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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate how high school students felt that the computer helped or 

hindered participation and self-esteem in the learning situation and if the students experienced any 

differences between when they had been relatively alone in using a computer compared to when eve-

ryone had their own computer. The starting point was the national one-to-one projects made to give 

every student access to a personal computer and how it affected students in special educational needs 

and previous research. The theoretical approach was based on socioculture/activity theory and theories 

of self-esteem. Ten high school students in grade one at a senior high school that previously had start-

ed up a one-to-one project was interviewed. The results showed that the students primarily used the 

computer to write and to search the Internet, but even as alternative or compensatory tool. Students felt 

that the computer contributed to increased motivation and self-esteem and better results both in sec-

ondary and senior high school. Several students stressed the teacher's importance for if and how the 

computer was used as a learning tool. The main difference between the computer utilization was seen 

between the high school programs. Students in the individual program felt the education more individ-

ualized and customized compared to secondary school, while students in the vocational program used 

the computer less as a special education tool than in secondary school. Therefore, any conclusion re-

garding one-to-one and its impact could not be drawn. 

 

Keywords: ICT, Information and Communication Technology, learning tools, computer, laptop. one-

to-one, inclusion, participation, self-esteem, special educational needs



 

 

 

Abstrakt  
 

Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieelever upplevde att datorn bidrog till eller hindrade 

delaktighet och självkänsla i lärsituationen samt om eleverna upplevde någon skillnad mellan då de 

var relativt ensamma om att ha en egen dator jämfört med då alla elever hade en egen dator. Utgångs-

punkten var de nationella en-till-en-satsningar som gjorts för att ge varje elev tillgång till en egen dator 

och på vilket sätt det påverkade elever i behov av särskilt stöd samt tidigare forskning. Den teoretiska 

ansatsen grundade sig i sociokulturell teori/verksamhetsteori och teorier om självbild. Tio gymnasie-

elever i årskurs 1 på en gymnasieskola som precis startat upp en en-till-en-satsning intervjuades. Re-

sultatet visade att eleverna i första hand använde datorn till att skriva och till informationssökning i 

skolan, men även som alternativt eller kompenserande lärverktyg.  Eleverna upplevde att datorn bi-

drog till ökad motivation och självkänsla samt bättre resultat i skolarbetet både i grundskolan och på 

gymnasiet. Flera elever framhöll lärarens betydelse för om och hur datorn nyttjades som lärverktyg. 

Den största skillnaden mellan hur datorn nyttjades kunde man se mellan gymnasieprogrammen. Ele-

verna på det individuella programmet upplevde att de fick mer individualiserad och datoranpassad 

undervisning jämfört med i grundskolan, medan eleverna på det yrkesförberedande programmet an-

vände datorn som specialpedagogisk verktyg mer sällan jämfört med i grundskolan. Någon slutsats 

angående en-till-en och dess påverkan kunde därför inte dras. 

 

Nyckelord: IT, IKT, Informations- och kommunikationsteknik, lärverktyg, dator, en-till-en, inklude-

ring, delaktighet, självkänsla, specialpedagogiskt stöd
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Inledning 

Alla barn och ungdomar har rätt att lyckas i sitt skolarbete (Lgr11). Nilholm (2007) och Pers-

son (2009) beskriver det som att alla elever ska få möjlighet att känna delaktighet och gemen-

skap i en inkluderande miljö, ofta benämnt som ”en skola för alla”. En inkluderande skola ska 

kunna hantera mångfald och därmed undvika stigmatisering och utstötning. Nilholm påpekar 

skillnaden mellan en inkluderande miljö där skolan organiseras efter naturliga och berikande 

olikheter och det tidigare begreppet integrering där barn placeras i mer eller mindre fasta 

grupper. En skola för alla ska på alla organisationsnivåer - individ, grupp, organisation - kun-

na anpassa undervisningen och lärmiljön så att varje barn ges möjlighet till lärande och ut-

veckling utifrån sina förutsättningar. På senare år har man mer och mer börjat använda be-

greppet en tillgänglig utbildning (SPSM, 2011). Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) handlar tillgänglighet om samspelet mellan individens förutsättningar och den fysiska 

och pedagogiska miljön. Men oavsett vilket begrepp vi använder så är skolans uppdrag att 

främja alla barns och elevers utveckling. För att detta ska vara möjligt ska skolan ta hänsyn 

till barnens och ungdomarnas olika behov och ge dem stöd och stimulans så de kan utveckla 

sin fulla potential (Lgr 11, SFS 2010:800 1 kap. 4§). Varje elev ska få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Gy11). För att uppväga 

skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen ska elever 

utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbild-

ning (SFS 2010:800, 10 kap. 10§), exempelvis datorer.  

 

Tidsenliga och tillgängliga IT-verktyg är nödvändiga för alla elever. Men för elever med 

funktionsnedsättning och elever i behov av särskilt stöd är de extra viktiga, för att kunna ta 

del av och vara delaktig i undervisningen. IT kan vara en avgörande faktor för om en elev ska 

kunna nå kunskapskraven (SPSM, 2011). Flera studier visar att användning av bärbara datorer 

ökar motivation och engagemang hos elever. En bärbar dator kan dessutom bli ett personligt 

verktyg som kan anpassas till individuella förutsättningar och lärstilar (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007; Skolverket, 2009). 

 

I ett flertal kommuner drivs Skoldatatek, en övergripande verksamhet som arbetar med IT och 

specialpedagogik. De fungerar som en resurs i kommunens skolutveckling. Skoldatateket 

vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, framför allt elever 

med koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Genom samarbetet mel-

lan skolor och Skoldatateket medverkar man till att stimulera och utveckla inkluderande lös-

ningar för elever i behov av särskilt stöd (Skoldatatek, 2012). I många fall innebär det att ele-

ver får tillgång till en egen personlig arbetsdator.  

 

Det senaste årtiondet har internationell forskning visat på en ökande trend av så kallade en-

till-en- satsningar i skolorna (Penuel 2006; Holcomb, 2009; OECD, 2010, Fleischer; 2011 m 

fl.).  En-till-en innebär att varje elev får personlig tillgång till elektronisk utrustning, oftast en 

bärbar dator, i skolarbetet och hemma (OECD, 2010). Hösten 2012 hade exempelvis fler än 

200 kommuner i Sverige anmält att de hade en-till-en-satsningar i skolan (Datorn i Utbild-

ningen, 2012). Svensk forskning från ett projekt i Falkenberg, 2007-2010, visar att merparten 
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av lärarna anser att en-till-en påverkat elevernas måluppfyllelse och resultat positivt. Detta 

gällde särskilt för högpresterande elever och elever som tidigare haft svårt med lärandet, ex-

empelvis elever med dyslexi där datorn fungerat kompensatoriskt (Tallvid, 2010). Kroksmark 

(2011) redovisar däremot motstridiga uppgifter som visar att elevernas genomsnittliga merit-

värden minskat avsevärt på det fjärde projektåret i Falkenberg, jämfört med före en-till-en-

satsningen. Kroksmark ställer sig kritisk till att många kommuner satsar på en-till-en-projekt 

utan att säkert veta vilka effekter det får för undervisning, lärande och kunskapsutveckling.  

 

Av egen erfarenhet som lärare och specialpedagog i grundskolan vet jag att många elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blivit 

hjälpta och stärkta av att få tillgång till en personlig dator. Men det finns också elever som 

väljer bort eller låter bli att använda sin dator då de upplever den utpekande. Tillgång till en 

personlig dator för alla elever skulle kunna vara ett sätt att undanröja detta hinder. En farhåga 

är dock att man tappar bort elever i behov av särskilt stöd när alla får varsin dator. Det finns 

en risk att dessa elever försvinner i mängden och inte får det stöd de behöver om lärare tar för 

givet att de elever som haft en personlig dator från Skoldatateket i grundskolan säkert vet hur 

de ska använda sin nya dator. 

 

Denna studie avser att belysa om och i så fall hur en egen dator påverkar möjligheten till del-

aktighet i skolarbetet för gymnasieelever i behov av särskilt stöd. Hur använder dessa elever 

datorn och vilket stöd får de för att nyttja sitt lärverktyg på bästa sätt? Jag vill även undersöka 

hur elever i behov av särskilt stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter, påverkas när 

de börjar på en gymnasieskola där alla elever i årskurs 1 får tillgång till en personlig dator.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ur ett elevperspektiv beskriva, analysera och förstå om och hur en personlig dator 

bidrar till att undanröja hinder för gymnasieelever i behov av särskilt stöd, samt vilket stöd 

dessa elever erbjuds för att nyttja datorn. Syftet är vidare att erhålla kunskap om vad det inne-

bär för elever att ingå i en lärmiljö där alla har en dator, jämfört med att vara ganska ensamma 

om att ha en personlig dator som stöd för lärandet. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur upplever eleverna att datorn bidrar till eller hindrar deras möjlighet till delaktighet 

i lärsituationen och att nå kunskapskraven?  

2. Hur använder eleverna datorn som ett specialpedagogiskt verktyg och en lärresurs i 

skolan? 

3. Vilket stöd får eleverna för att utnyttja datorns möjligheter som lärverktyg och lär-

resurs och hur uppfattas det av eleven?  

4. Upplever eleverna någon skillnad när alla har varsin dator, jämfört med då de var rela-

tivt ensamma i sin klass med en egen arbetsdator, avseende samtliga frågeställningar 

ovan? 
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Begrepp 

IT är en förkortning för informationsteknik, ett begrepp som började användas då utveckling-

en av digital teknik gav nya möjligheter till att hantera, förändra och sprida information i bör-

jan av 1990-talet. På senare tid används mer och mer begreppet Informations- och kommuni-

kationsteknik (IKT), vilket understryker den kommunikativa sidan. Den engelska beteckning-

en är Information and Communication Technology (ICT). Begreppet digitala lärresurser an-

vänds ibland i skolsammanhang som ett samlingsnamn för IT-baserade läromedel. De är ofta 

multimodala, vilket innebär att de kombinerar text, ljud och bild. Digitala lärresurser kan ock-

så vara interaktiva och svara på användarens handlingar. I begreppet omfattas ibland även de 

programvaror och verktyg som används i lärprocessen (Skolinspektionen, 2011). 

 

Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppen IT och IKT beroende på hur de 

används i de källor som refereras. Datorn som lärverktyg definieras av mig som de program 

och funktioner som underlättar läsning, skrivande, koncentration samt lärspel, träningspro-

gram och digitala läromedel, dvs. alternativa eller kompensatoriska verktyg. Med datorn som 

lärresurs avser jag exempelvis Internet, informationssökning (web 1.0), uppslagsverk/lexikon 

samt kommunikation (web 2.0), vilket inkluderar sociala medier. 

 

Vad som menas med ”en-till-en-projekt” kan variera beroende på hur man definierar uttrycket 

”att ha en dator”. Om elever erbjuds tillgång till en dator från en uppsättning flyttbara datorer, 

så kallade nomader, som delas mellan flera klasser innebär det andra förutsättningar jämfört 

med att ha ständig tillgång till en personligt anpassad dator. Datorns mjukvara och kapacitet 

spelar också roll. En dator utrustad med särskild programvara ger andra möjligheter än om det 

räcker att bara kunna skriva på den (Fleischer, 2011). I denna studie definieras en-till-en som 

följer: Datorn ska vara en bärbar dator med internetuppkoppling och skall användas till skol-

arbete (Penuel, 2006) samt eleven ska ha ständig tillgång till samma dator med samma in-

ställningar och program (Fleischer, 2011).  

Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse av de demokratiska värderingar som ligger bakom 

tanken om en inkluderande skola samt elevers delaktighet i lärsituationen. Detta följs av en 

beskrivning av informationsteknik som ett grundläggande och nödvändigt kompetensområde 

för alla samhällsmedborgare samt dess betydelse och utveckling i skolan. Därefter följer ett 

avsnitt om en-till-en-satsningar internationellt och nationellt, med projektet i Falkenberg som 

exempel. Avslutningsvis behandlas informationsteknikens betydelse för elever i behov av 

stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, eftersom det är en grupp elever som 

ofta ges möjlighet till alternativa eller kompenserande lärverktyg. 

En inkluderande skola 

Idén om en skola för alla har haft stort inflytande i debatten om hur skolan ska organiseras 

redan från förra seklets början, men har visat sig svår att genomföra (Nilholm, 2007). På 1950 

och 1960-talet var integrering och normalitet på agendan i Sverige. Då propagerade man för 
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att individer med funktionsnedsättning så långt som möjligt skulle få delta och leva på samma 

villkor som andra (Brodin & Lindstrand, 2012). I alla skolsystem har alltid funnits elever som 

inte når upp till skolans kunskapskrav och som därför behöver extra hjälp. Den svenska speci-

alundervisningen har traditionellt sin grund i ett kompensatoriskt perspektiv. Det har inneburit 

ett fokus på att identifiera problem hos individen, exempelvis att söka efter neurologiska och 

psykologiska förklaringar. Detta för att kunna skapa metoder för att kompensera problemet 

eller placera eleven i särlösningar (Nilholm, 2007). Ur detta har ett kritiskt perspektiv vuxit 

fram, där individens svårigheter anses bero på faktorer utanför individen och som det pedago-

giska arbetet måste anpassas till.  Elevers olikheter är något som ska ses som en tillgång och 

något som berikar skolan. Särlösningar ska därför undvikas och barns rätt till delaktighet be-

tonas (Nilholm, 2006). Till följd av detta har man övergått från begreppet elever med särskil-

da behov till elever i behov av särskilt stöd när man talar om elever i bekymmersamma inlär-

ningssituationer (Persson, 2007).  

 

Begreppet inkludering började användas i samband med en världskonferens om specialunder-

visning i Salamanca, 1994. Den så kallade Salamancadeklarationen anger riktlinjer och prin-

ciper för undervisning av elever i behov av stöd (Persson, 2007). Bland annat står där att un-

dervisningen:  

 

… utgår från att alla skillnader mellan människor är normala och att inlärningen 

följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i 

enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och na-

tur. (Svenska Unescorådet, 1996, s. 15)  

 

Begreppet inkludering kom till som en kritik mot den traditionella specialpedagogiken. Man 

ville säga något nytt, eftersom integrering och liknande begrepp kommit att handla om att 

anpassa avvikande barn till mer eller mindre fasta skolstrukturer som inte är anpassade till 

dem. Integrationstanken handlar om hur avvikande barn ska kunna bli en del av befintliga 

skolmiljöer, medan man menar att begreppet inkludering handlar om förändring av hela 

skolmiljön för att anpassa denna till mångfalden av elevers olikheter (Nilholm, 2006; Nil-

holm, 2007). I såväl Barnkonventionens som Salamancadeklarationens rekommendationer 

kan man utläsa en strävan efter en skola för alla (Unicef, 2009; Svenska Unescorådet, 2006). 

Där betonas att alla elever ska få undervisning inom den allmänna skolans och klassens ram. 

Inkludering innebär alltså att alla elever har rätt att utan undantag delta i klassrummet (Nil-

holm, 2006; Haug, 2008).  Haug (2008) kallar det inkluderande integrering och är knutet till 

en uppfattning om social rättvisa och om lika rätt till deltagande utifrån demokratiska värden. 

Undervisning och arbetssätt i klassrummet kan vara mer eller mindre inkluderande (Nilholm, 

2006). Det är förstås inte säkert att vad som verkar vara en inkluderande arbetsform, t.ex. lä-

rarledd helklass eller grupparbeten, verkligen är inkluderande i sitt konkreta genomförande. 

Avgörande för inkludering är trots allt om och hur individer upplever tillhörighet och erkän-

nande (Haug, 2008). 

 

En förutsättning för att en förändring i inkluderande riktning ska kunna ske är att specialun-

dervisning blir hela skolans angelägenhet, inte bara för specialpedagog och lärare, något som 
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paradoxalt nog gör specialpedagogiken överflödig (Nilholm, 2007; Haug, 1998). Det behövs 

specialpedagogisk kunskap, men att den bör utnyttjas på ett annat sätt än tidigare. Det behövs 

en annan värderam, en respekt för individen, där man utnyttjar specialpedagogen på andra sätt 

än till enskild specialundervisning (Haug, 1998). Samtidigt har specialpedagogiken att hantera 

ett grundläggande dilemma – att man enlig skollag och läroplan ska ge alla barn en likvärdig 

utbildning, samtidigt som man måste anpassa sig till barns olikheter. Detta dilemma försvin-

ner inte utan måste hela tiden balanseras. Eftersom dilemmat hela tiden finns kvar så kommer 

man ständigt att göra skillnad mellan elever och på så sätt kommer inkludering/exkludering 

att återskapas (Nilholm, 2006). 

Delaktighet i lärsituationen 
Att diskutera elevdelaktighet betyder att byta från ett punktuellt perspektiv, som utgår från ett 

mänskligt subjekt byggt på egenskaper till ett relationellt perspektiv, ett mänskligt subjekt 

skapat i interaktion med andra. De två perspektiven utesluter inte varandra men är avgörande 

för vilka konsekvenser det får för lärandesituationen och den pedagogiska relationen. Äkta 

delaktighet begränsas inte bara av närvaro och aktivitet, utan bör omfatta ett komplext enga-

gemang. Det slutna självet (Homo Clausus) ser begränsningar och formulerar utvecklingsmöj-

ligheter medan det öppna självet (Homo Aperti) i ett relationellt perspektiv riktar vår upp-

märksamhet mot interaktionen och möjlighet att gå utanför ramarna i lärmiljön (von Wright, 

2006).   

 

Uppfattningen om Homo Clausus är djupt förankrad i utbildning och i teorier om lärande, och 

tas ofta för givna, enligt von Wright (2006). Den bygger på en föreställning om det själständi-

ga intellektet som en förutsättning för unikhet, där den fysiska kroppen sätter gränser. Före-

ställningen om Homo Clausus blir: Du är vad du kategoriseras som. En vanlig uppfattning ur 

ett punktuellt perspektiv är att föreställningen om människan som social varelse, baserad på 

pluralitet och intersubjektivitet, suddar ut det unika och individuella hos individen. Detta byg-

ger på en tanke om subjektivitet som inåtvänd och mental. Vidare menar von Wright att un-

dervisning i ett relationellt perspektiv inte enbart betyder att förmedla kunskaper eller motive-

ra, utan handlar också om relationen mellan lärare och elev. En person är inte på ett särskilt 

sätt, en person blir i en särskild situation. Ur ett punktuellt perspektiv utgår beslut om hur en 

elev ska behandlas ofta endast från kunskap om mål och elevens prestationer utan att ta hän-

syn till pedagogens egen påverkan, inflytande och ansvar för relationen. von Wright föresprå-

kar elevers rätt till delaktighet i lärsituationen. Eleverna ska få vara med och påverka beslut 

som rör dem själva, i ett relationellt perspektiv en kommunikation mellan ”öppna själv”.  

 

Von Wright (2006) hänvisar till G H Meads som menar att vi för att bli ett ”själv” måste kun-

na ta andras perspektiv. I konfrontation med andra är vi tvungna att bryta vanor, reflektera och 

i en process förändra oss. Fokus ligger mer på aktion och process än stadga, stillastående och 

egenskaper. På så sätt skapas mening ständigt genom komplicerade processer av förväntning-

ar och perspektivtagande. Processen för meningsskapande bygger på tre baskomponenter: en 

persons handling, andras respons på den och den förväntade handlingen. Vi konstruerar hela 

tiden världen med andra. Istället för att fokusera på elevers begränsningar vänder Mead upp-

märksamheten mot en kvalitativ undervisningssituation, där man utgår från elevens erfarenhe-
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ter. Det är då viktigt med förförståelse, att vara förutseende och kunna föregripa. Det behövs 

exempelvis ingen diagnos för att erbjuda input på rätt kunskapsnivå, kopplat till elevens erfa-

renheter i det levda livet. En elev blir bemött som en konkret andre som ett vem, inte på för-

hand definierad, kategoriserad, alltså inte som ett vad en beteendemässig kategori eller speci-

ell egenskap. I linje med Meads tankar bör delaktighet förstås i termer av engagemang i me-

ningsskapande, kunskapsbyggande och en ömsesidig vilja till bildning. Det ihållande begrep-

pet om subjektivitet som något privat och inom eleven är ett hinder för elevdelaktighet. Ett 

punktuellt perspektiv identifierar brist på kvaliteter och koncentreras på begränsningar för 

utveckling och möjligheter för eleven. Ett relationellt perspektiv bidrar till undervisnings- och 

lärprocesser som öppnar väg för äkta delaktighet (ibid).  

 

Delaktighet är således något som upplevs i skärningspunkten mellan individen och miljön. De 

påverkansmöjligheter som finns innebär i första hand att vidareutveckla positiva personegen-

skaper, t ex självständighet, samt stärka underlättande faktorer i miljön, t ex lärares attityder 

och förhållningssätt. Om läraren värderar skolprestationer som en förmåga hos eleven riskerar 

det att påverka prestationerna negativt. Om skolprestationerna däremot kopplas till ansträng-

ning och positiva förväntningar påverkar det elevens prestationer positivt på sikt. Andra åt-

gärder för att underlätta faktorer i miljön kan röra sig om anpassningar och hjälpmedel (Ti-

deman, 2004). Anpassningar och hjälpmedel kan betyda datorer och annan teknik. 

Informationsteknik och digital kompetens 

Användningen av Informationsteknik (IT) i skolan har lyfts fram som betydelsefullt både na-

tionellt och internationellt (Skolverket, 2010a). Europeiska unionen (2006) har definierat digi-

tal kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande för alla samhälls-

medborgare. Enligt EU innebär digital kompetens en säker och kritisk användning av infor-

mationssamhällets teknik i arbetslivet och på fritiden. Grundläggande förmågor som hur man 

använder ordbehandlingsprogram, Internet och kommunikation via elektroniska medier och 

hur man kan använda informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet 

och innovation ingår. Målsättningen är att främja individens delaktighet i det moderna sam-

hället. Enligt rekommendationen ska medlemsstaterna se till att alla ungdomar erbjuds möj-

ligheter att utveckla dessa nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet och 

som utgör en grund för vidareutbildning och arbetsliv. För att nå detta vill man att en mer 

elevorienterad undervisning utvecklas i syfte att öka elevernas kunskaper (OECD, 2010). Det-

ta har man också tagit fasta på i utformningen av de nya läroplanerna, Lgr11 och Gy 11, där 

IT skrivits in som en viktig del i flera ämnen både i grundskolan och på gymnasiet.  

 

Prensky (2009) betonar att det är nödvändigt att vi med öppna ögon tar till oss tekniken - med 

dess fördelar och nackdelar - och lär oss ta ställning till dess etiska dilemman som säkerhet, 

källkritik och tillgång för alla. Prenskys begrepp ”Digitala infödda” och ”Digitala immigran-

ter” från 2001 är ofta citerade som ett sätt att förstå skillnaden mellan unga och äldres dator-

användande. Numera menar Prensky (2009) att dessa uttryck inte har samma relevans, då fler 

och fler växer upp i den digitala eran. Han framhåller istället ett nytt begrepp - digital visdom. 

Med det menar Prensky att vi med hjälp av den digitala tekniken får tillgång till en kognitiv 

kraft bortom våra inneboende förutsättningar som ökar vår kapacitet och gör oss smartare. 
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Tack vare tekniken har vi omedelbar tillgång till all världens kunskap och historia och kan 

delta i världsomspännande diskussioner. Det är inte så att det mänskliga tänkandet inte längre 

är viktigt, anför Prensky, utan den digitala visheten uppkommer i interaktionen mellan männi-

ska och digital teknologi. Att förneka teknikens potential är, enligt Persky, samma som om vi 

skulle förneka andra mänskliga framsteg från skrivkonstens uppkomst till tryckpress och nu 

Internet.  

Datorn i skolan 

IT har använts i den svenska skolan ända sedan 1980-talet. Till att börja med låg fokus i un-

dervisningen på att ge teknisk förståelse för dator som ett redskap och dess roll i samhällsut-

vecklingen. Under 1990-talet började man mer tala om datorn som ett pedagogiskt verktyg i 

skolan. Samtidigt skedde en utveckling och ett utbyte av pedagogiska program mellan de nor-

diska länderna. Skolverket och den tidigare Myndigheten för skolutveckling har sedan 1994 

haft i uppdrag att främja utvecklingen av IT i skolan. Med stöd från KK-stiftelsen initierades i 

slutet av 1990-talet ett stort projekt, kallat IT i skolan (ITiS), som innebar en nationell sats-

ning på kompetensutveckling av lärarna och infrastruktur i skolan (Skolverket, 2009).  

 

Under början av 2000-talet blev IT allt vanligare i skolorna och började användas mer gene-

rellt som ett verktyg för informationssökning, bearbetning, skapande och kommunikation. 

Den tekniska utvecklingen har inneburit ett alltmer kvalificerat utnyttjande av informations-

teknik i hela samhället (Skolverket, 2009).  De flesta eleverna använder datorer i skolan, of-

tast i ämnena svenska och samhällskunskap för att söka information och skriva texter. Där-

emot är det mer ovanligt att datorer används i matematik, naturorienterade ämnen och engels-

ka. Yngre elever använder datorer mer sällan än de äldre (Skolverket, 2010a). Enligt eleverna 

själva används datorer oftare utanför skolan än i skolan. Det är emellertid i skolan de lär sig 

att använda ordbehandlingsprogram som är bra att använda i skolarbetet (SPSM, 2011). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) har analyserat internationell forskning med fokus på 

positiva effekter. Övergripande visar forskningen att IT har en positiv effekt på lärande och 

inhämtning av kunskaper, både mätbar och upplevd. De fördelar som lyfts fram är en ökning 

av elevernas motivation och färdigheter, ökad självständighet, men även utveckling av arbetet 

i grupp (t.ex. Maninger & Holden, 2006). IT främjar också det individuella lärandet, där ele-

ven kan arbeta självständigt i egen takt kopplat till sina personliga behov.  

 

Men det finns även kritiska röster som menar att IT är överskattat. En del menar att datorerna 

försämrar elevernas koncentration och inlärning och efterlyser diskussion kring hur och varför 

datorer är bra för elevernas lärprocesser (Skolverket, 2009). I en svensk studie av Kroksmark 

(2011) uttalar lärare en osäkerhet och oro angående datorn i skolan. De undrar om eleverna lär 

sig det som anges i målen när de arbetar mycket med datorer och uttrycker farhågor kring 

digital mobbning och surfande på olämpliga webbsidor. Tekniken i sig erbjuder inga magiska 

lösningar (May & Priest, 2001; Brodin, 2010). Det är viktigt att fundera kring hur de digitala 

verktygen ska användas pedagogiskt (Söderqvist, 2012).  
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Lärarens förmåga att anpassa uppgifter är av stor betydelse för elevernas resultat och underlät-

tar för barn som har svårt att delta i vanliga undervisningssituationer, av personliga skäl eller 

miljöskäl (Brodin, 2010; Holcomb, 2009). Många studier visar att teknikanvändningen måste 

kopplas till en pedagogisk idé. Lärarens pedagogiska förhållningssätt är mycket viktigt. Ju 

mer naturligt integrerad tekniken är i klassrummet, desto högre blir effekten. Andra studier 

visar tydliga tecken på att visuella digitala tekniker som animationer, simuleringar och rörliga 

bilder, engagerar elever och stärker begreppsförståelsen. Lärare behöver därför kunskaper om 

IT för att kunna integrera och utveckla en ny pedagogik. Detta innebär ett kontinuerligt behov 

av kompetensutveckling för lärare (Myndigheten för skolutveckling, 2007).   

 

Lärarnas fokus förskjuts från att planera för undervisning till att planera för lärande. Enligt 

lärarna måste planeringarna vara mer övergripande och bygga på utvärderingar för att följa 

upp att eleverna leds på ett tydligt sätt mot kursplanernas mål. Planeringarna måste också fo-

kusera på individualisering, då eleverna oftast arbetar själva. Läraren blir mer en handledare 

som styrs av elevens frågor, fångar upp de frågor och problem som eleven stöter på (Kroks-

mark, 2011).  

SAMR-modellen 
Teknik i sig föder, som tidigare nämnts, inte framgång. Det krävs att rektorer och lärare re-

flekterar över och omdefinierar vad lärande är för att det ska leda till bättre resultat i skolan 

(Puentedura, 2009; Holcomb, 2009; Skolverket, 2009; Skolinspektionen, 2011). Puentedura 

(2009) lyfter fram den stora utmaningen att skapa meningsfulla lärprocesser i lärmiljöer där 

varje elev har en egen dator. Han beskriver fyra olika nivåer för IT-användning i undervis-

ningen med hjälp av SAMR-modellen (Substitution, Augmentation, Modification, Redefini-

tion).  

 

Översatt till svenska skulle man kunna beskriva de olika nivåerna 1) ersättning, där datorn 

införlivas i traditionell pedagogik och endast ersätter andra verktyg, exempelvis papper och 

penna 2) förbättring, datorn ersätter andra verktyg men med en förbättrad funktion, exempel-

vis rättstavningsprogram, lexikon, kommunikation med e-post 3) förändring, lärprocessen och 

arbetsuppgifter börjar utformas annorlunda, exempelvis film, bildspel och bloggar. På den 

sista nivån 4) omdefinition ser lärarna möjligheter att skapa nya typer av uppgifter som tidiga-

re var omöjliga med teknikens hjälp (Kroksmark, 2011; Tallvid, 2010). Enligt Tallvid (2010) 

tyder Puenteduras forskning på att det är först när lärarna befinner sig på nivåer där de börjar 

modifiera eller omdefiniera sitt arbetssätt som man kan påvisa en påtaglig utveckling i läran-

det hos eleverna. Tallvid (2008) hävdar att tillgång till en egen dator i skolarbetet inte är nå-

gon garanti för att det sker någon utveckling av undervisningen eller att elevernas resultat 

förbättras. Datorn som verktyg i skolarbetet är i sig inte det avgörande, det handlar främst om 

hur elever och lärare med hjälp av datorn skapar lärprocesser som ger nya och fördjupande 

kunskaper och insikter. 

 

Om datorn enbart används som en skrivmaskin eller som ett redskap för att hålla 

ordning på sina dokument sker ingen utveckling. Då blir vi kvar i den tidigare för-

härskande synen på lärande där det i mångt och mycket handlar om överföring av 
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kunskap från läraren till eleven och faktainlärning (Hallerström & Tallvid, 2008, s. 

75) . 

Datorns betydelse för inkluderande undervisning 
I en nordisk undersökning från 2006, eLearning Nordic, tillfrågades skolledare, lärare, elever 

och föräldrar om hur de upplevde effekterna av datoranvändning i skolan. Där framkom att 

samtliga parter upplevde att IT hade en positiv effekt när det gällde att utveckla och förbättra 

elevers lärande, främst när det gällde läs och skrivkunskaper. Lärarna såg IT som en möjlighet 

att erbjuda en anpassad och inkluderande undervisning (SPSM, 2011; von Schantz Lundgren 

och Lundgren, 2011). Detta understöds av andra studier där ungefär hälften av lärare i grund- 

och gymnasieskolan i stor utsträckning anser att IT underlättar deras möjligheter att anpassa 

undervisningen till elevers olika behov. Lika många bedömer att användningen av IT i under-

visningen ökar elevernas motivation och sätter fart på inlärningsprocesser (Conway & Am-

berson, 2011; Söderqvist, 2012; Skolverket, 2009b). Tillgång till digitala lärresurser kan sti-

mulera elevernas kreativitet på ett sätt som inte traditionella läromedel kan, hävdar von 

Schantz Lundgren och Lundgren (2011). Den digitala tekniken gör det möjligt att skapa avan-

cerade virtuella presentationer genom att kombinera text, ljud och bild. Detta kan antas verka 

motiverande för elevernas lärande genom att flera av deras sinnen aktiveras och de kan in-

teragera och påverka vad som sker. Det leder i sin tur till situationer där eleverna börjar sam-

arbeta och dela med sig av sina kunskaper (ibid).  

En-till-en 
En-till-en-miljöer för lärande och undervisning gynnar variationen, menar Kroksmark. Ele-

vers förutsättningar är inte bara relaterade till medfödda förmågor, sociokulturella eller socio-

ekonomiska familjeförhållanden utan i grunden en konsekvens av de erfarenheter som eleven 

gör i den analoga och digitala livsvärlden. 

 

Vi är olika och vi lär på olika sätt som en effekt av att vi har olika erfarenheter av 

att vara människor. Det är de skillnaderna som En-till-En kan justera för – om sko-

lan och lärarna utvecklar gemensamma antaganden om det digitala lärandets mys-

terium. (Kroksmark, 2011, s.19) 

 

IT är en självklar del i mångas vardag, även om inte alla har tillgång till det. En avgörande 

faktor för en framgångsrik IT-satsning i skolan är att IT-utrustningen på ett enkelt sätt är till-

gänglig i skolans vardagsarbete (SPSM, 2011). Den kanske största utmaningen som skolan 

står inför kan uttryckas som förmågan att väva samman formellt och informellt lärande, i och 

utanför skolan, menar von Schantz Lundgren och Lundgren (2011). OECD (2010) konstaterar 

att användning av IT i skolan har en positiv inverkan på elevernas studieresultat, men att det 

är användningen i hemmet som har betydelse. Den digitala klyftan vad gäller tillgång och 

förmåga att använda IT kan därför förstärka effekten av elevernas socioekonomiska bakgrund 

vad gäller deras studieresultat. Hallerström & Tallvid (2008) påpekar att den så kallade 24/7- 

tillgången, det vill säga ständig tillgång till dator både i skolan och hemma, har visat sig ha 

stor påverkan på hur datorerna används av elever. Detta understöds av amerikanska studier, 

exempelvis Holcomb (2009). 
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I början av 2000-talet initierades de första en-till-en-projekten i USA, det första i delstaten 

Maine i USA (Kroksmark, 2011). Under det senaste årtiondet har en explosionsartad ökning 

skett även i Sverige, främst på gymnasieskolor och i årskurs 7-9 i grundskolan (von Schants 

Lundgren & Lundgren, 2011).  Huvudsyftet för att införa en-till-en i undervisningen har sin 

grund i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Förhoppningen är att ökad tillgång 

till teknik och en mer elevorienterad undervisning ska leda till ökade kunskaper (OECD, 

2010). En-till-en som pedagogisk idé anses bli den mest omvälvande förändring som någon-

sin skett i skolan, enligt von Schantz Lundgren & Lundgren (2011). Men det ger också upp-

hov till frågor om elevernas kunskapsutveckling påverkas som önskat eller om dagens sätt att 

bedöma och värdera inte täcker in dessa kunskaper som kan visa sig väsentliga i det digitali-

serade samhället (Kroksmark, 2012; Warschauer, 2008). Erfarenheter från amerikanska en-

till-en-projekt betonar att man måste gå in i dessa med realistiska förväntningar. Det kan ta 

mellan fem till åtta år innan den nya tekniken är implementerad fullt ut och man kan se resul-

tat (Holcomb, 2009; Maninger & Holden, 2009).  

 

I en australiensisk studie utmanas den aktuella läran om en-till-en. Enligt studiens resultat är 

en dator på två elever att föredra ur ekonomisk och pedagogisk synpunkt. Då skapas en balans 

mellan individuell produktion, elevsamarbete, lärarinstruktioner och flexibilitet. En annan 

fördel är att datorerna används oftare och mer effektivt, eftersom det sparar tid för in- och 

utloggning och främjar mer elevsamarbete jämfört med i klassrum där alla elever har tillgång 

till en egen dator (Larkin, 2011). Det bör dock förtydligas att datorerna i de en-till-en-

klassrum som Larkin jämförde med inte var personliga, utan var endast tillgängliga för ele-

verna i klassuppsättning.  

En-till-en i Falkenberg 
En-till-en-projektet i Falkenberg pågick mellan 2007 och 2010. Vid starten hösten 2007 utrus-

tades elever och lärare i år 7-9 på två kommunala grundskolor med varsin bärbar dator. Efter-

hand utvecklades det till att omfatta samtliga elever i kommunens gymnasie- och 7-9 skolor. 

Målen för det treåriga skolutvecklingsprojektet i Falkenberg var att utveckla nya arbetsfor-

mer, öka lusten att lära samt öka måluppfyllelsen för eleverna (Tallvid, 2010).  

 

Under projektets gång såg man att den egna arbetsdatorn utvecklades till ett naturligt verktyg i 

skolarbetet och på fritiden. De flesta använde datorn till att spela spel, titta på film och för att 

lagra musikfiler och spela musik. Eleverna ansåg att tillgängligheten gjorde skolarbetet roliga-

re och lättare. Både hög- och lågpresterande elever tyckte att de hade stor nytta av datorn 

(Hallerström och Tallvid, 2008). Lärarna upplevde att elevernas motivation för skolarbetet 

ökade (Hallerström och Tallvid, 2008; Tallvid 2010).  

 

De största fördelarna, enligt lärarna, fanns inom organisation, pedagogik och tillgång/rättvisa. 

De organisatoriska fördelarna var framförallt att lärarna, men även eleverna hade bättre kon-

troll och ordning på sina dokument, instruktioner och inlämningsuppgifter. De pedagogiska 

fördelarna var främst den ständiga tillgången till information. Lärarna uppgav att det underlät-

tade vid planeringar då de kunde förutsätta att alla elever hade samma möjligheter att hitta 

relevanta fakta. Att alla elever oavsett social och ekonomisk status hade tillgång till en dator 
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även hemma sågs som en viktig faktor ur rättvisesynpunkt. Före en-till-en-projektet använde 

knappt hälften av eleverna dator hemma för sitt skolarbete. Ett halvår senare hade den siffran 

fördubblats (Hallerström och Tallvid (2008). Elever som tidigare hade svårt att komma in i 

gemenskapen kunde visa på färdigheter med datorerna som inverkade på att de blev accepte-

rade i kompiskretsen. En bonuseffekt var att datorerna hade en lugnande inverkan på klass-

rumsklimatet och på raster (Tallvid, 2010). 

Kritik mot en-till-en 
Efter första året i en-till-en-projektet i Falkenberg fanns en oro bland lärarna över att eleverna 

i stor omfattning använde datorn till att spela datorspel på raster och fritid. Detta ledde till 

diskussioner bland lärarna om regler och spelmissbruk hos eleverna. Vissa menade att spelan-

det borde förbjudas medan andra ansåg att det var skolans uppgift att lära eleverna att förhålla 

sig till spelandet på ett hållbart sätt (Hallerström och Tallvid, 2008). Slututvärderingen visade 

dock att spelande främst förekom bland de yngre eleverna som precis fått tillgång till en egen 

dator. När möjligheten att spela i skolan inte längre sågs som något utöver det vanliga avtog 

det drastiskt (Tallvid, 2010). Kroksmark (2011) påtalar att projektet i Falkenberg inte bidragit 

till förbättrade studieresultat utan att meritvärdet snarare sjunkit en del under projekttiden, till 

och med markant året efter att projektet avslutats.  Tallvid (2010) medger att resultaten gått 

ned under en-till-en, men menar att det fanns en nedåtgående trend redan innan projektet star-

tade. Han anser därutöver att det är svårt att jämföra resultat och måluppfyllelse före och efter 

projektet, då det är många faktorer som påverkar. Dels jämför man inte samma elever, dels 

kan andra faktorer som lärarbyten med mera inverka på resultaten. För att finna forskning 

som kan visa på att betygen och måluppfyllelsen verkligen förbättrats får man studera storska-

liga undersökningar från framför allt USA, där försöken med en-till-en pågått under längre tid 

(Tallvid, 2010). 

Datorns betydelse för elever i behov av särskilt stöd 

Under IT-eran i slutet av 1990-talet fanns stora förhoppningar om IT och dess möjligheter för 

elever i behov av särskilt stöd, bland annat med hjälp av olika lärprogram. Förväntningarna på 

e-lärande har gradvis mattats av (Myndigheten för skolutveckling, 2007; Brodin, 2010). Men i 

ett antal studier framhålls att tillgång till en dator ger utökade möjligheter för elever med läs- 

och skrivsvårigheter (Conway & Amberson, 2011; Maninger och Holden, 2009; May & Pri-

est, 2001). I en irländsk studie redovisades olika resultat beroende på vilken typ av tillgång till 

datorer som fanns i klassrummet. Där det fanns ett mindre antal datorer såg man ett ökat sam-

arbete mellan eleverna och ett mer inkluderande lärande. I klassrum där det fanns tillgång till 

en klassuppsättning med datorer såg man att eleverna ökade sin förståelse för datorns använd-

ningsområden och det självständiga lärandet ökande – till fördel för alla elever. Den största 

inverkan på elevers läs- och skrivförmåga såg man dock i en-till-en-klassrum där eleverna 

hade tillgång till en personlig arbetsdator (Conway & Amberson, 2011). I en annan studie 

beskrev lärare att en-till-en bidrog till ökat engagemang, samarbete och kommunikation mel-

lan eleverna och större möjligheter att anpassa undervisningen. En annan fördel med en-till-en 

var att elever med skrivsvårigheter, som behövde skriva på tangentbord, kunde delta i under-

visningen utan att avvika (Maninger & Holden, 2009).  Även datorns bärbarhet var en faktor 

som inverkade positivt på lyckad användning av datorer (May & Priest, 2001).  
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Enligt Föhrer och Magnusson (2003) tvivlar elever med läs- och skrivsvårigheter ofta på sin 

förmåga och lider av dålig självuppfattning. Många elever är välbegåvade samtidigt som de 

har läs- och skrivsvårigheter och har en ambition att klara skolan. Detta innebär mycket jobb 

på fritiden samt stöd och engagemang från föräldrar (Fouganthine, 2012; Föhrer & Magnus-

son, 2003). Därför är det en fördel om dessa elever tidigt får tillgång till och lär sig använda 

de alternativa verktygen (Fouganthine, 2012; Föhrer & Magnusson, 2010; Adler & Adler, 

2006).  

Alternativa och kompenserande verktyg  
Den tekniska utvecklingen har medfört att tillvaron har underlättats för personer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Olika läshjälpmedel som talboksspelare, talsyntes och olika typer av 

skanner finns för att läsa av text och få den uppläst med talsyntes (Föhrer & Magnusson, 

2003; Ingvar, 2008). Arbetsminnet blir hårt belastat då man läser en längre text, vilket innebär 

att det tar längre tid för exempelvis en dyslektiker att läsa. Via Talboks- och punktskriftsbib-

lioteket (TPB) kan individer med läsproblematik få tillgång till litteratur via talböcker och e-

böcker. Men det behövs en strategi och studieteknik för att det ska fungera. Ibland behöver 

man texten även i skriven form. Vissa typsnitt kan ibland fungera bättre än andra och luft i 

texten ökar läsbarhet. Det kan också vara nödvändigt att ge eleven mera tid för uppgifter och 

vid prov (Ingvar, 2008). Elever med dyslexi har ofta kunskaper i de visuella/ kinestetiska om-

råden i motsats till det auditiva området.  Detta innebär att elever med dyslexi, trots en dålig 

akademisk självbild, kan uppleva tillfredställelse och kompetens på mer praktiska arenor som 

konst, hantverk och tredimensionellt skapande (Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006). 

Det är viktigt att se till att studenter med dyslexi kan presentera sitt arbete på en mängd olika 

sätt med hjälp av multimedia, videor och IKT (Reid, 2005).  

 

Föhrer och Magnusson (2003) belyser andra konkreta exempel på hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter får möjlighet att utnyttja sin fulla potential och kapacitet i skolarbetet genom 

att teknik integreras i undervisningen. Ordbehandlare hjälper eleverna att koncentrera sig på 

innehållet istället för det mekaniska skrivandet och underlättar eventuella ändringar. Stav-

ningskontroller gör det möjligt att helt eller delvis kompensera stavningsproblem. Funktioner 

som synonymer, ordprediktion och talsyntes som läser upp texten, gör det möjligt för eleven 

att upptäcka grammatiska fel, vissa felstavade ord, meningsslut och bristande sammanhang i 

texten (Föhrer & Magnusson, 2003; Ingvar, 2008). Struktur underlättas genom att planera och 

organisera med mappar i datorn. Läraren är som tidigare sagts viktig för att förbereda, anpassa 

och lära ut strategier. Föhrer och Magnusson (2003) anser att det är viktigt att eleverna får 

grundläggande datorkunskaper. Även datorvana elever som behärskar avancerad datorteknik 

kan ha kunskapsluckor när det gäller basala funktioner. För att lära sig anteckna på datorn 

behöver eleven kunna skriva relativt snabbt. Tangentbordsträning kan då vara viktigt för att få 

upp hastigheten och kunna skriva utan att titta och istället kunna koncentrera sig på innehållet. 

För automatisering krävs att man kan skriva 20-25 ord per minut (ibid). 

 

Adler och Adler (2006) anser att övning av svårigheter bör ske enskilt, medan eleven i klassen 

ska ha tillgång till teknisk och pedagogiska hjälpmedel för att kunna arbeta självständigt, Den 
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metod som ska användas i klassrummet ska även tränas enskilt. Specialundervisningen bör 

inte bara innehålla färdighetsträning utan också utveckla kompenserande inlärningsstrategier 

och att lära sig att använda dem effektivt. Adler och Adler (2006) samt Föhrer och Magnus-

son (2003) understryker att resurser bör användas till att förbereda elevens tid i klassrummet, 

exempelvis dagsordning och dagsschema.  

Elevers olikheter 
Ingen elev är den andra lik, ingen metod passar alla, därför är det viktigt att lyssna till eleven. 

(Föhrer & Magnusson, 2003; Juul, 2005; Abrahamsson, 2010).  Genom att utgå från barnets 

specifika svårigheter och starka sidor kan barnet kompensera svårigheter och uppleva fram-

gång, poängterar Juul (2005). Det känslomässiga är en viktig länk till motivation för lärande 

och utveckling, menar Abrahamsson (2010). Bäst lär man sig genom en kombination av olika 

sinnen i lärandet. En del lär sig bäst genom handling, andra genom att se eller höra. Abra-

hamsson framhåller vikten av att möta individen, att utforma undervisningen efter elevernas 

behov, inte tvärt om. Det är inte på förhand givet vad som passar bättre eller sämre för den 

enskilde eleven. Därför är det viktigt att kartlägga varje individs styrkor och svagheter, menar 

Föhrer och Magnusson (2010). 

 

Detsamma gäller för kompenserande hjälpmedel, framhåller Föhrer och Magnusson (2003). 

För att datorn ska bli ett effektivt skriv-, läs- och studiehjälpsmedel måste den anpassas till 

varje elev, inte vara en färdig paketlösning, Alla elever är exempelvis inte hjälpta av att få 

höra text uppläst. Begränsat ordförråd och förmåga att läsa mellan raderna gör att eleven be-

höver annan hjälp än att bara få texten uppläst (ibid). Datorstöd är ofta lämpligt vid skrivpro-

blem, men inte alltid. Elever med särskilda behov kräver nytänkande, menar Adler och Adler 

(2006). Ett tänkande som innehåller annat än att bara träna mer på det man inte behärskar. Att 

arbeta med elever med specifika svårigheter innebär inte längre självklart att hjälpen ska ligga 

på en lägre nivå med enklare material och ett långsammare tempo. Istället kan lösningen ligga 

på en nivå som bättre stämmer överens med elevens ålder. Vidare menar de att det är viktigt 

med en helhetssyn, där vi försöker hitta en övergripande idé som grund för vår förståelse om 

elevens svårigheter. Viljan och förmågan att lära utgör stommen i lärandet. Förmåga kan 

handla om att arbeta koncentrerat med en uppgift och ha tillräcklig uthållighet för att slutföra 

den (ibid). Viktiga faktorer för utveckling är goda relationer mellan lärare och elev och lära-

rens förmåga att kunna hantera mångfald och anpassa undervisningen. Viktigt både för den 

enskilde eleven och det sociala klimatet i klassen (Fouganthine, 2012; Föhrer och Magnusson, 

2010; Persson, 2007). 

Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt inleds med en definition av självbild, som kopplas till begrepp som stigma och 

social identitet. Dessa används som analysverktyg för elevers upplevelse av självbild och del-

aktighet. Därefter följer en beskrivning av datorn som artefakt och verksamhetsteori som ana-

lysverktyg. Verksamhetsteori kan vara en användbar modell för att analysera hur olika nivåer 

och aspekter i lärmiljön påverkar varandra och inverkar på förändring och individens lärande 

(Dysthe, 2003; Murphy & Rodriguez-Manzanares, 2008).  Verksamhetsteori är särskilt an-



15 

 

vändbart för att analysera hur IKT används i utbildning (Murphy & Rodriguez-Manzaranes, 

2008). 

Teorier om självbild och stigma 
Inom självbildsforskningen förekommer en mängd begrepp. De tre vanligaste är self-concept 

(självbild), self-esteem (självkänsla) och self-concept of ability (kompetens). På svenska an-

vänds mest självbild och självuppfattning för den generella bilden av jaget. Andra begrepp är 

självmedvetande, självkänsla, självvärdering och självförtroende (Hörnqvist, 1999).  

 

Begreppet självbild kan definieras som summan av en mängd bilder av självet och innefattar 

även olika aspekter, anför Hörnqvist (1999). Den akademiska självbilden dvs. upplevelsen av 

egen kompetens i skolarbetet är en sådan aspekt. Det största inflytandet kommer från fenome-

nologin, där Rogers, Combs och Snygg är förgrundsgestalter. Den symboliska interaktiona-

lismen har genom G H Mead och Cooley också påverkat teoribildningen. Hörnqvist hänvisar 

till Combs och Snygg som menar att det är ett mänskligt basbehov att upprätthålla eller öka 

självet. Det innebär att människan drivs av två motiv; dels att värdera sig själv positivt, dels 

att försvara självet mot förändringar. För att bekräfta den bild vi skapat av oss själva och und-

vika misslyckanden söker vi oss till den sorts erfarenheter som ger mesta möjliga framgång. 

Om vi misslyckas träder försvarsmekanismer in. Orsaker till misslyckanden skyller vi gärna 

på yttre faktorer medan framgång hänförs till inre faktorer (ibid). Dessa copingingstrategier, 

kan innebära att försöka dölja eller bortförklara svårigheterna, vara utåtagerande, dra sig un-

dan eller visa oengagemang. Men det kan även innebära att individen utvecklar strategier för 

att klara av kraven, t.ex. att lyssna och vara aktiv på lektioner, arbeta mer eller att använda 

tekniska hjälpmedel (Fouganthine, 2012). 

 

Värderingar från betydelsefulla andra, lärare, klasskamrater, föräldrar, är också viktiga. Ele-

vens dagliga erfarenheter av exempelvis läs- och skrivprestationer påverkar beteendet och 

självbilden beroende på hur eleven värderar sig själv i förhållande till sitt ideal-jag, social-jag 

och real-jag (Hörnqvist, 1999).  

 

Att uppleva sig kompetent i skolarbetet innebär att ha en personlig relation till 

uppgiften som består i en känsla som är riktad mot någon aspekt av arbetsproces-

sen. Den bidrar till viljan att investera energi i arbetsprocessen och erövra någon 

form av kunnande som värderas i relation till sin egen eller någon annans norm. 

(Hörnqvist, 1999, s. 144) 

 

En mängd studier har gjorts om förhållandet mellan akademisk självuppfattning och framgång 

i skolarbetet, framhåller Hörngvist (1999). Man har sett att det finns ett samband, men inte 

kunnat påvisa några entydiga orsaker. Kanske beroende på att man utgår från olika definitio-

ner och begrepp (förmåga eller kompetens) vilket ger olika resultat. Att en del ungdomar inte 

vill lära sig förklaras ofta med att de är omotiverade eller har låg självvärdering. Eleven måste 

ha ett lustfyllt förhållande till uppgiften, som måste kännas meningsfull och utmanande för att 

skapa engagemang. Låg motivation, negativ självvärdering och misslyckande är därför ett 

resultat av felaktiga lärandeförhållanden, eftersom lärandet i sig är en naturlig process (ibid). 



16 

 

Specifika svårigheter kan ofta utvecklas till allmänna svårigheter längre upp i skolåren, då 

eleven tappar motivationen för att arbeta med sina problem och kunskapsluckorna ökar. Ele-

ver med stora inlärningsproblem får ofta dålig självkänsla. Lusten att samspela och umgås 

med andra blir lidande (Adler & Adler, 2006).  

 

Goffman (2007) använder sig av uttrycket stigma, ett begrepp som ursprungligen skapades av 

grekerna för att visa på något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Enligt 

Goffman delar vi upp människor i olika kategorier och bestämmer vilka egenskaper som upp-

fattas som vanliga och naturliga i ett socialt sammanhang. Om en person har någon mindre 

önskvärd egenskap eller avviker från våra förväntningar, reduceras han i vårt medvetande från 

en fullständig och vanlig människa till en utstött människa. Att stämplas på det sättet innebär 

ett stigma, det vill säga en oförmåga, oduglighet eller ett handikapp. Hos den stigmatiserade 

uppstår en känsla av att inte veta vad de andra i grund och botten tänker om honom. Goffman 

skiljer mellan social och personlig identitet.  

 

Båda typerna av identitet blir mer begripliga om de kopplas ihop och sätts i motsats 

till vad Erikson och andra kallar ”jag-identitet” eller ”upplevd identitet”, nämligen 

den subjektiva känslan av sin egen situation och sin egen kontinuitet som en män-

niska bibringas till följd av sina olika sociala erfarenheter. (Goffman, 2007, s. 112) 

 

Den sociala identiteten ingår först och främst som delar i andra personers relationer med och 

definiering av den individ vars identitet är ifrågasatt. Men i första hand är jag-identitet en sub-

jektiv, reflexiv företeelse, menar Goffman (2007). Individen bygger upp sin bild av sig själv 

utifrån samma material utifrån vilken andra människor bygger upp social och personlig identi-

fikation av honom. Ett vanligt sätt för individer med någon ”hemlig” defekt är att dölja eller 

utplåna vissa tecken som blivit stigmasymboler. Kompensatoriska hjälpmedel som används 

för att minska verkningar av vissa funktionshinder, exempelvis glasögon, kan uppfattas som 

stigmasymboler, vilket kan innebära att den som behöver hjälpmedel inte vill använda dem 

(ibid). Att vara relativt ensam om att ha tillgång till en personlig dator skulle kunna uppfattas 

på detta sätt. 

Datorn som artefakt i lärandet 
Många av de sociokulturella redskap människan utvecklat för att hantera vardagen har inne-

burit att vi i stor utsträckning upphävt våra brister och svagheter, menar Säljö (2000). Vi lever 

i ett digitalt samhälle med bilar, telefoner, teveapparater och datorer, det vill säga mänskligt 

skapade artefakter. Dessa artefakter gör det möjligt för oss att förflytta oss, kommunicera, ta 

emot och sprida information, skriva och bevara texter. Det innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är uppkomna ur och präglade av vår kultur. Framgångsrika artefakter är 

ofta oförståeliga för användaren - som persondatorn eller miniräknaren. Många kan använda 

dem, men få förstår dess tekniska uppbyggnad (ibid). Weiser (2001) kallade det ” ubiquitous  

technology”, allestädes närvarande teknik. Med det menade han att tekniken blir ett så natur-

ligt inslag i vårt dagliga liv att vi inte längre tänker på hur det fungerar. Säljö (2000) framhål-

ler att kunskaper av detta slag kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp 

historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. 
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Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation de förs vidare – en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv (ibid). 

 

Datorn är visserligen ett kraftfullt verktyg och kan fungera som medierande artefakt i läran-

det, menar Hallerström och Tallvid (2008). Men det är viktigt att poängtera att den inte på 

något sätt är tänkt att ersätta lärarens funktion. Snarare är förhållandet det omvända. Lärarens 

roll som handledare och vägvisare blir central och avgörande när eleverna får tillgång till alla 

de möjligheter som en Internetansluten bärbar dator erbjuder (ibid). Detta understryks i en 

studie av Faux (2005), där scaffolding och den närmaste utvecklingszonens betydelse vid läs- 

och skrivlärande hos äldre elever med specifika läs- och skrivsvårigheter framhålls. Scaffol-

ding eller byggnadsställning syftar här på det stöd eller den stödstruktur som den lärande be-

höver för att komma vidare inom det som Vygotskij kallar ”den närmaste utvecklingszonen” 

(Dysthe, 2003).  

Verksamhetsteori 
I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg, även kallat artefakter en 

speciell, teknisk betydelse, menar Säljö (2000) med hänvisning till Vygotskij. Med artefakter 

menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår värld och agerar i den. Enligt Vygotskij (2001) är an-

vändandet av verktyg det som skiljer människans psyke från djurens. Lärande kan ses som en 

kulturellt medierad aktivitet. Människan skapar tecken eller ”redskap” för att tolka och kon-

struera sin föreställningsvärld (ibid). Detta förhållande beskrivs ofta som en bild av en triang-

el (figur 1). I den vänstra nedre vinkeln hittar vi subjektet (människan) och i den högra vin-

keln objektet (världen). Mellan dessa i triangelns topp hittar vi verktyg (artefakter). Triangeln 

avser att visa att människans förhållande till världen inte är direkt, utan indirekt med hjälp av 

verktyg, tecken, språk och andra människor. Relationen är medierad (Engeström, 2001). 

 

                                                                             Verktyg 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                     Subjekt                                              Objekt    

 

Figur 1. Figuren visar människans verksamhetssystem. Människan – värld – artefakter bil-

dar en enhet (Efter Engeström, 2001, s. 134). 

 

Vygotskijs idé om kulturellt medierad aktivitet har sedan utvecklats av bland andra Leontiev, 

Bakhtin, Luria och Engeström till ett mer komplicerat system där flera verksamhetssystem 

påverkar varandra (ibid). Engeström (2001) sammanfattar verksamhetsteorin i sin nuvarande 

form med hjälp av fem principer: 
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 Grunden för analysen är aktivitetssystemet. Verksamheten realiseras och reproduceras 

i handlingar och aktiviteter.  

 Verksamhetssystem kännetecknas av flerstämmighet, en blandning av olika åsikter, 

traditioner och intressen. Detta kan både bromsa och främja utveckling, beroende på 

hur de inblandade lyckas interagera, förklara och förhandla. 

 Verksamhetssystem formas och förändras över tid. Dess problem eller potential kan 

bara förstås i relation till historisk bakgrund.  

 Motstridigheter ses som en källa till förändring och utveckling. När ett verksamhetssy-

stem tar till sig något nytt, exempelvis då ny teknik införs, leder det till motsättningar 

då tidigare bestämmelser och arbetsfördelning kolliderar med det nya. Detta stör och 

skapar konflikt, men bidrar också till att förnya verksamheten. 

 Verksamheten är mogen att omvandlas till det nya. Det har skapats föreställningar om 

större möjligheter än i det tidigare systemet, ett utvidgat lärande. Detta ska förstås som 

en kollektiv resa genom ”the zone of proximal development”. 

   

 
 

Figur 2. Verksamhetssystemets delar, enligt Engeström. (Rasmussen & Ludvigsen, 2008, s. 

87) 

 

Murphy och Rodriguez-Manzanares (2008) tydliggör de olika delarna i systemet: 

 Subjektet i verksamhetssystemet är individen eller en grupp individer och deras olika 

åsikter.  

 Objektet refererar till det problemområde som aktiviteten riktar sig till och som med 

hjälp av verktyg bidrar till resultat. Det förekommer och motiverar handling. 

 Verktygen kan vara externa, t ex. en bok eller en dator eller interna, exempelvis språk. 

Verktygen har del i förändringen av objektet och leder till ett önskar eller oväntat re-

sultat. De kan möjliggöra eller hindra aktiviteten. 

 ”Community” hänvisar till deltagarna i aktivitetssystemet, vilka delar samma objekt. 

 Arbetsfördelningen innebär roll- och uppgiftsfördelning mellan medlemmarna i ge-

menskapen/gruppen. Det kan även röra status och maktpositioner. 

 Regler är explicita och implicita normer, dvs. tydliga eller underförstådda, som regle-

rar handling och interaktion inom systemet. 
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Undersökningar av naturligt förekommande interaktioner med olika typer av verktyg, exem-

pelvis en dator, är centrala i verksamhetsteori eftersom det tydligt belyser mänsklig aktivitet 

kopplat till de verktyg vi använder (Rasmussen & Ludvigsen, 2008).  

Metod 

Eftersom syftet med min studie var att få kunskap om gymnasieelevers upplevelser och erfa-

renheter av datorn som specialpedagogiskt lärverktyg och lärresurs och om dessa förändrats 

från grundskolan till gymnasiet valde jag att utgå från ett kvalitativt perspektiv. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är det vanligt att utgå från ett kvalitativt perspektiv inom samhällsve-

tenskaplig forskning. Backman (2008) beskriver att man i en kvalitativ studie ser på verklig-

heten som en individuell, social och kulturell konstruktion. Uppmärksamheten riktas mera 

mot hur individen uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten än att fråga efter den ob-

jektiva verkligheten. Enligt Backman kallas detta även för en induktiv, hypotesgenererande, 

studie. Man börjar med att samla in data för att därefter eller samtidigt formulera hypoteser 

eller teorier - till skillnad från en deduktiv studie där man utgår från en färdig hypotes som 

man prövar. Det kvalitativa perspektivet söker efter likheter och/eller skillnader mellan indi-

vider i olika skeenden. I denna studie fanns ett intresse av att jämföra elevernas upplevelser i 

ett förändringsskede, från att vara relativt ensamma om att ha en egen dator till att alla elever 

hade tillgång till en egen dator. Backman (2008) menar att individen är sin egen ”kontroll-

grupp”, då man kan jämför individen vid skilda tidpunkter. Varje kvalitativ studie är unik, 

anför Patel och Davidson (2003) och därför är det svårt att finna entydiga regler, procedurer 

eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Dock betonas vikten av att den kvalitativt inriktade 

forskaren noga beskriver forskningsprocessen, så att den som tar del av resultaten kan bilda 

sig en uppfattning om alla val som forskaren gjort. Här följer en beskrivning av hur forsk-

ningsprocessen framskridit. 

Datainsamlingsmetod 
Ur ett kvalitativt perspektiv kan man samla in data på olika sätt, exempelvis genom fallstudi-

er, textanalys eller genom intervjuer (Backman, 2008). Enligt Patel och Davidson (2003) in-

nebär en fallstudie att göra en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara 

en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fallstudier används ofta för 

att studera processer eller förändringar. Denna studie har till viss del karaktären av en fallstu-

die då den till del avser att få kunskap om en avgränsad grupp individers upplevelser av en 

förändring. I fallstudier är det dock vanligt att samla information av olika karaktär och av 

praktiska skäl användes endast intervjuer. Genom intervjuerna var avsikten att möta eleverna 

personligen och få möjlighet att både lyssna till deras berättelser och försöka läsa in känslor 

och kroppsspråk. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att samtalet är en grundläggande 

form av mänsklig interaktion. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och lyssnar till 

det som människor berättar om sin levda värld. Med hjälp av den kvalitativa forskningsinter-

vjun försöker forskaren förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (ibid).  
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Som instrument användes halvstrukturerade intervjuer. Kännetecknande för den halvstruktu-

rerade livsvärldsintervjun är att den varken är ett vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 

Däremot bygger den på en intervjuguide med förslag på frågor, som hjälper intervjuforskaren 

att fokusera på vissa teman. Det ger samtidigt möjlighet att under intervjuns gång förändra 

frågornas form eller ordningsföljd för att följa upp informanternas svar (Kvale och Brink-

mann, 2009). Forskningsfrågorna låg till grund vid utformningen av intervjuguiden och kom-

pletterades med ett antal underfrågor (se bilaga 1). Då antalet möjliga informanter till studien 

var fåtaliga genomfördes inte någon pilotstudie. Istället fick två kollegor läsa igenom inter-

vjuguiden och ge synpunkter på innehållet. Efter det omarbetades några av frågorna. Parallellt 

med detta pågick arbetet med att kontakta lämpliga informanter, villiga att ställa upp på en 

intervju. 

Urval 
Studiens informanter bestod av 10 elever, åtta pojkar och två flickor. Hälften av dem gick på 

ett individuellt program, fyra elever på ett yrkesförberedande program och en elev på ett stu-

dieförberedande program. Urvalsprocessen gick till så att jag började med att ta reda på vilka 

gymnasieskolor i närområdet som deltog i en-till-en-projekt och fick via en hemsida på Inter-

net ett antal träffar. För att kunna jämföra med elevernas erfarenheter och upplevelser från 

grundskolan, valdes sedan en gymnasieskola ut som under hösten inlett ett projekt i kommu-

nen och där alla elever i årskurs 1 fått en personlig arbetsdator. Eftersom fokus i min studie 

låg på elever med särskilda behov som tidigare haft en egen arbetsdator från kommunens 

Skoldatatek, tog jag kontakt med specialpedagogerna där för att få reda på möjliga informan-

ter. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, till viss del i kombination med uppmärksamhetspro-

blematik, visade sig vara en vanlig orsak till att elever erbjuds datorstöd.  Av 21 elever som 

haft en egen personlig dator i åk 9 stämde ovanstående in på 14 elever. Urvalet begränsades 

därför till dem. Efter en uppdatering av elevregistret tillsammans med specialpedagoger på 

den valda gymnasieskolan framkom att några av dessa elever påbörjat sin gymnasieutbildning 

i annan kommun. Då återstod 12 möjliga informanter som börjat åk 1, nio pojkar och tre 

flickor. Av dessa tackade två elever nej till intervju, vilket innebar att 10 intervjupersoner 

återstod.  

Etiska aspekter  
I samband med att intervjupersonerna tillfrågades om de var villiga att delta i studien blev de i 

enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) 

upplysta om studiens syfte, att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta. De informerades också om att deras svar skulle behandlas konfidenti-

ellt. Eftersom få intervjupersoner ingick i studien övervägdes om kön skulle anges, men det 

ansågs samtidigt kunna vara av intresse för resultatet. Fingerade namn användes däremot vid 

resultatbeskrivningen för att undvika att intervjupersonerna identifierades. 

Genomförande  
Kontakter och tidsbokning för intervju skedde dels i samarbete med specialpedagogerna på 

gymnasieskolan, dels via telefon direkt till eleverna. Flera av informanterna hade en önskan 

att intervjuerna inte skulle ta för lång tid och att det skulle ske på lektionstid. Elevernas lärare 



21 

 

informerades därför och gav sitt medgivande till elevernas frånvaro från en del av lektionen. 

Fyrtiofem minuter avsattes för varje intervju. I praktiken tog varje intervju ungefär 30 minu-

ter, den kortaste 19 minuter och den längsta 38 minuter. Intervjuerna genomfördes under två 

dagar. Dels i ett mindre, avskilt konferensrum på gymnasieskolan, dels i ett grupprum intill en 

lektionssal. Eftersom tiden för intervjun var relativt kort, var jag mån om att försöka skapa en 

avslappnad miljö, för att främja en snabb och god kontakt med informanten. Vid intervjutill-

fället började jag med att presentera mig själv och påminna om syftet med undersökningen 

och de etiska principerna. Informanterna tillfrågades även om och gav sitt samtycke till att 

intervjuerna spelades in på en diktafon och informerades samtidigt om att kravet på konfiden-

tiell hantering av inspelningarna noga skulle följas. Att spela in underlättade för mig, då jag 

kunde vara mer närvarande och lyssna istället för att anteckna. Vid intervjutillfällena hade jag 

den halvstrukturerade intervjuguiden framför mig. Under datainsamlingen dokumenterade jag 

tankar och reflektioner som dök upp efter intervjuerna. 

Bearbetning och analys 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Den hermeneutiske forskaren menar att det går att 

förstå andra människor och oss själva genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i 

det talade och skrivna språket och i människors handlingar och livsyttringar (Sohlberg och 

Sohlberg, 2006). Syftet med kvalitativ bearbetning är att skaffa en djupare kunskap än den 

som ofta erhålls när man använder kvantitativa metoder. Att använda sig av intervju som me-

tod innebär att man ofta har att ge sig i kast med ett omfattande material som ska skrivas ut, 

upprepade gånger lyssnas på och tolkas (Patel och Davidson, 2003). Samma dag som inter-

vjuerna genomförts fördes ljudfilerna över till en dator och transkriberades så ordagrant som 

möjligt. Materialet lyssnades igenom flera gånger för att även uppfatta känslor i tonfall och 

uttryck. Alla pauser och småord, exempelvis ”typ”, skrevs däremot inte ut när de upprepades 

många gånger, eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan försvåra läsarens möjlig-

heter att förstå och tolka texten. Kvale och Brinkmann utfärdar en varning gällande utskrifter 

av intervjuer. De menar att det finns en risk att intervjuforskaren reducerar texten till enbart 

språkliga data om man i resultatbeskrivningen lägger tonvikten på utskriften. En intervju är ett 

levande samtal och ett alternativt förhållningssätt är då att i analysen gå in i texten för att stäl-

la frågor om textens tema, försöka utveckla och klargöra det som kommer till uttryck. Back-

man (2008) anser att analysmomentet underlättas om man strukturerar forskningsmaterialet i 

teman eller kategorier. Informanternas utsagor fördes därefter in i ett kategorischema utformat 

efter forskningsfrågorna och underfrågorna (bilaga 2). Begrepp som kopplas till kvalitativ 

metod är innebörd eller mening (Backman, 2008). Sohlberg och Sohlberg (2006) talar om att 

ha en öppenhet för informanternas erfarenheter och söka efter essentiella beskrivningar i me-

ningarna. Med hjälp av meningskoncentrering fördes informanternas uttalanden samman till 

kortare formuleringar. Vid bearbetningen markerades liknande och/eller avvikande utsagor 

med datorns överstrykningspenna i kategorischemat. Eftersom informanternas utsagor gick att 

utläsa intill varandra i schemat underlättades momentet att tolka och bedöma homogenitet och 

variation i varje kategori. Därutöver fördes möjliga kärncitat som väl kunde illustrera katego-

rierna in. Resultatet analyserades sedan genom att använda ett analysschema utformat med 

utgångspunkt i verksamhetsteori (bilaga 3) och tidigare forskning. 
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Tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet eller validitet gäller i en kvalitativ studie ofta hela forskningsproces-

sen, enligt Patel och Davidson (2003). I det ingår hur forskaren har lyckats tillämpa och an-

vända sin förförståelse och om forskaren lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig 

tolkning. Generaliserbarheten är också problematiskt i kvalitativ studie. De resultat vi får be-

ror bland annat på hur vi valt våra informanter. Däremot är forskaren i kvalitativ studie inte 

ute efter kvantitet utan efter den enskildes upplevelser och sanning (ibid). För att stärka till-

förlitligheten i denna studie har avsikten varit att beskriva proceduren så noggrant som möj-

ligt. Det fanns inte utrymme för slumpmässigt urval, då det fanns ett begränsat antal infor-

manter att tillgå. Men då samtliga informanter hade liknande bakgrund kopplat till tillgång till 

en egen arbetsdator gav det ett representativt underlag utifrån forskningsfrågorna. När det 

gäller intervjuforskning beskriver Kvale & Brinkmann (2009) faran av att bli ”expert” på sitt 

område. Det är lätt att bli ”den store uttolkaren” och lägga beslag på meningarna från inter-

vjupersonernas levda värld och lägga in dessa i sina teoretiska scheman som uttryck för en 

mer grundläggande verklighet. Det gäller att låta intervjuerna tala för sig själva så att läsaren 

ges möjlighet att själv tolka deras uttalanden. Avsikten var att återge och tolka informationen 

så nära informanternas levda värld som möjligt, men forskarens egna förförståelse går inte att 

kringgå och påverkar reflektioner och tolkning. Men det kan å andra sidan vara en fördel för 

att kunna ställa de rätta frågorna. Att närma sig informanterna utifrån sin egen förförståelse är 

en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå, enligt Patel och Davidson (2003). Kvale 

och Brinkmann (2009) menar vidare att det är viktigt att intervjuforskaren reflekterar över det 

sociala sammanhang där kunskapen produceras. Att genomföra en forskningsintervju kräver 

ett bra instrument och en skicklig hantverkare som kan ställa de rätta följdfrågorna. Patel och 

Davidson (2003) rekommenderar löpande analyser, det vill säga att i direkt anslutning till 

datainsamlingen reflektera och omarbeta det som inte fungerat, exempelvis intervjuinstrumen-

tet. Att genomföra tio intervjuer tätt inpå varandra, på så kort tid som två dagar minskar möj-

ligheten till detta. Dessutom finns en risk att intervjuaren tappar fokus och därför missar vik-

tig information eller att följa upp informanternas utsagor.  

Resultat 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av intervjupersonerna som grupp, hur länge de 

haft tillgång till en egen dator samt elevernas egna förklaringar till varför de hade den till-

gången. Intervjupersonerna benämns i citat med fingerade namn: Anna, Benny, Calle, David 

och Emil (elever på individuellt program), Fredrik, Gustav, Henrik och Isak (yrkesförbere-

dande program) samt Jenny (studieförberedande program). Med utgångspunkt i forsknings-

frågorna följer sedan en presentation av vad som framkom i intervjuerna. Information som 

besvarat frågeställningarna har sammanfattats och illustreras i vissa fall med relevanta utdrag 

och citat. Varje forskningsfråga avslutas med en jämförelse mellan intervjupersonernas upp-

levelse av hur det var på grundskolan och nu på gymnasiet, samt en sammanfattning av resul-

tatet. 
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Datorn som möjlighet eller hinder  
En majoritet av eleverna hade fått tillgång till en egen arbetsdator under högstadiet, tre av 

dem i årskurs 9. En av de elever som fått sin dator sent uttrycker att det funnits ett behov av 

dator redan i årskurs 6. Två av eleverna fick sin dator i början av mellanstadiet. På frågan hur 

det kommer sig att de fått en egen dator, svarar samtliga elever att det beror på läs- och skriv-

svårigheter, fast av olika slag. Nio lyfter fram svårigheter med skrivandet som huvudorsak, en 

läsning, tre även engelska. Hälften av dem berättar att de efter utredning fått en dyslexidia-

gnos. Tre intervjupersoner beskriver att lärare påtalat deras behov. Ingen av dem nämner 

uppmärksamhetsproblematik. 

Delaktighet 
De flesta upplever att det var positivt att ha ständig tillgång till en egen dator i grundskolan. 

Innan de fick sin dator hade många av dem fått lägga tid på att leta efter en ledig dator på sko-

lan, en dator som dessutom kanske inte fungerade. Men den stora vinsten för en majoritet av 

eleverna var att datorn ökade deras möjligheter att delta i undervisningen på ett mer likvärdigt 

sätt. Alla intervjupersonerna beskriver tiden innan de fick en dator som jobbig på något sätt. 

De flesta anger att det var mödosamt att skriva eller överhuvudtaget få något gjort på lektio-

nerna. Några beskriver en känsla av att inte hänga med i undervisningen på samma sätt som 

sina kamrater. Uppgifterna upplevdes många gånger för svåra, emellanåt för enkla och krav-

lösa, vilket innebar att skolan blev tråkig. Några av intervjupersonerna berättar att de tappade 

motivationen och lade av att engagera sig på lektionerna. En elev beskriver att det alltid fun-

nits motivation till skolarbetet, men att det inneburit att ständigt kämpa och att lägga mycket 

tid till läxor och att plugga inför prov, vilket påverkat samvaron med kamrater på fritiden. För 

flera yttrade det sig i kroppsliga besvär, exempelvis som huvudvärk eller ont i handleden.  

 

Jag läste sakta, förstod inte lika bra. De läste i sin takt. Jag brukar säga att det var 

väldigt jobbigt… hade huvudvärk hela tiden. (Benny) 

 

Ja, det vart ju mycket lättare. Jag låg ju lite bakom, för det gick ju söligare när jag 

skrev… och förstod det jag skrev bättre. (Henrik) 

 

När jag skrev på papper, var det svårt att få ihop det. Läxorna… om jag fick en 

uppgift gjorde jag ingenting… jag sket i det. (Isak) 

 

Att få tillgång till en egen dator innebar ökad motivation för merparten av intervjupersonerna. 

Skolarbetet underlättades, de kunde arbeta med samma saker som sina kamrater och kände sig 

mer nöjda med resultatet. De kunde och orkade skriva mer och läsligt för andra och förstod 

bättre. Några av eleverna beskrev att de förutom att läsa och skriva hade svårt att komma ihåg 

saker och uppskattade att de med en dator inte behövde tänka på att ha med sig papper och 

penna. En del upplevde att datorn medförde bättre uthållighet och större möjligheter att kon-

centrera sig på lektionerna. 

 

Det går mycket snabbare. När jag skriver på dator blir jag klar mycket snabbare, så 

nu när jag skriver en berättelse, så brukar jag sitta mycket längre. Min handstil är 

inte så fin, man ser inte vad jag skriver när jag skriver på papper. (David)  
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Jag vet inte… bättre.  Jag orkar mer.  Förut gick jag omkring och höll på. (Emil) 

 

Arbetena blir mycket längre och bättre. Jag hänger med som alla andra typ och 

ibland till och med snabbare. Förut fick jag göra allt det lättaste för att det skulle 

funka. (Isak) 

 

Datorn kunde dock vara en hindrande faktor på grund av dålig prestanda eller för att den upplevdes 

tung att bära fram och tillbaka till skolan. Mellan raderna förstår man att även utseendet spelar roll för 

någon. För de elever som fick sin dator på mellanstadiet kunde det ibland ta halva lektionen att starta 

upp datorn, vilket innebar att den inte användes så ofta eller effektivt. 

 

Den var så jäkla jobbig att bära… och seg.  Jag tror att det är många som hellre 

skulle ha de silvriga, de är mycket lättare att ta med sig. (Jenny)  

 

Jag använde den inte så mycket (på mellanstadiet). Datorn var så seg. Det tog som 

20 minuter att starta upp. I åttan använde jag den varje dag… då fick jag en ny och 

den var mycket snabbare. (David)  

 

Fortfarande på gymnasiet anger hälften av intervjupersonerna att datorn är tung att bära och 

att det är jobbigt att frakta den fram och tillbaka till skolan, men säger samtidigt att fördelarna 

överväger nackdelarna. Några påtalar att en risk med datorn kan vara att man gör annat än 

man ska på lektionerna, exempelvis att gå ut på Internet, Facebook eller spela spel, något som 

skulle kunna motverka delaktighet och engagemang i skolarbetet. Men någon drar en slutsats 

av sina egna erfarenheter av hur det var att ha tillgång till en egen dator i början och beskriver 

det som nyhetens behag, något som avtar när man haft en egen dator ett tag. Samtliga inter-

vjupersoner anger att de bara gör ”annat” på lektionen, när de gjort klart sina uppgifter. Flera 

upplever möjligheten som en fördel, då de upplever att det går lättare att koncentrera sig om 

man lyssnar på musik samtidigt med skolarbetet.  

 

Det är bra att man får använda datorn mera fritt nu, till att lyssna på musik och gå 

in på Facebook… efter en paus kan man jobba bättre igen. (Emil)  

Självbild 
Alla eleverna, utom en, var positiva till att få en egen arbetsdator i grundskolan. I deras klas-

ser fanns oftast fler elever med egen dator. Ingen av intervjupersonerna uttalar direkt att de 

känt sig utpekade på grund av datorn.  De flesta upplevde istället att datorn gav dem en viss 

status i klassrummet och att klasskamraterna mest uttalat avundsjuka i samband med att de 

fick sin dator. Men för en del upplevdes datorn som en markör för läs - och skrivsvårigheter-

na. Någon har på grund av datorn fått höra negativa kommentarer om att vara sämre än de 

andra. En av eleverna som varit ensam om att ha en dator i sin klass berättar att det kändes lite 

pinsamt i början. En av intervjupersonerna avviker från de övriga och yttrar sig mycket nega-

tivt om datorn och använde i grundskolan hellre sin dator hemma till skolarbete än sin skolda-

tor. Samma elev uttrycker i sin berättelse ett motstånd mot att identifiera sig som en person 

med läs- och skrivsvårigheter och yttrar vid ett tillfälle en känsla av att bli dumförklarad.  
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Jag ville egentligen aldrig ha en dator… Det var mest den där (svarta) klum-

pen.(Jenny)  

 

Och fortsätter lite osammanhängande: 

 

… alltså har man bara lite så där störande… jag har blivit bättre, börjat läsa lite 

mer… för jag tappa lite… att jag skrev lite fel… Nej, jag tycker hellre att de som 

har mycket svårare ska få den istället. Jag tycker egentligen inte att… javisst eng-

elskan har jag tappat… men det var för att vi aldrig hade någon lärare som, ja vi 

hade ingen vikarie… (Jenny) 

 

Flera av intervjupersonerna förmedlar på gymnasiet en god självkänsla trots svårigheterna och 

hävdar rätten att få vara olika och ta emot den hjälp man behöver. En identifierar sig med 

andra elever med dyslexi och har inget behov av att dölja sina svårigheter. De flesta berättar 

att datorn med dess funktioner inneburit att de fått bättre självförtroende. Samtidigt kommer 

det fram att det trots allt är viktigt att inte utmärka sig och att det därför upplevs bra att alla 

elever nu har en dator på gymnasiet. 

 

Jag förstår ju. Annars läser jag bara på. Jag har fått bättre självförtroende med läs-

ningen och då man skriver. Jag såg att det var rött under (ordet) och så blev det 

bättre och bättre. (Fredrik)  

 

Ja men, här (på gymnasiet) … om jag hade haft själv en egen dator hade det känts 

skillnad, för då hade inte lika många haft en egen dator. Nu när alla ettor går om-

kring med en egen dator märks det inte så mycket. (Calle)  

Kunskapskrav 
Majoriteten av intervjupersonerna anser att tillgång till en egen dator gett dem bättre förut-

sättningar att klara skolarbetet och visa sina faktiska kunskaper. Någon säger att datorn var en 

betydande faktor för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Utan datorn? Ja då hade jag nog inte tagit mig hit. Jag hade fått underkänt i svens-

ka. (Henrik) 

 

Några av eleverna på det individuella programmet har bara en eller ett par ämnen att läsa in, 

ofta engelskan och har alltså betyg i övriga ämnen. Någon har VG i flera ämnen. En annan 

elev berättar med värme i rösten att en lärare eller specialpedagog betytt mycket för att bygga 

upp självförtroende och klara kunskapskrav. 

Jämförelse mellan grundskolan och en- till-en på gymnasiet 
Samtliga intervjupersoner nämner datorns prestanda som en stor och positiv skillnad. Datorn 

på gymnasiet är bättre och lättare att bära med sig och batteriet håller längre. En annan fördel 

på gymnasiet är att datorn är personlig och att det är tillåtet att använda den till annat än skol-

arbete. Några tycker det är en fördel att ha ständig tillgång till datorn på såväl lektioner som 

raster och hemma. Det ger möjlighet att göra skolarbete klart hemma om man ligger efter. Det 

är också en fördel att alla har tillgång till en dator. Man behöver inte känna sig utpekad. 
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Ja alltså, det blir ju att alla gör samma sak, alla gör det på samma sätt. Det känns 

om det är därför det går bra. Det är bra att alla gör samma saker, fast på sitt sätt 

(Isak)  

 

På gymnasiet skickar eleverna ofta uppgifter direkt via mejl till en del lärare och slipper då 

skriva ut och hålla reda papper. Tre av intervjupersonerna på det individuella programmet 

anger att de använde sina personliga datorer mera sällan i grundskolan än på gymnasiet. Det 

berodde enligt dem delvis på att uppgifterna var traditionella, gjorda för papper och penna och 

inte tillräckligt datoranpassade. Datorn användes heller inte så ofta hemma på grundskolan, 

antingen för att den var besvärlig att bära emellan eller för att det inte var tillåtet att ta hem 

den annat än på loven.  

Sammanfattning 
De flesta av eleverna fick tillgång till en dator på högstadiet, några så sent som i årskurs 9. De 

flesta upplever att datorn ger dem bättre förutsättningar till delaktighet och att klara skolarbe-

tet. För dem har datorn inneburit bättre självförtroende och ökad motivation, då de upplever 

att de hänger med bättre på lektionerna och att kvaliteten och resultatet på arbeten förbättras. 

Att ha tillgång till en egen dator kan i viss mån vara statushöjande, men kan också upplevas 

utpekande. Eleverna upplever att det är positivt att alla har en dator. Datorns storlek, prestan-

da och utseende har också betydelse för elevens inställning till datorn. Även lärarens uppfatt-

ning om datorn som specialpedagogiskt lärverktyg och lärresurs påverkar hur och om eleven 

använder den. Några elever använde sina datorer mer sällan i grundskolan på grund av att 

arbetsuppgifter inte anpassades till datorn. I grundskolan hade eleverna inte samma frihet att 

förfoga över datorn som på gymnasiet. Att ha tillgång till den egna datorn både på skolan och 

hemma upplevs positivt på gymnasiet, liksom att få använda den mera fritt, till exempelvis till 

Internet och sociala medier. 

Datorn som specialpedagogiskt verktyg och en lärresurs i skolan 
På varje elevs dator i grundskolan fanns installerat ett antal lärverktyg: Talsyntes (Claro Read 

Pro), rättstavningsprogram på svenska (Stava Rex) och engelska (SpellRight). Dessutom finns 

Easy Reader ett program som läser upp tal/ljudböcker och Matteknep – ett övningsprogram i 

matematik för grundskolan. Dessa program, förutom Matteknep, finns även på de personliga 

datorerna på gymnasieskolan. 

 

Hälften av eleverna använde talsyntes för att få text uppläst i grundskolan. Fyra säger att de 

fortfarande använder det någon gång. De som inte använder talsyntes nämner att det beror på 

att de blir irriterade på den digitala rösten eller för att de kommer ihåg bättre när de läser själv. 

 

Nää, de visade en gång, men jag tyckte det var jobbigt… jobbig röst. Det var inte 

min grej. Jag läser hellre själv och ser... (Jenny) 

 

En av eleverna med lässvårigheter upplevde att inskannade texter och häften underlättade 

läsförståelsen i grundskolan. Nackdelen var att det tog tid att skanna in dem. I grundskolan 

brukade ett fåtal elever lyssna till inlästa läromedel, exempelvis i engelska och använda det 
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engelska rättstavningsprogrammet SpellRight. Detsamma gäller på gymnasiet. Hälften av 

eleverna lyssnar till tal/ljudbok någon gång, främst om det är en skoluppgift. I princip ingen 

av eleverna läser eller lyssnar på skönlittera böcker utanför skolan. Lärverktygen fungerar 

olika för olika individer. Några menar att de somnar så fort de börjar lyssna. Ett flertal tycker 

om att lyssna på inlästa läromedel och skönlitteratur och upplever att de kan ta till sig innehål-

let bättre. Även om det inte kan jämföras med att i egen takt läsa en bok själv och att enkelt 

kunna gå tillbaka i texten.  

 

… för det är ganska tråkigt att läsa, då brukar jag få ont i huvudet, då är det bättre 

då man lyssnar (Anna) 

 

… så hänger jag med i boken. Då får jag träna och läsa också. (Fredrik) 

 

Det fungerar bra, men det är lite svårare om man inte minns. I en bok kan man gå 

tillbaka och läsa. Det är svårare med en ljudbok. (Isak) 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de i första hand använder datorn till att skriva och söka 

information. De nämner Word - ordbehandling och stavningsfunktion. De tycker det är enkelt 

att högerklicka och få förslag på stavning. Några har provat Stava Rex, det mer utförliga rätt-

stavningsprogram, men tycker det är jobbig att använda. Intervjupersonerna beskriver att da-

torn inneburit att de utvecklat skrivandet. Exempelvis lyfter de fram möjligheten att få texten 

uppläst för att få hjälp med interpunktion, med mera. Överlag upplever eleverna att det blivit 

enklare att skriva och att resultatet blir bättre då de lättare ser stavfel och kan ändra i texten. 

De flesta anger att de skriver längre och mer läsbara texter.  

 

Ja, det blir mer text… jag skriver mer med datorn. När man skrev för hand var det 

jobbigt, för då var man tvungen att skriva om allt.  Förr, när jag skrev för hand 

slarvade jag bara ihop något för att bli klar. (Calle) 

 

Samtliga elever anger att de har mest nytta av datorn i ämnen där man ska skriva mycket, ex-

empelvis svenska, engelska, SO (geografi, historia, religion) och labbrapporter i fysik och 

kemi. Eleverna på det yrkesförberedande programmet har inte lika många teoretiska ämnen på 

gymnasiet som i grundskolan. Nu på gymnasiet upplever de att datorn mest används istället 

för papper och penna. De får uppgifter på papper och skriver svaren på datorn. De elever som 

läser in engelska på det individuella programmet berättar däremot att de använder digitala 

läromedel. De får uppgifter eller prov på datorn, som de kan skriva i direkt. Några har arbetat 

med matematikprogram, exempelvis Matteknep i grundskolan. På deras datorer på gymnasiet 

finns inte detta program. En arbetar med Matteknep på en ”gammal dator” på gymnasiet. Nå-

gon saknar att matteprogrammet inte finns på datorn på gymnasiet. Flera av eleverna känner 

inte till vilka lärverktyg som finns på deras datorer nu eller var de hittar dem på datorn. De 

har glömt bort. 

 

Det andra stora användningsområdet i grundskolan var att söka information och fakta på In-

ternet. Detsamma gäller på gymnasiet. Eleverna brukar även läsa nyheter eller se på nyheter 

på Internet. Det upplevs enklare än att söka fakta på skolbiblioteket. Ibland används översätt-
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ningsfunktionen Google Översätt på Internet. Flera uttrycker en medvetenhet om källkritik. 

Mer än hälften av eleverna uppger att de brukar skicka in uppgifter till läraren via e-post. Fast 

samtliga ser frågande ut inför begreppet e-post. Däremot förstår de mail, eller hotmail. Det är 

bara i kommunikation med läraren eller köpare/säljare på Blocket som de skickar e-post. Kon-

takt med kamrater har de via Facebook eller SMS.  

 

Jenny som i inledningen av intervjun visat ett starkt motstånd till att ha en egen arbetsdator i 

grundskolan, uttrycker en annan inställning till datorn på gymnasiet och använder den i flera 

ämnen, exempelvis för att lära engelska och till att skriva och anteckna.  

 

Jag använder den ganska ofta… ibland. Det är ju så pass enkelt… den är ju jätte-

lätt. Ja ibland… fast nu har jag börjat använda den. (Jenny) 

Jämförelse mellan grundskolan och en-till-en på gymnasiet 
De flesta eleverna uppger att de främst använder datorn till att skriva och söka information i 

skolarbetet både på grundskolan och på gymnasiet. De elever som använt talsyntes och lyss-

nat på tal/ljudbok i grundskolan fortsätter att göra det på gymnasiet. Den största skillnaden är 

snarare mellan de olika programmen på gymnasiet. På det individuella programmet används 

datorn mer som ett alternativt lärverktyg i form av digitala läromedel och prov, mer anpassat 

till eleven, medan det på det yrkesförberedande och det studieförberedande programmet mest 

används som ersättning för papper och penna. En elev har exempelvis hittills inte getts möj-

lighet att skanna in texter på datorn ännu, utan ber en kompis eller läraren läsa i stället.  Sam-

ma elev uppger att talsyntes inte finns på datorn, men att det skulle vara bra att ha det.  

 

Jag har inte det där läsprogrammet på den här datorn. Det går ganska bra att läsa 

nu, jag har tränat upp mig… jag skulle kunna ta det om det är svår text. (Fredrik) 

 

Eleven på det studieförberedande programmet har börjat använda datorn mer på gymnasiet än 

i grundskolan. 

Sammanfattning 
Eleverna använder i första hand datorn till att skriva och till att söka information på Internet 

på lektionerna. De digitala lärverktygen passar olika bra för de olika individerna, några är 

hjälpta av att exempelvis få text uppläst med talsyntes eller att lyssna på tal/ljudbok andra 

inte. De flesta använder rättstavningsfunktionen i Word istället för den mer avancerade rätt-

stavningsfunktionen. Den engelska funktionen SpellRight används mer än den svenska Stava 

Rex. På elevernas datorer på gymnasiet finns samma digitala lärverktyg installerade som på 

grundskolan, förutom matteprogrammet. Men alla känner inte till att hjälpen finns eller hittar 

inte funktionerna på den nya datorn, vilket innebär att de inte använder de specialpedagogiska 

lärverktygen i samma utsträckning som i grundskolan. Eleverna på det individuella program-

met använder sina datorer oftare på gymnasiet än vad de gjorde i grundskolan, då digitala 

läromedel och anpassade uppgifter erbjuds i större utsträckning. Eleverna på det yrkesförbe-

redande programmet använder däremot datorn mer sällan nu än i grundskolan. De upplever att 

datorn mest används istället för papper och penna och saknar till en del de digitala lärverkty-

gen och lärresurserna. 
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Stöd för att utnyttja datorns möjligheter  
De flesta av eleverna fick någon gång specialpedagogiskt stöd enskilt eller i liten grupp i 

grundskolan. Två uttrycker att det var bra att få extra hjälp och att det gav resultat. Några fick 

hjälp med digitala läromedel och anpassade uppgifter för dator. I samband med att eleven fick 

en egen dator i grundskolan fick de också en genomgång av program och funktioner, men en 

del säger att de glömt. Några av eleverna upplever att de inte fick tillräckligt stöd för att an-

vända datorn, då lärarna inte var så positiva till den. För några av eleverna berodde det på att 

datorn inte efterfrågades regelbundet eller att eleven inte fick hjälp av läraren eller specialpe-

dagogen med anpassade uppgifter hur datorn kunde användas till uppgifterna. Någon upplever 

att lärarna inte var så positiva till datorn. En elev berättar att datorn inte användes på mer än 

en månad i skolan och att han då slutade bära den med sig, vilket innebar bannor den dag da-

torn efterfrågades.  

 

Lärarna i nian var lite anti, de tyckte inte att datorn behövdes. Ibland använde jag 

den inte på flera veckor. Det var konstigt. (Isak) 

 

Datorn hjälpte inte i nian… fick inte rätta hjälpen. Datorn behövdes inte så mycket. 

(Benny) 

 

Intervjupersonerna på det individuella programmet på gymnasiet går i klasser med få elever. 

De upplever att de får mycket hjälp av lärarna och ibland av specialpedagog. Det kan innebära 

hjälp med att strukturera uppgifter, hitta länkar på Internet eller på annat sätt få anpassade, 

lagom svåra uppgifter. Datorerna används dagligen och lärarna uppmuntrar eleverna att an-

vända dem. 

 

De visar vilken del jag ska jobba med. Och så när jag ska leta fakta skriver de ner 

länken där jag ska leta. (Anna) 

 

Jag har hjälp av datorn och lärarna, därför de jag har nu har träning, de vet om barn 

med svårigheter. (Benny) 

 

Läraren ger mig uppgifter som jag klarar av. Om det blir för svåra saker, då gör jag 

det inte, då blir det att jag skiter i det istället. (Calle) 

 

Intervjupersonerna på det yrkesförberedande programmet har till en del en annan upplevelse. 

De använder inte datorn och dess lärverktyg lika ofta nu som i grundskolan, delvis beroende 

på att de har färre teoretiska ämnen. Exempelvis fick Henrik uppgifter på datorn och hade 

engelska digitala böcker på datorn i nian, vilket han saknar ibland. Fredrik är den enda som 

anger att han kommer att få särskilt stöd av specialpedagog nu på gymnasiet. Jenny som går 

på det studieförberedande programmet uppger sig inte ha haft särskilt stöd i grundskolan och 

inte heller nu. 

 

Nej, det har aldrig varit så. Nää, alltså jag kan ju om jag vill. (Jenny) 
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Samtidigt har Jenny vid något tillfälle besökt en frivillig stödfunktion, Mattestugan, eftersom 

”det är svårt att förstå vad som står i Matteboken. Jag läser för fort”. Hjälpen motsvarade dock 

inte förväntningarna, då många andra var där, vilket innebar mindre individuell hjälp än vän-

tat. Däremot känner eleven sig motiverad av att få undervisning av en lärare som ”kan” i eng-

elskan och att det ställs högre krav, vilket även ytterligare en av intervjupersonerna anför. 

 

Det är bättre nu i engelskan… det var aldrig så mycket engelska. Det är mera seri-

öst nu… bra att det ställs höge krav. (David) 

 

De elever som behöver förbättra engelskan upplever att kraven, på ett positivt sätt, är högre 

ställda på gymnasiet. De vill lära sig. Tre elever anser att de inte fått tillräcklig hjälp av lärar-

na att använda datorn som lärverktyg i grundskolan.  

 

Datorn hjälpte inte i nian… fick inte rätta hjälpen. Datorn behövdes inte så mycket, 

man fick allt på papper. Läraren ville använda läroboken (Benny)  

 

I nian var det mer uppgifter som var gjorda för papper. Vissa grejer var för svåra 

att göra på datorn. (David) 

 

 

Det stöd eleverna skulle önska är att fler uppgifter ges på datorn och att de är lagom svåra, så 

de får känna att de lyckas. De efterfrågar även tydlighet från läraren, exempelvis skriftliga 

instruktioner, att få mer individuell hjälp och mer tid till att utföra uppgifter. Flera nämner 

också varierande och intressanta lärsituationer som bygger på deras starka sidor, exempelvis 

praktiskt arbete och muntliga förmågor som intervjuer vid studiebesök.  

Jämförelse mellan grundskolan och en-till-en på gymnasiet 
Det var mer vanligt att eleverna fick enskilt specialpedagogiskt stöd i grundskolan än på 

gymnasiet. När eleverna fick sin personliga arbetsdator på grundskolan fick de även en 

genomgång om hur de kan använda datorn och dess funktioner. Detta har inte följts upp på 

gymnasiet, när eleverna har fått en annan dator. Det innebär att främst eleverna på det yrkes-

förberedande programmet inte säkert vet om eller hittar funktioner och program på den nya 

datorn. De använder också datorn mer sällan nu än i grundskolan. Eleverna på det individuella 

programmet får till stor del hjälp av pedagoger med anpassade uppgifter och att använda da-

torn som ett specialpedagogiskt verktyg och lärresurs. De är överlag nöjda med undervisning-

en och de krav som ställs på dem.  

Sammanfattning 
En mindre del av eleverna har fått hjälp med digitala läromedel eller datoranpassade uppgifter 

i grundskolan. Flertalet elever anger att de, delvis beroende på lärarens inställning, inte fått 

tillräckligt stöd för att använda datorn som specialpedagogiskt verktyg i grundskolan. Vilket 

gymnasieprogram eleverna går på har betydelse för hur datorn används och vilket stöd de får. 

Elever på det individuella programmet är mycket positiva till lärarstödet, vilket innebär att de 

ställs inför lagom krav och nyttjar datorerna som alternativt eller kompenserande lärverktyg. 

För eleverna på det yrkesförberedande programmet har elevernas tidigare behov och använd-
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ning av digitala lärverktyg inte följts upp, vilket innebär att de hittills inte använder sin dator 

som alternativt eller kompenserande lärverktyg på gymnasiet.  

Analys och diskussion  

Avsnittet inleds med en metoddiskussion där förtjänster och brister i metodval och utförande 

avhandlas. Därefter följer en analys och diskussion kring resultatet där kopplingar görs till 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte till stor del handlade om att beskriva, analysera och förstå individers upple-

velser, föll det sig naturligt att ha en kvalitativt ansats som metod. Jag valde att ringa runt till 

de möjliga informanterna för att be dem delta i undersökningen. Ganska snart upptäckte jag 

att informanterna ställde sig tvekande till att ställa upp. Dels kan det bero på att jag var en 

okänd person för dem, men till del också beroende på att det var en tung period i skolan för 

alla med prov i flera ämnen under den vecka intervjuerna skulle ske. Det gick bättre att boka 

tid för intervju då jag samarbetade med specialpedagogerna som känner eleverna väl. Möj-

ligtvis skulle ett personligt brev innan ha underlättat, vilket brukar rekommenderas i metodlit-

teraturen (t ex. Patel och Davidson, 2003), men jag gjorde bedömningen att det inte hade gjort 

någon skillnad. Däremot borde jag ha utprovat intervjuguiden bättre. Vissa frågor kom natur-

ligt in tidigare i intervjun och andra var svåra att få svar på, då de tolkades annorlunda än jag 

förutsett. Min önskan hade varit att genomföra en pilotintervju för att se vilka frågor som fun-

gerade och vilka som behövde omformuleras. Som tidigare nämnts uteslöt jag den möjlighe-

ten, då antalet möjliga informanter var få, men det hade varit bra om jag provat ut frågorna på 

någon jämnårig med informanterna, istället för på kollegor jämnåriga med mig själv. Att 

genomföra en forskningsintervju kräver ett bra instrument och en skicklig hantverkare som 

kan ställa de rätta följdfrågorna, menar Kvale och Brinkmann (2009). Vid avlyssningen av det 

omfattande intervjumaterialet upptäckte jag en del lösa trådar som lämnats åt sitt öde och som 

kunde ha bidragit till mer omfattande kunskaper om informanternas upplevelse om jag lyckats 

fånga upp dem. Eftersom jag var ensam vid intervjuerna var det fördelaktigt att dokumentera 

intervjuerna på diktafonen för att inte missa information. Det var inte något problem att få 

intervjupersonerna att prata inför inspelningsutrustningen. Däremot påpekar Patel och David-

son (2003) att det kan påverka vad som sägs. Ofta händer det något när man stänger av den, att 

personerna börjar prata mer spontant. Jag upplevde att informanterna överlag var öppenhjärti-

ga och avslappnade vid intervjuerna, men märkte av detta fenomen vid ett par av intervjuerna. 

Det hade, i enlighet med Patel & Davidson (2003), varit en fördel att kombinera undersök-

ningen med ytterligare någon datainsamlingsmetod, exempelvis observationer, för att få en 

bredare bild av hur eleverna faktiskt använde datorerna i specialpedagogiskt syfte och vilket 

stöd de fick av pedagogerna i verksamheten.   

Analys och resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få kunskap om och i så fall hur en personlig dator kunde bidra 

till att undanröja hinder för lärande för gymnasielever i årskurs 1 på gymnasiet, samt hur des-

sa elever upplevde datorstödet på gymnasiet då alla elever hade en egen dator (en-till-en), 
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jämfört med på grundskolan, då de var relativt ensamma i klassen om att ha en egen dator. 

Utgångspunkten var bland annat egna erfarenheter av att elever i behov av stöd ibland inte 

använde sin personliga dator i grundskolan och en farhåga att dessa elever skulle försvinna i 

mängden när alla får en dator. Det vill säga att man tar för givet att elever som haft dator tidi-

gare har de datorkunskaper som behövs. 

Datorn ger bättre förutsättningar, men kan också upplevas stigmatiserande 
Det har blivit allt vanligare att kommuner och skolor erbjuder elever i behov av stöd tillgång 

till en egen dator som alternativt och kompenserande verktyg. I grunden ligger styrdokumen-

ten med krav på en likvärdig och inkluderande skola och att alla elever ska ges möjlighet att 

utvecklas (Lgr11; Gy11) Detta kan illustreras med hjälp verksamhetsteorin. De olika delarna i 

verksamhetssystemet (se figur 1, s. 17). betecknar då: 

 

 Elever i behov av särskilt stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter (subjekt) 

 Elevers möjlighet till delaktighet och att kunna uppnå kunskapskrav i skolan (objekt)  

 En dator med lärverktyg och lärresurser som möjliggör eller hindrar objektet (verktyg) 

 

Oavsett om eleverna i studien var relativt ensamma om att ha en dator eller om de ingick i en 

lärmiljö där alla har varsin, visade resultatet att eleverna överlag upplevde att datorn bidrog 

till ökade möjligheter till delaktighet i lärsituationen. Majoriteten av eleverna upplevde verk-

ligen att deras skolsituation förändrades när de fick tillgång till en personlig arbetsdator. Den-

na studie kommer inte med några överraskningar i den frågan. Datorernas intåg i skolan har 

förändrat skolsituationen för många elever i behov av särskilt stöd, framför allt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter (von Schantz Lundgren och Lundgren, 2011). Flertalet av eleverna 

upplevde också att den akademiska självbilden, dvs. upplevelsen av egen kompetens i skolar-

betet ökade, då resultat på uppgifter och betyg förbättrades. Detta medförde också att elever-

nas motivation och lust att satsa energi på skolarbete ökade.  

 

Att erbjuda elever i behov av särskilt stöd en egen dator som stöd skulle på så sätt innebära en 

lyckad satsning för att främja delaktighet, självbild och att nå kunskapskrav. I studien fram-

kom dock att flertalet av eleverna hade fått tillgång till en egen dator sent, en del inte förrän 

på vårterminen i årskurs nio. Det är beklagligt när forskning visar att tidiga insatser är viktiga 

för att bygga upp en god akademisk självbild (Hörnqvist, 1999) och att informationstekniken 

påverkar elevernas lärande, motivation och färdigheter i positiv riktning (Föhrer & Magusson, 

2003; Maninger & Holden, 2006; Tallvid, 2010). 

 

Men det fanns även andra faktorer som påverkade. Genom att utöka verksamhetssystemet 

med fler parametrar (se figur 2, s. 18) blir resultatet mer komplext.  

 

 Lärare, specialpedagoger och klasskamrater i elevernas närhet med olika uppfattning 

om elever i behov av stöd och datorn som lärverktyg (community/gemenskap) 

 Elevens och pedagogernas syn på och användning av datorn som specialpedagogiskt 

verktyg, rollfördelning i klassen, datorn som status eller stigmasymbol (arbetsfördel-

ning) 
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 Vad och vem som bestämmer om, hur och när datorn ska användas (regler/normer) 

 

Verksamhetsteori kännetecknas bland annat av motsättningar (Murphy & Manzanares, 2008). 

Många elever med läs- och skrivsvårigheter är välbegåvade, men kan uppleva en känsla av att 

vara ”dum”, när de inte hänger med undervisningen. Att få tillgång till en egen dator kan un-

derstryka den känslan. Goffman (2007) utformade sin teori om stigma innan datorn blev all-

män i samhället och skolans värld. Men hans tankegångar går att överföra till modern pro-

blematik. Att bära på en dator kan upplevas liktydigt med att vara bärare av ett problem, i det 

här fallet läs- och skrivsvårigheter. Flera av eleverna i studien motsade sig detta i ett andetag, 

men bekräftade det i nästa med uttryck, tonfall eller kroppsspråk. Läs- och skrivsvårigheter 

kan upplevas som ett hot mot självkänslan och en risk att hamna utanför (Fouhanthine, 2012). 

För att skydda ”självet” lägger man sig till med olika copingstrategier, vilket även litteraturen 

beskriver (Fouganthine 2012; Hörnqvist, 1999). I studien representerade särskilt en elev 

ovanstående på flera sätt, till exempel genom att dölja sina svårigheter, låta bli att använda sin 

dator i skolan och skylla det och tillkortakommanden på yttre omständigheter.  

 

Trenden att satsa på en dator till varje elev kan vara ett sätt att undanröja det hindret. Forsk-

ning visar dessutom att det konceptet ger störst effekt på elevers läs- och skrivförmåga (Con-

way & Amberson, 2011). För många elever med läs- och skrivsvårigheter är de en förutsätt-

ning för delaktighet och att nå kunskapskrav. Men det är också verktyg som alla kan ha nytta 

av. Om de presenteras som verktyg för alla, kan man tänka sig att det avdramatiserar använ-

dandet för elever i behov av stöd. 

Datorn används främst till att skriva och söka information 
Datorn är en mänskligt skapad artefakt på god väg att konkurrera ut andra artefakter som pap-

per och penna (Säljö, 2005). Med datorn finns dessutom oändliga möjligheter att nyttja den 

multimodala sidan, med bilder och ljud, vilket ofta gynnar elever i besvärliga inlärningssitua-

tioner (Faux, 2005). Resultatet i studien visade dock att eleverna främst använde datorn till att 

skriva och söka information på Internet både i grundskolan och på gymnasiet. Däremot ansåg 

eleverna som ingick i en-till-en-satsningen att det var en fördel att ha ständig till gång till da-

torn och få använda den mera fritt än i grundskolan. Det gynnar lärandet generellt. I det digi-

tala samhället står inte skolan för all kunskap. När eleverna använder datorn till att söka in-

formation på Internet eller diskutera samhällsföreteelser eller annat på olika sociala medier 

har de hela världens kunskap på skärmen, så kallad ”ubiquitous learning” (Weiser, 1991). 

 

De alternativa eller kompenserande verktygen, som talsyntes och rättstavningsprogram, i ele-

vernas datorer användes olika beroende på elevernas svårigheter och personligheter. Eleverna 

hade också möjlighet att lyssna på tal- eller ljudböcker, vilket en del av eleverna ställde sig 

positiva till när det gällde skoluppgifter. Det gällde oberoende av om eleverna hade en egen 

dator från Skoldatateket eller om alla hade var sin. De digitala verktygen passade olika bra för 

olika individer, men det är viktigt att i dialog med eleven erbjuda och prova olika möjligheter. 

Det får inte vara så att elever i behov av stöd inte känner till vilken hjälp som finns eller inte 

hittar igen funktioner, vilket visade sig fallet för några av eleverna när de bytte dator och sko-

la. Där har lärare och specialpedagog ett stort ansvar.  
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I slutet av den första terminen (efter att elevintervjuerna genomfört) besvarade lärarna på en-

till-en-skolan en enkät angående en-till-en-projektet. Där framkom att lärarna var mycket po-

sitiva till en-till-en-satsningen. Men några upplevde att satsningen hade gått för fort och att de 

inte kände sig förberedda. Även de lärare som var positiva nämnde svårigheter, som tidspress 

och stress över att inte behärska tekniken. En fjärdedel av lärarna tyckte att det blivit lättare 

att hjälpa enskilda elever och att elevernas arbete och resultat har förbättrats. Lika många såg 

ingen skillnad i elevernas resultat eller upplevde att datorn stör elevernas koncentration. Nå-

gon förändring av undervisningen nämndes inte (Möjligheter i tillgänglig miljö, 2012).  

 

Som tidigare berörts benämner Engeström (2001) motstridigheter som en källa till förändring 

och utveckling. När ett verksamhetssystem tar till sig något nytt, exempelvis då ny teknik 

införs, leder det ofta till motsättningar då tidigare bestämmelser och arbetsfördelning utmanas 

av det nya. Detta stör och skapar konflikt, men bidrar också till att förnya verksamheten 

(ibid). Förändring kostar tid, energi och engagemang. Lärarnas enkätsvar ovan är ett exempel 

på detta. En-till-en-satsningen i denna studie låg ännu i sin linda. Det kan ta mellan fem till 

åtta år innan man ser resultat (Holcomb, 2009; Maninger & Holden, 2009). Den största posi-

tiva förändringen för eleverna i en-till-en-projektet var att datorn hade bättre prestanda och 

var lättare än tidigare. I övrigt berodde skillnad eller förändring i hur datorn nyttjades som 

specialpedagogiskt verktyg och lärresurs snarare på vilket gymnasieprogram eleven gick på 

än på en-till-en. Även de undervisande lärarnas inställning till datorn som pedagogiskt och 

specialpedagogiskt verktyg hade större betydelse än en-till-en-satsningen. För eleverna inne-

bar det att en del använde datorn mer, andra mer sällan än tidigare. Elever som tidigare fått 

anpassade uppgifter använde nu datorn mest som ersättning för papper och penna och tvärt-

om. För att verksamheten ska bli mogen att omvandlas till det nya, behöver både elever och 

lärare utbildning och stöd innan man i enlighet med Engeström (2001) har skapat föreställ-

ningar om större möjligheter än i det tidigare systemet, ett utvidgat lärande. En kollektiv resa 

genom ”the zone of proximal development”, 

Lärarens inställning och stöd har stor betydelse för hur datorn används som 
specialpedagogiskt verktyg 
Att en elev får tillgång till en egen dator betyder alltså inte per se att alla problem är ur värl-

den. Såväl rektorer som lärare måste reflektera över och omdefiniera vad lärande är (Puente-

dura, 2009; Holcomb, 2009). Eleverna i studien uttrycker dessutom att lärare inte alltid varit 

så positiva till deras personliga arbetsdator i grundskolan. Om lärare inte uppmuntrar till an-

vändande finns det en risk att datorn stannar hemma, och kanske bara tas med de dagar den 

efterfrågas. Det är anmärkningsvärt. Uppdraget är tydligt i skolans styrdokument. Skolan ska 

kunna ta hand om alla elever och ge dem en utbildning där de kan utvecklas till sin fulla po-

tential i första hand inom klassens ram. För att detta ska vara möjligt ska skolan erbjuda tids-

enliga verktyg (Lgr 11; Gy11; Skollagen 2010:800). Det handlar inte om datorn i sig utan om 

att lära sig använda den så den blir det verktyg som eleven behöver. Det fungerar inte med en 

paketlösning för alla, olika elever blir hjälpta av olika lärverktyg (Juul, 2005; Abrahamsson, 

2010). Något som stämmer väl överens med eleverna i studien.  
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Lärarens undervisning är en avgjort viktig faktor för elevernas lärande. Enligt SAMR-

modellen (se s.8) utformad av Puentedura (2009) ser man att lärarna på skolorna eller de olika 

programmen i studien befinner sig på väldigt olika nivåer. De flesta är någonstans i början av 

utvecklingen, dvs. där datorn införlivas i traditionell pedagogik och i första hand fungerar 

som ersättning för papper och penna, i viss mån som förbättring då man exempelvis använder 

sig av rättstavningsprogram och talsyntes, eller skickar e-post. Några har kommit längre, 

främst på det individuella programmet på gymnasiet, kanske för att de har bättre förutsätt-

ningar, med mindre elevgrupper. Men där arbetar också specialpedagogerna tätare med ele-

verna i klassrummet och har förmodligen större kunskaper om alternativa och kompensatoris-

ka verktyg jämfört med ämneslärare. Överlag verkar det som att de digitala verktygen som 

finns i alla lärare och elevers datorer har svårt att få genomslagskraft och bli en naturlig del i 

skolarbetet. Det är en stor utmaning för lärare att förändra undervisningen och skapa menings-

fulla lärprocesser när alla elever har varsin dator om utveckling ska ske. I annat fall riskerar 

skolan att bli kvar i traditionella strukturer där lärande handlar om överföring av kunskap från 

läraren till eleven (Hallerström och Tallvid, 2008). Datorn som lärverktyg kräver en pedago-

gisk idé för optimalt nyttjande. Där har lärarna en viktig uppgift. Hur skolledning och rektor 

prioriterar har också stor betydelse. 

 

Traditionellt har specialpedagogiskt stöd bestått av att träna mer på det man inte behärskar, 

något som inte visat sig särskilt fruktbart (Fouganthine, 2012). Till viss del kan färdighetsträ-

ning vara nödvändig, men eleven behöver också någon, en lärare eller specialpedagog, som 

hjälper eleven att utveckla strategier för lärandet, vilket även Adler och Adler (2006) och Föh-

rer och Magnusson (2003) anför. Inom sociokulturellt lärande kallas detta ofta scaffolding 

och syftar på det stöd eller den stödstruktur som eleven behöver för att komma vidare inom 

det som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen (Dysthe, 2003). Att få arbeta mer 

praktiskt passar många av dessa elever, liksom att få samarbeta med andra och få växa och 

visa vad man kan på olika sätt och i olika takt. För att ge möjlighet till äkta delaktighet måste 

man lyssna till elevens röst, för att hitta bra strategier för lärande. Detta sker, enligt von 

Wright (2006) utifrån ett relationellt perspektiv, där vuxen och elev tillsammans formulerar 

och söker utvecklingsmöjligheter. I studien gav eleverna på det individuella programmet ut-

tryck för att de hade möjlighet att påverka bland annat vilket läromedel som passade den en-

skilde eleven bäst. Eleven blev bemött som ett Vem istället för ett Vad – en beteendemässig 

kategori eller speciell egenskap. Motsvarande kom inte fram i intervjuerna med eleverna på 

övriga program. 

 

Det går inte att lämna hela ansvaret åt eleverna. Ofta tar vuxna för givet att elever är skickliga 

datoranvändare, ”digitala infödda” som Prensky (2009) uttrycker det. Även om en elev ser ut 

att vara en van datoranvändare är det inte säkert att han behärskar grundläggande datorkun-

skaper i ordbehandlingsprogram och liknande. Eleverna behöver stöd för att datorn ska nyttjas 

effektivt som specialpedagogisk resurs. Om ansvarsfördelningen för att följa upp de elever 

som tidigare haft och har en egen dator är otydlig, finns en risk att de tappas bort i en lärmiljö 

där alla har varsin. Det ställer krav på skolans organisation, oavsett skolform. 
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Sammanfattande analys 
Slutligen följer en analys av fenomenet ”en egen dator till elever i behov av särskilt stöd” i 

relation till hela verksamhetssystemet. Att erbjuda tillgång till verktyget ”en egen dator” gör 

skillnad för subjektet/elever och är på så sätt en verksam insats för att bidra till lösning av 

problemet/objektet – att eleven uppnår kunskapskraven. Datorn innebär både möjligheter och 

hinder för den enskilde eleven. Möjligheter i form av delaktighet, en likvärdig utbildning, god 

akademisk självbild och förbättrade resultat. Men den kan också fungera stigmatiserande. I 

verksamhetssystemet ingår också en gemenskap av exempelvis kamrater eller lärare som på-

verkar elevens inställning till eller möjlighet att nyttja sitt lärverktyg positivt eller negativt. 

En-till-en, när alla har var sin dator kan vara ett sätt att undvika stigmatisering, liksom att da-

torn med alla dess möjligheter naturligt används av alla. Lärares inställning till elever i behov 

av stöd samt deras inställning, kunskaper eller intresse av datorn påverkar också hur väl da-

torn kommer till användning. När ny teknik införs innebär det förändringar för alla inblanda-

de. En del tar till sig det nya och ser potential, andra ser kanske merarbete och hinder, vilket 

gör det trögt att förändra skolans verksamhet. På alla plan är flerstämmigheten viktig för en 

lyckad implementering av ny teknik och en lärande organisation. 

Att vinna eller försvinna när alla får en egen dator?  
Verksamhetssystemet genererar, enligt Engeström (2001) ett förväntat eller oväntat resultat. I 

inledningen av denna studie fanns en farhåga att elever i behov av särskilt stöd riskerade att 

falla mellan stolarna när alla elever får var sin dator i en-till-en-satsningar. Studiens resultat 

visade att den största skillnaden fanns mellan de olika gymnasieprogrammen inte mellan skol-

formerna. Det går därför inte att dra några slutsatser om vilken påverkan en-till-en har. Störst 

betydelse verkar emellertid lärarnas attityd och kunskaper ha. Det finns ett behov av rutiner. 

Dessa elever behöver kontinuerlig uppföljning samt att datorn efterfrågas och anpassas för att 

den ska nyttjas som det fantastiska verktyg det är. 

Fortsatt forskning 

Under studiens gång har flera frågor väckts. Det finns fortsatt behov av forskning kring en-

till-en och vad man behöver tänka på för elever i behov av särskilt stöd vid implementering av 

en-till-en. Det skulle också vara intressant att forska vidare på ett förändrat kunskapsbegrepp 

och hur utveckling av undervisningen ska ske för att möta det nya digitala samhället. Dessut-

om är det viktigt att följa upp det som brukar kallas den andra digitala klyftan. När inte datorn 

är så vanligt förekommande, vet vi att det lyfter elever i svårigheter. Vad händer när alla har? 

Växer gapet på nytt när de elever som har lätt för sig i skolan nyttjar teknologin till fullo?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide  
 
1. Hur upplever eleven att datorn bidrar till eller hindrar möjligheten till delak-

tighet i lärsituationen? 

 

Bakgrundsfrågor (Självuppfattning, känsla av delaktighet eller utanförskap) 

 

Hur länge har du haft en egen dator? 

Hur kom det sig att du fick en egen dator?  

Hade någon annan i klassen en egen dator? Vad tyckte du om att få en egen dator? 

Vad tror du klasskamraterna tyckte om att du fick en egen dator? 

 

Möjligheter eller hinder (självkänsla, nå kunskapskrav, betyg) 

 

Vad blev bättre när du fick en egen dator? 

Hur upplever du att det är att ha en egen dator nu, jämfört med i nian (då du var ganska ensam 

om att ha en egen arbetsdator)? Blev något bättre? Sämre? 

Tre saker som är bra med att ha en egen dator? 

Hur märker du att det ger resultat i skolarbetet att ha en egen dator? 

Tre mindre bra saker med en egen dator? (t ex. risk bli distraherad, göra annat, besvärligt bära 

emellan) 

Hur skulle det vara om du inte hade en egen dator?  

 

2. Hur använder eleven datorn som ett specialpedagogiskt lärverktyg och en 

lärresurs i skolan? 

 

Beskriv hur du använder datorn en vanlig dag i skolan? 

 

Schoolbook      lyssna på inlästa läromedel     lyssna på talbok/ljudbok     läsa nyheter      

 

skriva     surfa      söka information     uppslagsverk/ Wikipedia/NE      lexikon, t ex  

                                                                                                                 Google översätt  

Skicka e-post    sociala medier/Facebook/bloggar/ chat      lyssna på musik 

 

spela spel      skolarbete/läxor hemma      annat… 

 

Hur var det när du gick i nian? 

Vad beror ev. skillnad på, tror du? 



 

Vilka program eller funktioner använder du för att underlätta exempelvis, läsning, skrivande, 

planering, koncentration, hålla tiden, lära specifika kunskaper, glosor? Jämfört med i nian? 

 

ordbehandling     talsyntes     rättstavningsprogram     matteprogram     timstock/klocka på 

datorn      presentationer PP/Photo Story      e-böcker     uppslagsverk    lexikon    gloswebb 

simuleringar /se filmer/bilder som beskriver fenomen     annat…        

 

3. Vilket stöd får eleven för att kunna nyttja datorns möjligheter som specialpe-

dagogiskt lärverktyg och lärresurs? 

 

Vem vänder du dig till när du behöver hjälp med datorn i skolarbetet? Uppmärksammas extra? 

Använder du datorn till att träna särskilda förmågor ( t ex minnesträning, andraspråk) själv 

eller tillsammans med specialpedagog?  Går du ifrån? När? Var? Hur? 

Vad tycker du om det? Hur märker du att det ger resultat? Jämfört med i nian? 

 

I vilket/vilka ämnen har du mest nytta av datorn för att lära och göra uppgifter?  

När fungerar det bra? Mindre bra? Hur var det i nian? 

Vad tror du det beror på? 

Vilken hjälp får du med uppgifter och hur du kan använda datorn i skolarbetet?  

Av vem? Vilken typ av uppgifter? 

Uppmuntrar läraren dig att använda datorn? Hur var det i nian? 

 

Är det någon som vet om att du har haft svårigheter? Får du extra hjälp av läraren eller speci-

alpedagogen att planera skolarbetet med hjälp av datorn?  

Vad tycker du om det? Är det tillräckligt? Hur skulle du vilja ha det? Är du med och påverkar 

din skolsituation och ditt lärande?  

Jämfört med i nian? 

 

Är du nöjd med hur datorn är anpassad till dig? Saknas något? 

Hur skulle du vilja arbeta med datorn som stöd för dig i skolarbetet? 

Använder du andra digitala verktyg (t ex fickminne, läs- eller surfplatta, mobiltelefon)? 

 

Tre råd till din lärare för att ge dig stöd i ditt lärande? 

1. 

2. 

3. 

 



Bilaga 2 

 

Kategorischema 

 

Kategorier Ip 1 Ip 2  Ip 3  Homogenitet, 

variation  
Citat  

Bakgrund 

Orsak till dator 

     

Fler med dator 

Attityd till dator 

Utpekande  

     

Positiv förändring 

Delaktighet 

     

Möjligheter  

Tre bra saker 

     

Resultat med dator 

 

     

Resultat utan dator 

 

     

Hinder  

Tre mindre bra saker 

     

Jmf med 9,  

en-till-en 

     

Lärverktyg 

 

     

Lärresurs 

 

     

Jmf med 9,  

en-till-en 

     

Stöd 

 

     

Nytta 

 

     

Lärstil – lär sig bäst 

 

     

Tre råd 

 

     

Jmf med 9,  

en-till-en 

     

 

Arbetsgång vid tolkning och reflektion:  

 Föra in utsagor från utskriften av intervjuerna i respektive kategori 

 Markera liknande/avvikande utsagor med datorns överstrykningspenna  

 Sammanföra utsagor som ger liknande och/eller avvikande information  

 Bedöma homogenitet och variation i varje kategori 

 Finna kärncitat som illustrerar resultatet  



Bilaga 3 

 

Verksamhetsteori som analysmodell 

 
Elever i behov 

av särskilt stöd 

 

Verksamheten Flerstämmig-

het 

Motsättningar Historik  Förändring 

  

Självbild/ 

delaktighet 

     

Datorn som 

artefakt 

     

Stödfunktioner 

 

     

 


