid finns tillgängligt.    

Inkludering och delaktighet   

Enligt de flesta av informanterna är datorn ett flexibelt verktyg som gör det lättare att anpassa 

undervisningen individuellt. Det leder enligt både lärare och specialpedagoger till ökad 

inkludering då alla elever kan delta i samma undervisning men på sina egna villkor.    

Att elever med annat modersmål än svenska, har en stor nytta av 1:1 nämns som en fördel av 

ett flertal av både specialpedagogerna och lärarna. Några beskriver att eleverna med datorns 

hjälp har möjlighet att översätta mellan olika språk och andra berättar att eleverna också kan 

använda Inläsningstjänst för att lyssna på inlästa läromedel på sitt modersmål. Därmed kan 

eleverna öka sin delaktighet och förståelse av undervisningen. Inläsningstjänst gör enligt både 

specialpedagoger och lärare att även elever som har lässvårigheter kan ta del av de texter som 

behandlas i undervisningen. I stort sett alla lärare och specialpedagoger nämner fördelen med 

1:1 för att eleverna ska ha möjlighet att använda Inläsningstjänst vid behov. En av lärarna i 

språk och SO säger: “Med 1:1 i klassrummet kan eleverna när som helst logga in på 

Inläsningstjänst och använda sig av det när behovet uppstår”.    

Försteläraren inom IKT beskriver att tillgången till 1:1 kan göra så att elever som inte kan 

närvara i skolan av olika anledningar ändå kan delta i undervisningen.   

Jag har haft elever som har varit sjuka men som ändå har kunnat vara med på lektioner, tex en 

gång skulle vi spela Kahoot och en elev var sjuk. Då riggade en kompis till henne så att hon 

kunde vara med hemifrån. Samma sak om de har gruppdiskussioner, då kan de ställa upp en 

dator och låta den som är sjuk eller i sitt hemland vara med i diskussionen. (Lärare i språk och 

SO)  

Motivation och ökad måluppfyllelse  

Både lärare och specialpedagoger beskriver att 1:1 kan öka motivationen och måluppfyllelsen 

hos eleverna om den används rätt i undervisningen. Flera olika faktorer beskrivs.  Några 

lärare och en av specialpedagogerna säger att elever kan ta till sig kunskap genom flera 

kanaler och sinnen med hjälp av datorerna. Möjligheten att se instruktionsfilmer inför 

lektioner och att kunna se filmer och Youtube-klipp som repetition ges som exempel på detta.  

Vissa elever behöver otroligt mycket stöd och hjälp och då att ha datorn, du kan backa tillbaka, 

lyssna igen, se saker fler gånger. Det finns otroligt mycket som gör att du inte behöver sitta i 

klassrummet och känna dig dum. Eleverna kan sitta hemma i lugn och ro och se samma sak om 

och om igen och därigenom kunna öka måluppfyllelsen och motivationen. (Specialpedagog 3)   
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Flertalet lärare beskriver att det har blivit lättare att ge återkoppling till eleverna genom att de 

har tillgång till egen dator. Flera av lärarna beskriver att det är enklare att använda matriser 

och ge feedback på uppgifter nu när de kan använda kommunens lärplattform. Lärarna 

uttrycker att när matrisfunktionen i lärplattformen används får eleverna hela tiden veta hur de 

ligger till i de olika ämnena. ”Det blir lättare att ge och tydliggöra återkoppling”, säger en av 

de praktisk-estetiska lärarna som också beskriver att det kan leda till en högre måluppfyllelse. 

Även interaktiva prov och spel, till exempel Dugga och Kahoot, där eleverna får möjlighet till 

repetition och direkt återkoppling, beskrivs av ett flertal av lärarna som positivt för elevernas 

motivation.   

Ett par lärare tycker sig se att eleverna motiveras av möjligheten att skapa avancerade 

presentationer genom att göra PowerPoints. Några av lärarna i språk och SO samt flera av 

specialpedagogerna säger att motivationen ökar för elever som har svårt att skriva när de får 

skriva på dator, det blir möjligt att använda talsyntes, skriva läsligt och göra snygga arbeten.  

En annan motivationshöjande faktor som flera av lärarna tar upp är tillgången till information 

på internet. En lärare i matematik och NO säger: ”Det är nog också roligare och mer 

intressant att söka information på internet än i böcker”. En praktisk-estetisk lärare beskriver 

att eleverna blir mer motiverade när information om specfika intressen finns lättillgängligt. Ett 

par lärare beskriver att internet ger möjlighet att använda sig av dagsaktuella nyheter som 

känns verkliga för eleverna. En av dem säger: 

Datorn är ett flexibelt verktyg, man kan googla nyheter som är aktuella idag och elever som inte 

varit intresserade av skolarbete förut blir mer motiverade. (Lärare i praktiskt estetiskt ämne och 

matematik) 

En av specialpedagogerna beskriver att datorn i sig påverkar motivationen positivt då den är 

en så stor del av elevernas liv, hen säger: ”Ja, eftersom datorn är så levande i de flesta 

elevers liv, jag vet att det gör att det blir roligare” (Specialpedagog 4).   

Flera lärare uttrycker att 1:1 måste användas på rätt sätt för att bidra till ökad motivation och 

inkludering. En språklärare säger:    

Jag kan inte se att 1:1 i sig skapar motivation, inkludering och högre måluppfyllelse. Det är helt 

avhängt av det sätt som läraren använder datorn i undervisningen. (Lärare i språk)   

Även flera av specialpedagogerna uttrycker att datorn inte per automatik skapar motivation, 

särskilt när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Ett par specialpedagoger uttrycker att 

läraren har större betydelse för elevers motivation och måluppfyllelse än datorn som verktyg i 

undervisningen. Specialpedagogen med längst yrkeserfarenhet säger:   

Det är inte det som det handlar om när det gäller motivation. Jag tror inte att man kan göra det 

så enkelt utan det är det relationella perspektivet som är grunden. Har du inte en god relation 

med en pedagog så tror jag det faller. Att säga att det är lösningen på allt jag tycker att jag har 

sett elever som famlat även om vi har 1:1 så går det tillbaka till den goda pedagogen. […] 

Elever som är i behov av särskilt stöd är sällan självgående, varken i skolan eller hemma. 

(Specialpedagog 1)  

Likvärdighet  

Elever kan få möjlighet att visa kunskaper på flera olika sätt genom tillgången till 1:1, enligt 

flera av lärarna som uttrycker att det gör undervisningen mer likvärdig. En praktisk-

estetisk lärare berättar att eleverna kan filma sina prestationer och arbeten och visa läraren, 

utan att behöva göra det inför hela klassen, och att det har lett till att fler elever kan, vågar, 
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och vill delta i undervisningen. En annan lärare berättar att med 1:1 blir användandet av 

kommunens digitala lärplattform mer likvärdig då alla har samma tillgång till den 

kommunikation mellan lärare, elever och hemmen som plattformen används till.    

Likvärdighet tas även upp som en fördel av en specialpedagog. Hen uttrycker att 

undervisningen mer likvärdig då alla elever på högstadiet i kommunen har egna datorer blir. 

Hen säger:  

Om en elev byter skola inom kommunen, eller en lärare, så är det enklare än förut. Det är mer 

som är lika mellan olika skolor. (Specialpedagog 3)     

Utmaningar med 1:1 i undervisningen 

Både lärare och specialpedagoger beskriver att datorsatsningen 1:1 följs av en del utmaningar 

i skolan. Några av lärarna uttrycker att de ser risken för fusk som ett problem. Problem med 

tekniken är ett annat problem som enligt samtliga lärare kan ställa till det och skapa 

frustration. Oladdade datorer och nätverk som inte fungerar beskrivs av flertalet lärare. En 

praktisk-estetisk lärare säger: “Nackdelen blir ju när det inte fungerar. Då blir du både som 

elev och lärare halvt galen.”    

En annan utmaning som både lärare och specialpedagoger utrycker är att datorn kan ta fokus 

från skolarbetet. Några lärare beskriver att det förekommer att elever hellre spelar spel eller 

tittar på sådant som inte har med undervisningen att göra. En specialpedagog beskriver att det 

för elever med koncentrationssvårigheter kan vara extra svårt att hålla fokus på 

undervisningen.     

Det vi ser tydligt när det gäller elever som har jobbigt med koncentrationen är det ju jättelätt att 

försvinna bort i nåt annat än det dom ska göra, tyvärr. (Specialpedagog 4)    

Några lärare och ett par specialpedagoger beskriver hur man arbetar för att hjälpa elever att 

hålla fokus. Vid genomgångar ska locket på datorn vara stängt och regelbundna motiverande 

samtal hålls i klassrummen kring varför det är viktigt att hänga med i undervisningen. En av 

lärarna i språk och SO säger det tar tid för eleverna att vänja sig vid datorn, innan nyhetens 

behag har lagt sig, men att eleverna allt eftersom blir bättre på att inte använda datorn till 

annat än lärande i undervisningssituationerna.   

Specialpedagogens roll  

Samtliga specialpedagoger uttrycker att en av deras främsta uppgifter är att se till att de elever 

som är i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver och att yrkesrollen inte förändrats 

märkbart efter införandet av 1:1. En specialpedagog förtydligar detta och säger: “Lärare ser 

så olika på behovet av det kompensatoriska, min roll blir mycket att ha koll och verka för 

likvärdighet”. Ingen av specialpedagogerna säger att de har någon uttalad roll på skolan att 

driva utvecklingen av 1:1, eller att stötta lärarna i deras arbete med 1:1 i undervisningen. En 

av dem uttrycker att hen i sin roll som specialpedagog ändå har ett skolutvecklingsuppdrag.  

Ja, jag har ju en roll när det gäller utveckling, när man tänker på att jag är en del i hur vi 

anpassar, eller utformar anpassningar och hur vi stödjer eleverna och det här är ju ett verktyg till 

det. (Specialpedagog 1)   

Enligt samtliga intervjuade specialpedagoger är handledning och stöttning av lärare en viktig 

del av specialpedagogens arbete, inte minst när det handlar om att skapa tillgängliga och 

inkluderande lärmiljöer. Specialpedagogerna uttrycker generellt att de inte ger direkt 
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handledning kring 1:1 särskilt ofta men att de ger handledning om andra saker, till exempel 

extra anpassningar. En av specialpedagogerna säger:    

[…] rutiner om extra anpassningar, hur gör jag som lärare? Där är jag mycket för att hjälpa, 

även om vi gått igenom det tillsammans vid terminsstart så behövs det för vissa. Då kan de 

komma och då sätter vi oss tillsammans och till exempel lägger in extra anpassningarna digitalt. 

Det är relativt mycket sånt. Det blir ju indirekt att jag hjälper elever så. (Specialpedagog 4)    

Flera av specialpedagogerna beskriver att de känner förväntningar från lärarna att de ska 

kunna hjälpa och stötta dem i arbete med 1:1 som verktyg för extra anpassningar och särskilt 

stöd men att de sällan blir uppsökta av lärarna för att ge stöd och hjälp kring datorerna som 

lärverktyg. Alla specialpedagoger säger att de ändå, i mån av tid, försöker ge tips på bra 

programvaror som de stöter på.    

En av specialpedagogerna berättar att hen mest arbetar övergripande och därför inte jobbar så 

mycket med enskilda elever medan tre av specialpedagogerna säger att en del av arbetet är att 

visa elever hur de ska använda alternativa och kompensatoriska program som till exempel 

Inlöäsningstjänst, talsyntes och Spell Right. En av specialpedagogerna säger att om och hur 

programmen som hen visat eleven sedan används i klassrummet i hög grad beror på om 

läraren ser nyttan med det eller inte.    

Min roll har blivit mer att hjälpa eleverna att komma igång med programmen, främst då lärarna 

känner sig lite osäkra själv. Om en elev behöver lära sig ett visst program så kanske inte tiden 

finns i klassrummet. […] då kommer jag in som kan visa hur det funkar […] jag kan föreslå 

program. […] Det är viktigt också att om jag har eleven för mig själv, och de testar och provar 

och sen är det i klassrummet och så funkar det inte av någon anledning och så finns inte jag där 

så faller hjälpen fort. Så det här borde vara en utbildning för alla. Att alla ska fatta varför, både 

som vuxen och som barn. (Specialpedagog 3) 

Flera av lärarna säger att de tror att eleverna får enskilt stöd av specialpedagogen för att lära 

sig att använda de olika hjälpmedlen i datorn.    

Jag tror att det är specialpedagogen som visar. I min nia nu som jag har SO i, där finns det ju 

ingen som ska ha special-special. Utan jag har alla i helklass hela tiden. Det är ingen som går 

ifrån och det är ingen som kommer och hjälper mig. (Lärare i svenska och SO) 

De flesta lärare säger sig vara nöjda med samarbetet de har med skolornas elevhälsoteam och 

säger att de får bra stöd när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd. Alla lärare i studien 

efterfrågar dock mer och tydligare stöd från specialpedagogen när det gäller 1:1 och hur det 

kan användas för extra anpassningar och särskilt stöd. En lärare uttrycker det så här:   

Jag skulle önska att det fanns en person på skolan, specialpedagogen eller en lärare, som hade 

som uppdrag att hålla sig uppdaterad på senaste programvaror och bra webbsidor för de elever 

som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Det är superjobbigt att som lärare hela tiden 

hålla koll på allt själv. (Lärare i språk)    

Ett par lärare berättar att appar som kan hjälpa eleverna redan finns installerade i elevernas 

datorer men att de önskar att specialpedagogerna kunde hjälpa till att visa hur dessa kan 

användas. En lärare uttrycker att specialpedagogen inte har så mycket att komma med, alltså 

att specialpedagogens kunskaper inte är bättre än lärarens.   

Resultatanalys  

Datorerna används olika mycket och med olika syften i undervisningen. Användningen skiljer 

sig åt mellan olika lärare och olika ämnen och tycks användas mest i språk och 
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samhällsorienterande ämnen. Det stämmer överens med en rapport från skolverket kring IT-

användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2016a). 

Även om datorn främst används som skrivverktyg beskriver också lärarna att den används till 

informationssökning och som lärverktyg. Enligt flera av lärarna blir det med 1:1 också möjligt 

för elever som varit frånvarande att vara delaktiga i undervisningen genom att se på fakta och 

informationsfilmer hemma. Något som också tycks vara vanligt är användandet av 1:1 för 

repetition och återkoppling. Steinberg (2013) menar att det är viktigt med återkoppling och 

utvärdering för att eleverna ska få en känsla av att lärande sker. Datorerna används av flertalet 

lärare i studien till prov och läxförhör men även till digitala frågespel som ger eleverna direkt 

återkoppling. Detta beskriver lärarna liksom Steinberg (2013) som positivt för elevernas 

motivation då det enkelt ger ett överflöd av återkoppling.    

Enligt specialpedagogerna har undervisningen generellt inte utvecklats nämnvärt med 

tillgången till 1:1. De ser att den enskilda lärarens syn på verktyget är avgörande och att det   

saknas kunskap hos många lärare kring den potential datorerna har. Det går i linje med 

tidigare forskning som visar att det är svårt för lärare att integrera tekniken i undervisningen 

och att den därför inte utvecklas lika snabbt som ökningen av antalet datorer i klassrummen 

(Haelermans 2017; Smeets 2005; Tallvid 2015). Även ett par lärare beskriver att 

användningen av datorerna är liten och en av dem förklarar det såsom Tallvid (2015) med 

brist på tillräcklig kunskap och tid.     

Även om användningen skiljer sig åt mellan lärare och ämnen så ges flera exempel på de 

framgångsfaktorer för effektiva undervisningsmetoder med digital teknik som både Smeets 

(2005) och Hattie (2009) beskriver; autentiskt innehåll, repetitionsträning med direkt respons, 

ordbehandling, varierade undervisningsmetoder och en anpassad undervisning.   

Det råder delade meningar bland både lärarna och specialpedagogerna när det gäller huruvida 

1:1 bidrar till ökad motivation, inkludering och ökad måluppfyllelse men de flesta utrycker 

ändå flera positiva effekter. Det bekräftas av den forskning som vi presenterat i bakgrunden 

som visar att användandet av digitala verktyg i skolan kan leda till ökad motivation hos elever 

och därmed leda till en bättre kunskapsutveckling (Blomgren, 2016; Erixon, 2010; Hyléns & 

Grönlund, 2011; Livingstone, 2012; Tallvid, 2015). Både lärare och specialpedagoger är 

överens om att verktyget i sig inte är det avgörande, lärarens kompetens att använda verktyget 

på ett effektivt sätt samt relationen till läraren beskrivs som det mest avgörande för elevernas 

utveckling. Att en god och effektiv relation med läraren är en viktig faktor för elevers 

motivation beskrivs även av Blomgren (2016).  

Datorerna beskrivs som ett flexibelt verktyg som gör det lättare att individualisera och 

anpassa undervisningen. Elever med annat modersmål och elever med läs- och 

skrivsvårigheter lyfts av flera av lärarna och specialpedagogerna som vinnare i 

datorsatsningen då tillgången till kompensatoriska program såsom Inläsningstjänst och 

talsyntes blir mer tillgängliga. Precis som Östling et al. (2015) beskriver uttrycker flera av 

lärarna och specialpedagogerna att det blir enklare att utnyttja fler inlärningskanaler när 

eleven har tillgång till en egen dator. Datorn beskrivs även som ett bra verktyg för att ge 

tydlig information, främst genom kommunens lärplattform, framför allt för elever som 

behöver stöd i att hålla ordning och få struktur. En av de största fördelarna med 1:1, enligt 

lärarna och specialpedagogerna i studien, är med andra ord att det leder till en ökad 

inkludering då datorn kan användas som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Det kan jämföras 

med rådande styrdokument, såsom Salamancadeklarationen, som slår fast att barn i behov av 
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särskilt stöd ska ha tillgång till lämplig teknologi för att stödja inlärningen (Svenska 

Unescorådet, 2006).   

Enligt specialpedagogerna har inte deras yrkesroll förändrats så mycket efter införandet av 

1:1. Fortfarande är en av de främsta uppgifterna att se till att de elever som är i behov av 

särskilt stöd får det stöd de behöver. Även om specialpedagogerna säger att de inte fått någon 

uttalad roll i arbetet med 1:1 så beskriver de att handledning, elevstöd och lärarstöd, särskilt 

för att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer, är en viktig del av deras arbete. Detta 

stämmer väl överens med examensordningen för specialpedagoger där det framgår att 

specialpedagogen ska ha kompetens att utveckla inkluderande lärmiljöer och att kunna 

handleda lärare (SFS 2011:688).   

Lärarna i studien är generellt nöjda med det stöd de får från specialpedagogerna och den 

övriga elevhälsan när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd. Men flera av lärarna 

efterfrågar mer stöd när det gäller hur just 1:1 kan användas kompensatoriskt. Denna önskan 

säger flera av specialpedagogerna att de känner av trots att lärarna sällan söker upp dem för 

att få råd kring detta. Specialpedagogerna uttrycker generellt att de inte ger direkt handledning 

till lärare kring 1:1 särskilt ofta men att det förekommer att de indirekt ger stöd kring 

alternativa lärverktyg och att de försöker ge tips på bra programvaror i mån om tid. Detta kan 

jämföras med Forgrave (2002) som menar att skolan bör ha experter när det gäller alternativa 

lärverktyg, som utifrån kartläggningar av elevers behov kan rekommendera lämpliga 

hjälpmedel för varje elev. Handledning och utbildning av elever i användande av 

programvaror som kompensatoriska hjälpmedel är däremot mer vanligt förekommande, enligt 

specialpedagogerna i studien, och lyfts fram av Forgrave (2002) som viktigt för att 

hjälpmedlen ska implementeras på rätt sätt.   

När vi analyserar resultatet, i den här delen av studien, ur ett specialpedagogiskt perspektiv är 

det intressant att lärare och specialpedagoger ser på 1:1 ur de perspektiv som Nilholm (2007) 

beskriver. Det kompensatoriska perspektivet blir synligt när lärare förväntar sig att det är 

specialpedagogerna som ska lösa elevernas svårigheter genom att introducera de 

kompensatoriska hjälpmedel som behövs. När lärarna beskriver hur de anpassar 

undervisningen och provsituationer genom att exempelvis låta eleverna visa sina kunskaper 

genom inspelningar framkommer det kritiska perspektivet. Dilemmaperspektivet 

framkommer när lärare och specialpedagoger beskriver fördelarna med kompensatoriska 

programvaror, såsom Inläsningstjänst, för att alla elever ska kunna delta i undervisningen.   

Utvecklingsbehov för att skapa tillgängligt lärande med stöd av 

1:1  

Här beskrivs först de utvecklingsbehov som lärarna ser för en effektiv användning av 1:1 i 

undervisningen. Sedan beskrivs de behov av kompetensutveckling som lärarna och 

specialpedagogerna ser när det gäller att använda datorn som alternativt lärverktyg. Därefter 

redovisas lärarnas och specialpedagogernas uppfattningar om digital skolutveckling. Slutligen 

presenteras vår analys av resultatet.  

Utvecklingsbehov för effektiv användning av 1:1  

Samtliga lärare uttrycker att de är positiva till kompetensutveckling när det gäller användande 

av 1:1 mer effektivt i undervisningen. Flera av lärarna säger att de skulle vilja lära sig mer om 

användbara och bra läromedel, webbsidor och lärspel. Två lärare, båda undervisar i språk och 

So, ser också ett annat utvecklingsområde och en av dem säger så här: “att utveckla 
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ytterligare att elever som inte är på skolan ska kunna vara med hemifrån”. De ser behovet av 

att utveckla undervisningen så att elever som är sjuka eller av någon annan anledning måste 

vara hemma kan ta del av undervisningen med hjälp av datorn. En lärare i språk beskriver att 

hen själv vill bli bättre på att bedöma texter digitalt. Även om läraren å ena sidan blivit trygg i 

att låta eleverna lämna in texter digitalt så känner hen sig å andra sidan inte bekväm i att läsa 

och bedöma texterna på datorn. En av lärarna, som beskriver sig själv som ganska uppdaterad 

kring datorns möjligheter i undervisningen, säger så här:   

Utvecklingen går i rasande fart och jag tycker att det är på väg att bli en övermäktig uppgift att 

hålla mig uppdaterad. Min gissning är att snart kommer jag inte att hänga med längre. (Lärare i 

språk) 

Flera av lärarna uttrycker att de ser bristen på strukturerad fortbildning som ett problem. 

Nästan alla lärare beskriver att det är en tung uppgift att, tillsammans med allt annat som ingår 

i läraruppdraget, på eget ansvar och initiativ hålla sig uppdaterad när det gäller senaste och 

effektivaste sättet att undervisa med 1:1.   

Utvecklingsbehov för användandet av 1:1 som alternativt lärverktyg 

Alla utom en lärare tycker sig ha relativt goda kunskaper om 1:1 som alternativt lärverktyg, 

även om de flesta uttrycker att de skulle vilja lära sig mer. Lärarna säger att de känner till att 

det finns bra program installerade i elevernas datorer men flera av lärarna känner inte till hur 

alla program fungerar. En lärare uttrycker sig så här:   

Jag tror att det finns rätt mycket, och jag tror att specialpedagogen är duktig på att visa också, 

och visa föräldrarna så att de kan använda hemma. Och sen tror jag att det kanske finns mera, 

matteprogram och ja...  (Lärare i språk och SO) 

Flera av specialpedagogerna uttrycker att många lärare är osäkra eller saknar tillräcklig 

kompetens kring hur datorerna kan användas som stöd för elever i behov av särskilt stöd eller 

som extra anpassning. En specialpedagog säger så här: “Lärare har stora behov, inte minst 

när det gäller anpassningar. Skolledningen bör kanske satsa på digitala lyftet”. De flesta 

specialpedagoger anser att många lärare skulle vara mer trygga i sin undervisning om de hade 

mer kunskap om de program som finns. Det beskrivs av en av specialpedagogerna så här:   

Kompetensutveckling behövs så att de har en bredare palett att måla med, att de ska veta hur 

elever kan använda datorn för att få elever inkluderade i klassrummen. (Specialpedagog 3)  

Två av specialpedagogerna säger att det handlar om intresse hos de enskilda lärarna när de 

beskriver lärarnas kunskaper gällande digitala verktyg, om lärarna använder de program som 

finns, samt håller sig uppdaterade i nya programvaror eller inte. En av specialpedagogerna 

uttrycker: ”Jag tror att ganska många experimenterar själva… jag tror att vi alla provar på 

det ena eller andra sättet”. En annan specialpedagog säger att det också handlar om ifall 

lärarna ser nyttan med det.   

Samtliga specialpedagoger uttrycker att de också själva har ett stort behov av att lära sig mer 

om att använda datorn som ett alternativt lärverktyg.   

Jag tror ju mycket på det här med att kompensera för elever i svårigheter, att vi kan använda 

datorn mer i klassrummet och då få in mer av inkludering. Men då måste jag lära mig mer om 

det, på vilket sätt och hur. För det är jag inte alls bra på. (Specialpedagog 3)   
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En annan specialpedagog beskriver sitt utvecklingsbehov på följande sätt:   

För det första lära mig alla appar och de funktioner som finns i det vi redan har. Det är väl det 

första. Det mesta har jag lärt mig genom trial – and error. I princip skulle jag behöva lära mig 

rubbet. (Specialpedagog 2)   

En specialpedagog säger att även om hon upplever sig ha tillräckliga kunskaper idag, så gäller 

det att ligga i framkant, att det hela tiden förändras, utvecklas och tillkommer nya digitala 

möjligheter. Hen har på eget initiativ gått en kurs av Specialpedagogiska skolmyndigheten om 

alternativa lärverktyg.   

Där [i kursen] lärde jag mig att det finns många olika funktioner inbyggda direkt i datorn, som 

många inte vet om, att förstora text osv. Många enkla funktioner som jag tror att många inte vet, 

min roll blir att sprida kunskapen. (Specialpedagog 3)    

Eget intresse och erfarenhet är, enligt ett par av specialpedagogerna, viktigt och avgörande för 

att våga prova och hålla sig uppdaterade om olika program.  

Digital skolutveckling  

När det gäller både lärarnas och specialpedagogernas uppfattningar om digital skolutveckling 

lyfts bristen på jämlikhet för eleverna när specialpedagoger och lärare enbart utvecklar digital 

kompetens utifrån intressen och egna initiativ. En av specialpedagogerna säger:  

Kanske skulle det bli mer jämlikt om alla hade gått liknande utbildningar. Förutsättningarna när 

det gäller tillgång till datorer ser ju lika ut för alla högstadieelever i kommunen. Ändå är 

förutsättningarna nog olika. (Specialpedagog 3)  

Flera av lärarna och specialpedagogerna uttrycker önskemål om en miniminivå för både 

elevers och pedagogers digitala kompetens för att skapa en likvärdig utbildning för alla. En 

lärare i språk och SO berättar att de står inför en sammanslagning av två skolor kommande 

läsår och att skolorna arbetar mycket olika i nuläget. Läraren sammanfattar så här: “Vi 

behöver få en samsyn och börja jobba mer lika allihop”.  

I den här informantgruppen framkommer också med tydlighet att det står klart för både lärare 

och specialpedagoger att elever sinsemellan befinner sig på olika nivåer när det handlar om 

digital kompetens. Ett par informanter betonar att trots att dagens elever kan antas ha vuxit 

upp med datorer så motsvarar kompetensen bland många elever inte lärarnas förväntningar. 

Det finns många elever med stor datorvana och som är mycket duktiga på just det som de 

håller på med, samtidigt saknar dessa elever kännedom om de verktyg och funktioner som är 

viktiga för undervisningen, enligt dessa informanter. En lärare i språk ger följande exempel: 

“De vet ofta inte skillnaden mellan att spara på datorns hårddisk, på en sticka, på en server 

eller i så kallade molntjänster”.   

Flera av specialpedagogerna upplever att de inte har fått något tydligt uppdrag när det gäller 

digitaliseringen av undervisningen och uttrycker att rektorerna bör ta ett större ansvar. En av 

specialpedagogerna säger:   

Jag tror inte att rektorerna är så insatta i användandet av 1:1, jag tror att de har synen, ja nu har 

eleverna en dator, nu löser det sig. Det är ju så mycket mer än att bara ha en dator i handen, här 

har många och också jag mycket kvar att lära. Digitaliseringen har inte setts som ett 

utvecklingsområde. Datorerna dök bara upp. (Specialpedagog 3)  
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Flera av specialpedagogerna uttrycker vikten av att ha ett tydligt syfte och mål med införandet 

och användandet av datorerna i undervisningen.   

Om vi inte har ett syfte, då vet vi ju inte heller frågeställningarna, eller hur? Då blir det inget 

resultat och ingen diskussion. Det kan inte mynna ut i något om vi inte börjar rätt. 

(Specialpedagog 2)  

Det finns, enligt flera av specialpedagogerna ett behov av att avsätta tid och resurser för att 

utveckla den digitala kompetensen. En av specialpedagogerna säger att hen har ett bra 

samarbete och erfarenhetsutbyte med övriga specialpedagoger på skolan som till viss del 

bidrar till utveckling. En annan specialpedagog uttrycker precis det motsatta och känner sig 

ensam i rollen som specialpedagog i digitaliseringen. Hen önskar därför ett kommunalt 

samarbete.   

Jag tycker att jag trampar vatten. Vi kommer inte till framtiden. Ett kommunalt samarbete 

med lärgrupper kanske skulle vara bra. (Specialpedagog 2)  

Att Flyggköpings skoldatatek, dit specialpedagoger kunde vända sig för att få hjälp, har lagts 

ner lyfts av flera specialpedagoger. Specialpedagogerna uttrycker att de inte längre vet vart i 

kommunen man ska vända sig för att få samma hjälp och stöd som man fick av skoldatateket.   

Resultatanalys  

Flera av lärarna upplever att de själva har god digital kompetens så tillvida att de kan använda 

datorn till administrativa uppgifter. Bristerna i kunskap ligger, enligt lärarna och 

specialpedagogerna, i att på ett pedagogiskt sätt använda 1:1. Flera av lärarna tycks ha god 

kännedom om sin kompetens och säger sig vilja lära sig mer om vilka digitala lärverktyg som 

finns och hur dessa kan användas för att utveckla undervisningen. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som visar att många lärare behöver kompetensutveckling när det gäller att 

använda IT som pedagogiskt verktyg (Haelermans, 2017; Skolverket, 2016a). Lärarna 

uttrycker i klartext att de inte har tid och möjlighet att inom ramen för sin tjänst, och på egen 

hand sätta sig in i ny teknik och nya digitala verktyg. Att lärare upplever att det är 

tidskrävande att föra in digitala verktyg i undervisningen stämmer väl överens med Tallvids 

studie (2015).   

Enligt skolans läroplan (Skolverket, 2018a) är det lärarnas ansvar att anpassa undervisningen 

och skapa tillgängliga lärmiljöer. Detta står i kontrast mot att flera specialpedagoger uttrycker 

att lärarna förmedlar en osäkerhet när det handlar om användningen av datorn som alternativt 

lärverktyg för barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och vem som ansvarar för 

det.   

Specialpedagoger i studien lyfter att de tjänster som tidigare tillhandahölls av Skoldatateket i 

kommunen nu saknas. De nämner likvärdighetsaspekten och menar att bristen på organiserad 

kompetensutveckling hos lärarna leder till stora klyftor när det gäller kvaliteten på 

undervisningen med digitala verktyg. Både lärare och specialpedagoger efterfrågar en 

kommunal satsning. Vikten av lärares digitala kompetens lyfts av Smeets (2005) som menar 

att brist på kompetens hos lärare kan verka kontraproduktivt för eleverna. Tjänstepersonerna 

berättar att lärarna i Flyggköping ska arbeta med Skolverkets digitaliseringsmoduler i 

lärportalen (Skolverket, 2018c) vilket går hand i hand både med Smeets (2005) och lärarnas 

önskemål. Möllstam och Åstrand (2018) skriver om vikten att lärare får vara experter när man 

ska avgöra vilka läromedel som är bra och dåliga och då är lärares digitala kompetens en 

viktig faktor. 
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Diskussion  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar besvarar vi i detta avsnitt studiens forskningsfrågor 

samt diskuterar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och studiens teoretiska 

perspektiv. Diskussionsavsnittet avlutas med att vi reflekterar över vår valda metod och 

framtida forskningsområden.   

Resultatdiskussion 

Med ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande 

(Nilholm, 2007; Säljö, 2013) samt teoretiska perspektiv på förändringsprocesser (Angelöw, 

2010) var syftet med detta examensarbete att i en kvalitativ intervjustudie beskriva, analysera 

och problematisera huruvida satsningen på 1:1 i Flyggköping bidrar till att skapa tillgängligt 

lärande för alla elever, samt specialpedagogens roll i detta. För ett bredare perspektiv 

fokuserade vi i studien dels på kommunens avsikter med den aktuella datorsatsningen, dels på 

hur datorsatsningen ur olika aktörers perspektiv bidrar till tillgängligt lärande och ökad 

måluppfyllelse för alla elever. I studien ställdes följande fyra forskningsfrågor, som besvaras 

delvis överlappande.  

 Vilka uppfattningar om potentialen med digitala verktyg förekom i samband med 

införandet av datorsatsningen, enligt tjänstepersoner, specialpedagoger och 

högstadielärare?   

 Hur har datorsatsningen implementerats?  

 Hur används och hur bidrar det digitala verktyget till elevers lärande, utifrån verk-

samma högstadielärares och specialpedagogers perspektiv? 

 Vilka utvecklingsbehov efterfrågas bland studiens lärare och specialpedagoger för att 

skapa tillgängligt lärande och tillgängliga lärmiljöer med stöd av 1:1?  

Övergripande resultat i denna studie var att tjänstepersonerna, specialpedagogerna och lärarna 

alla hade en positiv inställning till datorsatsningen 1:1. Tjänstepersonerna tyckte sig förstå 

potentialen med 1:1 redan innan införandet, att datorerna skulle kunna bidra till en förändrad 

undervisningspraktik och att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd skulle 

gynnas av satsningen. Hos tjänstepersonerna fanns också en uttalad tillit till Skolverkets och 

Skolinspektionens ökade krav på digitalisering i skolorna. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv är det intressant att de framåtsyftande idéer som gavs av studiens informanter i 

stort handlade om att 1:1 skulle kunna leda till positiva resultat när det gäller inkludering, 

motivation och delaktighet för alla elever, det vill säga skapa tillgängligt lärande. 

Informanterna uttryckte behov av kompetensutveckling, gärna i form av kollegialt lärande, 

både när det gällde att använda datorn som ett alternativt lärverktyg och för att förändra 

undervisningspraktiken.  

Beslutet att införa 1:1 i Flyggköpings grundskolor, med en början i årskurserna 7–9, togs av 

bildningsnämnden och tjänstepersonerna fick i uppdrag att köpa in och fördela datorer på 

skolorna. Beslutet tycks i hög grad ha påverkats av en generell samhällstrend om behov och 

strävan efter ökad digitalisering, vilket enligt Erixon (2010) är en stark faktor i många 

kommuner för att föra in ny teknologi i skolan. I den här studien framkommer, gällande 

införandet av datorsatsningen 1:1 i kommunen, sålunda att beslutet inte grundats på forskning 

och beprövad erfarenhet, vilket i praktiken betyder att beslutet står i motsats till kommunens 

egna styrdokument.    
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Införandet av datorerna kunde genomföras utan att skolornas budget påverkades, tack vare 

extra bidrag från kommunen centralt till förvaltningen. Det kan ha varit en starkt bidragande 

orsak till varför tjänstepersonerna ställde sig så okritiska till datorsatsningen och att 

förvaltningen från början inte ställde högre krav på att skolenheterna skulle utveckla 

pedagogiken. Kostnaden för datorerna kommer att fortsätta och i dagsläget är det oklart om 

det kommer några extra bidrag för att fortsättningsvis finansiera datorsatsningen 1:1 i 

årskurserna 7–9 samt i de yngre åldrarna. Kostnaden för datorerna kan komma att hamna 

inom skolornas befintliga budgetar och vi undrar vad det får för konsekvenser för skolornas 

verksamhet. Vår farhåga är att man finansierar datorerna genom att skära ner på endera 

läromedel eller personal, vilket även var något som antyddes av tjänstepersonerna. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är personalnedskärningar icke önskvärda då de tenderar att 

drabba elever med stödbehov. Risken finns att storleken på elevgrupperna ökar och att det 

leder till ökat individuellt arbete för eleverna, vilket enligt en rapport från riksdagen (Sveriges 

riksdag, 2015/16RFR:18) kan leda till försämrade resultat. Förutsättningarna för tillgängligt 

lärande försämras därmed. 

Det fanns förvisso inför införandet en önskan hos tjänstepersonerna att datorerna skulle 

förändra undervisningen och att pedagogiken skulle utvecklas. Tjänstepersonerna uttryckte å 

ena sidan att de upplevde en önskan från lärarna att införa fler digitala verktyg i skolorna. 

Lärarna och specialpedagogerna uttryckte å andra sidan att de inte kände sig delaktiga i 

beslutet om datorsatsningen. Inte heller fördes diskussioner om tankarna bakom och målen 

med satsningen med samtliga inblandade. Enligt Angelöw (2010) bör förändringsarbeten 

byggas upp inifrån utifrån de behov som finns. Om den potential en förändring har, det vill 

säga de förbättringar förändringen förväntas leda till, är tydlig för alla inblandade skapas en 

större drivkraft hos individen. En slutsats vi drar av detta är att ett grundligare förarbete med 

högre delaktighet för samtliga inblandade mest troligt hade lett till att skolorna i vår studie 

kommit längre i utvecklingen av undervisningen med digitala verktyg.  

Tjänstepersonerna uttryckte att de var nöjda med implementeringen, främst syftade de på 

infrastruktur och utbyggnad av skolornas trådlösa nätverk. Utifrån Angelöws (2010) teori om 

förändringsprocesser tyder den här studiens resultat i själva verket på att många delar i 

implementeringen av datorsatsningen inte uppfyller de kriterier som krävs för att bli 

framgångsrik. Vi kan till exempel inte utläsa av resultatet att det fanns någon tydligt uttalad 

plan i kommunen med utvärderingsbara mål och en ansvarsfördelning att arbeta efter. På 

samma sätt saknades inledningsvis ett nationellt mål för hur skolan skulle digitaliseras, vilket 

gav upphov till stora skillnader mellan landets kommuner. Detta gällde både tillgången till, 

men även användandet av, digitala verktyg i undervisningen. Därav reviderades läroplanen 

2017 (Skolverket, 2018a) och Skoverket fick i uppdrag att utveckla färdiga utbildningspaket 

för skolorna. För vi ner det nationella perspektivet till kommunnivå blir det för oss tydligt att 

det även hade behövts en kommunal plan för digitaliseringen, redan innan införandet av 

datorsatsningen, med utvärderingsbara mål. Kompetensutveckling för att skapa en likvärdig 

kvalitet på undervisningen med digitala verktyg hade också behövts i kommunens skolor. 

Detta tycks vara något Flyggköpings bildningsförvaltning nu tagit fasta på då förvaltningen 

beslutat om samtliga skolors deltagande i Skolverkets utbildningspaket om digitalisering, och 

som förväntas resultera i lokala planer på varje skolenhet. 

Lärarna och specialpedagogerna i studien var överens om att de hade tillräckligt med digital 

kompetens för administrativ användning av datorer i yrkesutövningen men att de saknade 

kunskap om hur de digitala verktygen kunde användas för att få effektiv ämnesdidaktisk 

vinning i undervisningen. Med rätt kompetens hos lärare och specialpedagoger kan satsningen 

på en dator per elev enligt denna studie förändra undervisningen och skapa nya möjligheter 
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för lärande. Det överensstämmer med den tidigare forskning vi beskrivit (Haelermans, 2017; 

Livingstone, 2012; Steinberg, 2013; Säljö & Linderoth, 2002). Steinberg (2013) menar dock 

att det finns en risk att man bara digitiserar undervisningen genom att flytta traditionella 

läroböcker till datorerna, om man inte reflekterar över lärandets villkor med ny teknik.  

Vi tycker att vi kan se att digitisering delvis skett men vi har även fått ta del av goda exempel 

på mer utvecklad användning av datorerna i undervisningen. Analysen av den här studiens 

resultat pekar på att 1:1 användes flitigast och mest effektivt i språk och samhällsorienterande 

ämnen och mindre i matematikundervisningen. Datorernas användning i dessa ämnesområden 

stämmer väl överens med en rapport från Skolverket (2016a).  

Att informanterna beskrev att användningen av datorerna var relativt liten i 

matematikundervisningen finner vi värt att reflektera kring. Forskning som vi tidigare 

presenterat visar på att matematik är ett ämne där mängdträning ger resultat och att 

användande av digitala läromedel då kan ge goda resultat (Sjödén, 2014). Det är dessutom 

intressant att ur ett sociokulturellt perspektiv fundera kring varför datorn inte används mer i 

matematikundervisningen då den senare i en människas liv i hög grad används till att lösa 

matematiska problem som annars ligger utanför den egna förmågan (Säljö, 2013). En 

förklaring skulle kunna vara, såsom en av specialpedagogerna i vår studie uttryckte, att det 

finns lärare som ser datorn som ett fuskhjälpmedel. En slutsats vi drar utifrån denna studie, 

med stöd av Livingstone (2012), är således att diskussioner bland pedagoger kring hur barn 

lär samt vilka förmågor som kommer att behövas i framtiden bör föras i kommunens skolor.  

Flera informanter i vår studie såg ökade möjligheter till inkludering, delaktighet och 

måluppfyllelse med 1:1 i undervisningen. Även forskning, som vi tidigare presenterat, kring 

hur lärandet påverkas av datorer i undervisningen, pekar på positiva resultat, framför allt när 

det gäller att öka elevernas engagemang och motivation (se exempelvis Blomgren, 2016; 

Erixon, 2010; Tallvid, 2015). Jämför vi med de framgångsrika undervisningsmetoder som vi 

presenterat i bakgrunden (Hattie, 2009; Smeets, 2005) har vi kunnat se flera exempel på 

kreativ och effektiv användning av datorerna som skapar delaktighet och motivation. Att 

elever fick visa sina kunskaper på olika sätt, bland annat genom att filma sig själva, istället för 

att visa hela klassen, och att de kunde delta i undervisningen hemifrån är några exempel på 

detta. En gemensam lärplattform möjliggjorde också för lärarna att ge direkt återkoppling till 

eleverna. 

Att på ett enkelt och tidsbesparande sätt ge återkoppling lyftes av flertalet informanter som en 

stor fördel med 1:1. Vanligt förekommande, enligt flera av lärarna, var att skapa prov i ett 

specifikt digitalt plattformssystem för prov, diagnoser och läxuppgifter som anvisades av 

skolan, kallat Dugga. På verktygets hemsida beskrivs att det grundar sig i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt där flera svenska universitet varit delaktiga och att det har finansierats av 

myndigheten Vinnova, under näringsdepartementet. När eleverna gör proven i detta 

plattformssytem är de anonyma, läraren kan inte se förrän bedömningen är klar vilket prov 

som tillhör vilken elev (Dugga, 2018). Detta kan realateras till Hattie (2009) som beskriver att 

datoråterkoppling kan göra bedömning mer objektiv, vilket ses som positivt för både lärare 

och elever. Ett annat verktyg som ofta användes enligt lärarna, och som beskrevs ge direkt 

återkoppling och därigenom ökade motivationen hos eleverna, var den spelbaserade 

plattformen Kahoot. Användningen av den här typen av plattformar visar på att lärarna delvis 

anammat det Steinberg (2013) kallar spelteori, vilket enligt honom kan leda till goda 

förutsättningar för effektivt lärande. Utifrån att så många av lärarna i studien lyfte fördelarna 

med dessa plattformar drar vi slutsatsen att man i skolorna har börjat se de digitala verktygens 

möjligheter till en mer utvecklad användning av datorerna.  
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Vårt resultat visar också att informanterna även såg möjligheter för elever i behov av särskilt 

stöd med 1:1. Främst uttryckte informanterna det positiva i att eleverna fick en mer likvärdig 

tillgång till kompensatoriska lärverktyg genom datorsatsningen, vilket är värdefullt enligt 

forskning vi tidigare presenterat, såsom Tufvesson (2015) och Östling et al. (2015). I 

Flyggköping fanns datorer i skolan redan innan datorsatsningen, dock ej i samma 

utsträckning. Datorer användes av elever som kompensatoriska lärverktyg och 

specialpedagogerna kunde vända sig till skoldatateket och vid behov låna digitala verktyg. 

Kommunens specialpedagoger hade därmed redan innan datorsatsningen 1:1 rutin på att 

använda datorn som ett stöd för enskilda elever. Det kan vara förklaringen till att 

specialpedagogerna uttryckte att deras yrkesroll inte förändrades nämnbart efter införandet av 

datorsatsningen.    

Specialpedagogerna i studien gav främst handledning kring användande av kompensatoriska 

och stödjande programvaror, direkt till enskilda elever, vilket motsvarade lärarnas 

förväntningar. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan det ses som att det i Flyggköpings 

skolor delvis rådde en syn på att problem innehas av den enskilda eleven, problem som 

måste lösas kompensatoriskt (Nilholm, 2007). Det är i och för sig enligt Forgrave (2002) 

viktigt att eleverna får rätt stöd i att lära sig hjälpmedlen för att de ska kunna implementeras i 

undervisningen. Men vårt resultat visar också att huruvida eleven sedan använde dessa 

programvaror i undervisningen var avhängt på lärarens intresse och kunskap. Detta trots att 

det enligt styrdokumenten för skolan är lärarnas ansvar att anpassa undervisningen utifrån alla 

elevers förutsättningar (Östling et al., 2015). Då specialpedagogerna upplevde en osäkerhet 

hos lärarna när det gäller alternativa lärverktyg ställer vi oss frågande till om detta arbetssätt, 

då specialpedagogen främst lär eleven verktyget, är det mest effektiva för att skapa 

tillgängliga lärmiljöer. En slutsats vi drar i detta sammanhang är att specialpedagoger borde 

ha en tydligare roll i skolans utveckling av det digitala arbetet, så att inkluderingen ökar och 

de alternativa lärverktygen blir en naturlig del i undervisningen.  

Som vi tidigare nämnt har vi funnit flera goda exempel på hur 1:1 används i Flyggköping för 

att skapa effektivt och tillgängligt lärande men att stora skillnader i användandet förekom. 

Skillnader i intresse och digital kompetens hos lärare och specialpedagoger uppgavs av 

informanterna vara den största förklaringen till att användningen såg så olika ut. Detta 

bekräftas även av den forskning som vi presenterat (Haelermans, 2017; Smeets, 2005; Tallvid, 

2015). God kunskap och samsyn kring de digitala verktygens effekt hos alla som arbetar i 

skolan är enligt Hylén och Grönlund (2011) viktigt, vilket även sågs av flertalet informanter i 

vår studie som efterlyste fortbildning både för att utveckla undervisningen med 1:1 men också 

för att öka kunskapen kring datorn som alternativt lärverktyg. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans de behöver för 

att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och utbildningens mål, och 

specialpedagogen har i sin yrkesroll uppdraget att identifiera och anpassa den pedagogiska 

verksamheten efter olika elevers speciella behov (Bladini, 2004). Lärarna i studien uttryckte 

förväntningar på att specialpedagogerna skulle finnas till hands och vid behov stötta lärarna i 

planeringen av undervisningen med 1:1 för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Detta var något 

specialpedagogerna kände av och själva ansåg borde ingå i deras arbete. Lärarna uttryckte att 

de kände ett allmänt stöd från specialpedagogen men inte när det gällde att skapa tillgängliga 

digitala lärmiljöer. Tjänstepersonerna uttryckte också förväntningar på specialpedgogerna och 

lade till viss del ansvaret kring alternativa lärverktyg och digitala lärmiljöer på dem. 

Specialpedagogerna i sin tur upplevde att deras digitala kompetens inte räckte till och att de ej 

fått ta del av tillräcklig fortbildning för att leva upp till dessa förväntningar.   
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Kommunen hade tidigare ett skoldatatek som specialpedagogerna upplevde som en relevant 

och bra källa till kunskap och inspiration, och som nu saknades. Tjänstepersonerna ställde sig 

frågande till behovet av ett skoldatatek då de inte upplevde någon efterfrågan på tjänsterna 

som det tillhandahöll. Varför de inte upplevde någon efterfrågan kommer inte fram i studien, 

men tjänstepersonerna kunde inte heller säga vart i kommunen pedagoger skulle vända sig för 

att få det stöd som skoladatateket tidigare tillhandahöll. Tjänstepersonerna uttryckte att det 

skulle vara bra med pedagogiska experter i Flyggköping som kunde driva utvecklingen av en 

mer pedagogisk användning av 1:1. Vi ställer oss frågan varför man avvecklat Skoldatateket 

där den kompetensen delvis fanns. En slutsats vi drar i sammanhanget är att bristande 

kunskaper och insikter hos beslutsfattare gällande skoldatateket var orsaken till avvecklingen. 

Detta är enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten vanligt då utvärdering av skoldatatekens 

verksamheter sällan prioriteras i kommuner (Östling et al., 2015).  

Specialpedagogerna kände sig ensamma och osäkra i sin roll i digitaliseringen, bland annat på 

grund av avvecklingen av skoldatateket, och uttryckte önskemål om ett kommunalt samarbete. 

Det vill säga en form av kollegialt lärande för att stärka kompetensen kring alternativa 

lärverktyg. Kollegialt lärande efterfrågades även av lärarna. Forskning som vi tidigare 

presenterat har visat att det är framgångsrikt att utnyttja den kompetens som redan finns hos 

intresserade pedagoger och låta dem sprida sin entusiasm till kollegor (Haelerman, 2017). 

Trots att det i studien var tydligt att viss kompetens redan fanns hos de informanter som 

kommit lite längre i användandet av datorerna i undervisningen, hade hittills inte något 

kollegialt lärande organiserats systematiskt eller avsatts tid för på skolorna i Flyggköping. 

Den slutsats vi drar av detta är att man i Flyggköping bör skapa sådana forum för både 

specialpedagoger och lärare då kollegialt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är rätt väg 

att gå. Vi ser det som en viktig förutsättning för utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer och för 

att specialpedagogerna ska kunna agera som kvalificerade samtalspartners till både skolledare 

och lärare. Då kan specialpedagogerna vara de nyckelpersoner i arbetet med digitala verktyg 

och specialpedagogik som beskrivs i Specialpedagogiska skolmyndighetens skrift, “IT i 

lärandet för att nå målen” (Östling et al., 2015).  

En förutsättning för att digitaliseringen ska gynna alla elever är att alla lärare och 

specialpedagoger har förmågan att skapa digitala lärmiljöer. Först ut med 1:1 var 

gymnasieskolorna och högstadieskolorna i Flyggköping. Datorer till samtliga elever delades 

ut utan kompetensutveckling eller systematiskt kvalitetsarbete kring dessa. Näst på tur är nu 

övriga stadier i kommunens skolor. Vi hoppas att denna studie kan visa på några viktiga 

faktorer som de stadier som nu står på tur kan dra nytta av.  

Metoddiskussion  

Genom en kvalitativ intervjustudie samt analys av kommunala dokument gällande skolans IT-

satsning har vi i den här studien belyst hur införandet av digitala verktyg i en kommuns 

högstadieskolor uppfattas och förstås bland i kommunen verksamma lärare, specialpedagoger 

och tjänstepersoner, i förhållande till skolans övergripande uppdrag att skapa tillgängliga 

lärmiljöer. Studien är gjord på fyra skolor i en kommun med olika förutsättningar men som 

alla infört datorsatsningen 1:1. Olika aktörsperspektiv har insamlats genom semistrukturerade 

intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger och lärare samt beslutsfattande 

tjänstepersoner. Urvalet informanter bestod av sex lärare, fyra specialpedagoger och två 

tjänstepersoner. Urvalet speglar sålunda olika aktörsperspektiv och kan anses vara tillräckligt 

då vi i en kvalitativ studie efterlyst enskilda informanters upplevelser och perspektiv på 

datorsatsningen, se Kvale och Brinkman (2014).   
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De olika intervjuerna har möjliggjort att upptäcka variationer hos informanterna. Vi har 

kunnat ta del av deras tankar på djupet och kunnat kontrollera att vi förstått rätt, vilket vi inte 

hade kunnat göra i till exempel en enkätstudie (Kvale & Brinkmann, 2014). Då arbete med 

tillgängliga lärmiljöer och skolutveckling hör till specialpedagogens uppgifter har studien 

specialpedagogisk relevans. Studiens resultat avspeglar en stor datorsatsning 1:1 i 

grundskolan i en specifik kommun; liknande datorsatsningar förekommer runt om i landet.  

Det är inte möjligt att påstå att resultaten i den här studien skulle bli desamma i en liknande 

studie, utförd i en annan kommun.  

Vid genomförandet av datainsamlingen har vi valt att tillämpa de aspekter av en kvalitativ 

intervju som Kvale och Brinkman (2014) beskriver, både vid konstruerandet av intervjuguider 

och vid genomförandet av intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer med främst öppna 

frågor efter teman har vi kunnat styra samtalen och samtidigt sträva efter att informanterna 

själva skulle få lyfta det de känner var viktigt. Detta sätt att genomföra intervjuer på, visade 

sig ge vissa svårigheter i resultatsammanställningen då en del frågor blev besvarade utan att 

de ställdes. I dessa fall hoppade vi över den redan besvarade frågan vilket skapade oordning i 

transkriberingen. Vi fick lägga mycket tid på att sortera svaren så att de hamnade under rätt 

fråga.  

Att utarbeta en intervjuguide utan egna antaganden och hypoteser var en utmaning och vi har 

genomfört intervjuerna med en medvetenhet om detta och strävat efter att genomföra 

intervjuerna förutsättningslöst. I början av varje intervju inledde vi med det Kvale och 

Brinkmann (2014) kallar en orientering, där syftet och etiska aspekter repeterades och 

därmed har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna. Genom att ställa öppna frågor som 

motiverat informanterna att ge nyanserade och beskrivande svar kring sina tankar har vi 

eftersträvat att få ta del av det specifika i hur och varför informanterna resonerar och handlar 

som de gör.   

Vidare har vi strävat efter att genomföra intervjuerna utan att försöka påverka informanterna 

med våra egna tankar och idéer kring datorsatsningen. Vi har under intervjuerna därför 

försökt skapa en förståelse för, och tolkat vad informanterna uttryckte. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan följdfrågor, intervjuarens kroppsspråk och verbala reaktioner fungera 

förstärkande för informantens svar och därmed påverka resultatet. Vi är medvetna om att vi 

kan ha påverkat informanterna på olika sätt genom vilka följdfrågor vi ställt, hur vi ställt dem 

samt på vilket sätt vi lyssnat och tagit emot det som sagts. Att en intervju kan ses som en 

lärprocess även för informanten som därför kan ändra sitt sätt att tänka under intervjuns gång, 

har vi tagit hänsyn till vid analysen av intervjusvaren. Vi har haft en öppenhet där 

informanterna varit fria att svara med påståenden som är motsägelsefulla utan att vi ifrågasatt 

detta. Vid några tillfällen har vi ställt klargörande frågor för att se om vi förstått 

informanterna rätt. Vi har strävat efter att göra varje intervju till en trevlig stund, med 

givande, lärande diskussioner.  

Genom egna yrkeserfarenheter och fördjupningsstudier inom det specialpedagogiska området 

där vi tagit del av tidigare forskning, anser vi oss ha goda kunskaper inom ämnesområdet 

skolutveckling. Vi vill också låta det framgå att vi båda är verksamma pedagoger som har 

jobbat i skolan i många år. Våra erfarenheter av, och kännedom om, skolans verksamhet kan 

därför ha påverkat vår tolkning av resultatet.  

Alla informanter var positiva till att delta i studien och verkade angelägna om att ge så 

genomtänkta och utförliga svar som möjligt, vilket är något som bör ses som att det stärker 

tillförlitligheten. Informanterna fick möjlighet till respondentvalidering (Bryman, 2011) för att 
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ytterligare stärka tillförlitligheten. En faktor som kan ha påverkat resultatet är att vi delade 

upp intervjuerna och genomförde flertalet intervjuer var för sig. Detta kan ha skapat ett visst 

utrymme för personliga tolkningar av informanternas svar. Ett tätt samarbete oss emellan, 

både före och efter att intervjuerna genomförts, har bidragit till att stärka tillförlitligheten i 

tolkningen av intervjuerna. För att möjliggöra för läsaren att bilda sig en egen uppfattning av 

hur resultatet har tolkats har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt utförligt samt i resultatdelen 

valt att ta med flera citat.  

Samtliga utvalda lärare, specialpedagoger och tjänstepersoner genomförde intervjuerna och 

det blev därmed inget bortfall i urvalsproceduren. Studiens datainsamling har genomförts 

inom ramen för examensarbetets omfattning. En mer omfattande datainsamling, med 

exempelvis intervjuer av rektorer, hade möjligtvis kunnat ge ytterligare perspektiv. Utifrån 

den här studiens underlag i form av kvalitativa intervjuer och kommunala dokument har vi 

kunnat besvara forskningsfrågorna.  

Förslag till fortsatt forskning 

Den i studien berörda kommunen går nu vidare med att införa datorsatsningen 1:1 i 

årskurserna 4–6. Med denna studie som utgångspunkt skulle man i ett senare skede kunna 

genomföra en större undersökning som omfattar fler årskurser. Resultaten av en sådan studie 

skulle kunna vara intressant att jämföra med resultatet i vår studie.   

I en fortsatt studie skulle klassrumsobservationer kunna ligga till grund för en djupare analys 

av hur datorsatsningen 1:1 kan bidra till tillgängligt lärande. Risken finns här att närvaron av 

en observatör kan påverka klassrumssituationen, och kanske även lärarens planering av 

undervisningen, men en medvetenhet om detta kan i en studie ändock ge ett tillförlitligt 

resultat.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet som den här ter-

minen skriver vårt examensarbete som syftar till att beskriva, analysera och problematisera 

huruvida kommunens satsning på en dator till varje elev i högstadiet, så kallad 1:1, bidrar till 

en undervisning som skapar tillgängligt lärande för alla elever och ökad måluppfyllelse.    

För att genomföra studien gör vi en undersökning bland tjänstepersoner, högstadielärare och 

specialpedagoger. Du tillfrågas härmed om deltagande i vår studie genom en intervju. Inter-

vjuerna sker enskilt, beräknas ta 30–60 minuter och dokumenteras via ljudupptagning och 

anteckningar.  

Under arbetets gång följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet bygger 

på frivillighet och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Dina svar kommer att 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Studiens resultat kommer endast att använ-

das i forskningssyfte.  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar   

Jessica och Marie 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide lärare 

Frågor  

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen undervisar du?  

2. För ungefär 2 år sedan infördes 1:1 i kommunens högstadieskolor. Var du delaktig i 

eller fick ta del av diskussionen inför beslutet?   

3. Vilka är enligt dig de stora fördelarna och/eller nackdelarna med 1:1?   

4. Hur använder du 1:1 i undervisningen?   

5. Har dina undervisningsmetoder förändrats som följd av införandet av 1:1? Ge gärna 

exempel?  

6. Hur uppfattar du att 1:1 används i undervisningen på skolan i stort?        

7. Vad tror du avgör hur användandet ser ut?  

8. Hur ser du på elevers lärande kopplat till 1:1, när det gäller motivation, inkludering 

och måluppfyllelse?    

9. Hur ser din kompetensutveckling ut i stora drag när det gäller 1:1 / digitala verktyg?   

10. Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller fördjupa dig i?   

11. Vilka utvecklingsbehov ser du för elever, lärare och skolledare?    

12. Vilka fördelar ser du med 1:1 när det gäller elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd?   

13. I hur stor utsträckning har elever i behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd tillgång till särskilda dataprogram (mjukvaror) som kan vara till särskild 

hjälp/stöd?   

a. Vem ansvarar för det?   

b. Om mjukvaror saknas, vad beror det på?  

14. Beskriv det stöd du (eller andra lärare) får av specialpedagogen när det gäller 

användandet av 1:1 som alternativt lärverktyg.  

a. Hur motsvarar det dina förväntningar?    

15. I vilken utsträckning anser du att du själv har tillräckliga kunskaper när det gäller 1:1 

som alternativt lärverktyg?  

 

  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide specialpedagoger 

Frågor  

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog?   

2. För 2 år sedan infördes 1:1 i kommunens högstadieskolor. Var du delaktig i eller fick 

ta del av diskussionen inför beslutet?  

3. Vilka är enligt dig de stora fördelarna och /eller nackdelarna med 1:1?  

4. Vilka är dina erfarenheter av hur 1:1 används i undervisningen på skolan?  

a. Vad tror du avgör hur användandet ser ut?  

5. Hur ser du på elevers lärande kopplat till 1:1, när det gäller motivation, inkludering 

och måluppfyllelse?    

6. Vad är din roll på skolan när det gäller användningen av 1:1 i klassrummen?  

7. Vilka fördelar ser du med 1:1 när det gäller elever i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd?  

8. I hur stor utsträckning har elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd till-

gång till särskilda dataprogram (mjukvaror) som kan vara till särskild hjälp/stöd?   

a. Vem ansvarar för det?  

b. Om mjukvaror saknas, vad beror det på?  

9. Kan du beskriva, ge några exempel på hur du använder 1:1 i din roll som special-

pedagog?  

10. Kan du se att din roll som specialpedagog har förändrats sedan införandet av 1:1, i så 

fall hur?   

11. I vilken utsträckning anser du att lärarna på din skola har tillräckliga färdigheter och 

kunskaper när det gäller 1:1 / digitala verktyg?  

12. Vilka är dina erfarenheter att handleda och ge stöd till lärare när det gäller digitala 

verktyg?  

13. Hur ser din kompetensutveckling ut i stora drag när det gäller digitala verktyg 

/alternativa lärverktyg?   

14. I vilken utsträckning anser du att du själv har tillräckliga kunskaper när det gäller 

dessa?   

15. Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller fördjupa dig i?   

16. Vilka utvecklingsbehov ser du för elever, för lärare och för skolledare?  



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide tjänstepersoner 

Frågor 

1. När togs beslutet om att införa 1:1?    

2. Vilka årskurser berördes av det beslutet?  

3. Mot vilken bakgrund fattades beslutet med 1:1 och hur gick förarbetet till?   

4. Hur planerades implementeringen och hur har den genomförts?  

5. Vad anser ni om implementeringsprocessen, nu i efterhand? 

6. Planeras någon kompetensutveckling för lärare /specialpedagoger framöver?  

6. Har datorsatsningen utvärderats, av vem/vilka och när i så fall?  

7. Hur finansieras satsningen?   

8. Vilka stödfunktioner finns för medarbetarna i verksamheten när det gäller utveckling 

av användandet av datorer i undervisningen?  

9. Vi har förstått att Skoldatateket inte finns kvar. Var ligger idag det ansvar som 

skoldatateket hade? 

10. Vilka lärdomar har du dragit av införandet av 1:1 på högstadiet? 

  



 

 

Bilaga 5 – Statistik om kommunens kostnader 

 

Figur 3. Den totala kostnaden för lärverktyg, utrustning och bibliotek per elev i kommunen 

och i riket (Skolverket, 2018d) 

 

Figur 4. Den totala kostnaden för undervisningen per elev i kommunen och i riket (Skolver-

ket, 2018d) 

 


