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Abstract 
In today’s society we depend on technology to perform the simplest tasks. Whether we are 
engaging in conversation with a friend or are navigating in traffic, we are likely to be 
found with some technological device in our hands. This dependence has grown over a 
period of time, and many of us have failed to reflect on the impact technology has had on 
our lives. The emergence of so-called One-to-One projects, where teachers and students 
gain access to a personal laptop, does however provide an excellent opportunity to do so. In 
this study we aim to highlight the teachers’ experiences of work with education after giving 
each staff member and student access to a personal laptop. We engage in this task by 
combining two analytical tools, and in doing so manage to bring forth an understanding of 
the effects of technology as something far more unpredictable than what can be found when 
presupposing that computers are mere tools used to achieve planned goals. Instead we find 
that computers affect the way in which teachers engage in the twilight between work and 
privacy as well as the percieved boundary between the school and the world of information 
outside of it. Furthermore, the nature of interaction with their students both in the 
classroom environment and outside of it has been altered. These highlighted effects call into 
question new perspectives on the roles of the computer and the teacher in modern society. 

 

 

Förord 
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de lärare och övriga inblandade som möjliggjort 

arbetet med denna studie. Ett särskilt tack vill vi ge vår handledare, som utan att tveka och 

utan att klä orden utmanat oss under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka varandra, men det 

är kanske lite konstigt att göra här. 
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1. Inledning 
Skolan befinner sig i en kritisk fas av förändring, och står inför en stor utmaning att anpassa 

sig till omvärlden. Dess digra uppgift är att hjälpa morgondagens medborgare att navigera i 

ett hav av information och teknologi; ett hav så stort att det nästan blivit oöverskådligt. Att 

reflektera över vad allt detta betyder eller hur det påverkar våra liv hinns inte alltid med. 

Detta kanske är skrämmande för många, och det kanske känns som att vi har tappat fotfästet 

i denna tid av ständig utveckling. Det är därför viktigt att ta sig tid att reflektera över vad som 

händer när man låter artefakter, såsom datorer och internet, forma vår vardag. En sådan 

reflektion anser vi kan börja i frågor om vad datorer kan göra för oss, men måste därifrån 

utvecklas till frågor om vad datorer gör med oss för att analysen inte skall fastna i antaganden 

om att det går att förutse alla effekter teknologi bär med sig. En spådom från förr målar en 

tankeväckande bild av vad datorer kommer göra med skolan i framtiden: 

“There won’t be schools in the future.... I think the computer will blow up the school. That 
is, the school defined as something where there are classes, teachers running exams, 
people structured in groups by age, following a curriculum - all of that.” 
- Seymour Papert, 1984. Citerad i Teachers and machines (Cuban, 1986, s.72). 

I denna uppsats ämnar vi öppna denna viktiga diskussion, den om vart skolan är på väg, 

genom att utgå från lärarnas upplevelser och deras beskrivning av arbete med utbildning 

efter införandet av egna bärbara datorer till varje lärare och gymnasieelev i Umeå kommun; 

ett så kallat En-till-En-projekt. 
Implementation av teknologi i skolan har tidigare ofta utvärderats utifrån antagandet att 

teknologi kan förbättra verksamheten och elevernas lärande. En sådan analys utgår alltså 

från att teknologi gör någonting för oss. Frågor om vad teknologi gör för oss har också belysts 

genom att studera hur organisationer förändras när teknologi införts, men även där råder 

ofta en syn på teknologi som verktyg - ett medel för ett mål. Vi avser att i denna utvärdering 

av En-till-En i Umeå undvika detta antagande, och i stället belysa hur lärares arbete och 

vardag har förändrats i ännu vidare bemärkelse. 
Denna uppgift är svår men viktig, och till hjälp har vi tagit två perspektiv på teknologins 

inverkan. Det ena perspektivet beskriver till vilken grad teknologi har kommit att påverka 

arbetet med utbildning, samt hur denna förändring ter sig. Det andra perspektivet belyser 

vilken roll teknologi har i mänsklig interaktion och tolkande av vår omvärld. Vi kommer med 

dessa två perspektiv tillsammans beskriva vad teknologi gör med oss, genom att belysa på 

vilket vis datorer förändrar lärarnas sätt att arbeta och deras relation till sina elever. Genom 

att belysa hur datorer har kommit att förändra tidigare former av interaktion, exempelvis den 

mellan lärare och elever, hoppas vi kunna bidra med viktiga insikter inför planering och 

genomförande av framtida IT-satsningar. Denna utvärderings problemformulering och syfte 

har således formulerats till att utgå från lärarnas egna perspektiv.  
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1.1 Problemformulering och syfte                               
På området En-till-En finns ett underskott av studier som utgår från teknologins påverkan 

snarare än från pedagogiska modeller eller organisatoriska mål. Denna studie är genomförd 

för att fylla detta hål, och kommer göra detta genom att belysa teknologisk påverkan i ett 

bredare perspektiv än vad som är möjligt då teknologi antas vara ett verktyg som hjälper 

människor att nå på förväg definierade mål. Vi har därför valt att utvärdera lärarnas 

upplevelser av arbete med datorer i de kommunala gymnasieskolor i Umeå kommun som 

genomför ett En-till-En-projekt.  
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad det innebär för lärare att ett En-till-

En-projekt genomförs på deras skola. Detta gör vi för att ge ett underlag till vidare forskning 

på teknologisk påverkan samt för att bidra med insikter som hjälper vid planering av 

kommande En-till-En-satsningar. För att utröna lärarnas upplevelse av den teknologiska 

påverkan har vi formulerat följande fråga:  

• På vilket/vilka vis upplever yrkesverksamma gymnasielärare i Umeå kommun att 

teknologi har påverkat arbetet med undervisning? 

 1.3 Disposition 
För att ta oss an uppgiften att belysa teknologins påverkan kommer vi inledningsvis 

presentera en Bakgrund till området. I den återger vi en kort historik över teknologi i skolan 

och fenomenet En-till-En, samt vad En-till-En har kommit att innebära för Umeå kommun. 

När studiens arena är presenterad kommer vi sedan lyfta fram hur Relaterad forskning 
tidigare belyst teknologi, både rörande dess inverkan på skola, men även på organisationer i 

allmänhet. Hur dessa tidigare studier på området beskrivits har vi delat in i avsnitten Skola & 
IT samt Nya perspektiv på IT. Denna översikt kommer mynna ut i de två teoretiska modeller 

vi valt att använda för att angripa forskningsfrågan, vilket beskrivs i kapitlet Verktyg för 
förståelse. Sedan kommer vi delge vår Metod, och däri förklara hur vi samlat in data och 

bearbetat denna, men även reflektera över de val vi gjort. Ett tematiserat resultat presenteras 

därpå, samt en analys av detta i kapitlen Lärarnas berättelse respektive Två lärdomar från 
två perspektiv. Detta mynnar i en Slutsats, vilket följs av en Diskussion, där vi reflekterar 

över slutsatsen och dess implikationer och begränsningar. Avslutningsvis återfinns 

Referenser vi använt oss av, samt bilagor. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi beskriva studiens arena med avstamp i en kortfattad historik över 

de stora förändringar som utspelar sig i skolan. Detta gör vi i avsnittet Skola & IT, och sedan 

förklarar vi det aktuella fenomenet En-till-En, för att avslutningsvis ge en bild av vad En-till-

En har inneburit i Umeå kommuns gymnasieskolor. Vår förhoppning är att denna bakgrund 

skapar en bild av hur pass stor vikt som läggs på teknologi i skolor idag. 

2.1 Skola & IT 
Teknologins bestämda frammarch i världen lämnar ingen oberörd, och har på senare tid lett 

till att EU fastslagit begreppet digital kompetens som en nyckelkompetens för livslångt 

lärande (Europeiska unionens officiella tidning, 2006/962/EG). Detta erkännande av 

teknologins inverkan har kommit att influera skolväsendet i hela västvärlden genom att 

motivera investeringar i väl fungerande och stimulerande lärmiljöer. 
Även i Sverige har informations- och kommunikationsteknologin (IKT) intagit en naturlig 

plats, såväl privat som i arbetslivet. Det svenska skolväsendet har blivit påverkad av denna 

samhällsutveckling på ett väldigt påtagligt vis efter att Sveriges regering gav i uppdrag till 

Skolverket att främja användningen av IKT i skolan (Skolverket, 2008). Detta uppdrag 

innebär att Skolverket skall se till att datoranvändande blir en naturlig del av undervisning 

och utbildning. Ett utdrag ur Skolverket (2008) lyder: 

“I princip alla barn har Internet hemma och användningen går allt lägre ner i åldrarna. 
Idag har var tredje treåring och varannan femåring börjat använda Internet och när 
barnen börjar skolan är i princip alla barn Internetanvändare.” 
- Skolverket. (2008). U2008/8180/S. Uppdrag till Statens skolverk att främja 
användningen av informations- och kommunikationsteknik. 

Som citatet visar är IKT idag en naturlig del av elevernas vardag, och det vore olämpligt om 

skolan utgjorde en datorfri zon. Som en följd av Skolverkets uppdrag finns idag datorer, 

nätverk och digitala plattformar för lärande eller kommunikation på alla kommunala skolor i 

Sverige. Ett sätt att rama in stora IT-satsningar i skolan är genom begreppet En-till-En, som 

på senare tid vuxit fram. 

2.2 En-till-En 
Begreppet En-till-En innebär i de flesta fall att ge varje elev och lärare en egen bärbar dator, 

men det kan också innefatta att förse skola och lärare med teknisk assistans och professionell 

fortbildning för att integrera teknologin i verksamheten (Silvernail & Lane, 2004; 

Hallerström & Tallvid, 2008). Det första En-till-En-projekt som genomförts pekas ofta ut att 

vara just det projekt Silvernail och Lane utvärderade i Maine i USA. Det är även ett av de mer 

omfattande sådana projekt som gjorts (Tallvid, 2010; Kroksmark, 2011). 
En-till-En kan vara såväl ett kommunalt initiativ som en fristående satsning på en enskild 

skola. För Falkenberg kommun, som var en av de första i Sverige att satsa på En-till-En, har 

projektet inneburit att lärare har fått tillgång till en egen bärbar dator som redskap för 

lärande (Tallvid, 2010). Ett flertal kommuner har sedan dess genomfört eller påbörjat En-till-
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En-projekt, vilket illustreras av följande kartläggning över En-till-En-satsningar i Sverige, där 

221 kommunala och enskilda skolors En-till-En-satsningar har markerats:  

Figur 1: En-till-En i Sverige 

 
 

 Kartan visar En-till-En-projekt i Sverige och är färgkodad: 
Blå nål: En eller enstaka skolor, på eget initiativ 
Röd nål: Kommunal satsning eller strategi 
Gul nål: Större kommunal satsning 
Källa: http://skoldator.wordpress.com/lista-over-en-till-en-skolor-i-
sverige/ 

 

 

Kartan representerar en samhällsförändring som påverkar både lärare och elever runt om i 

landet, och på den övre östkusten finns den gula nål med en svart prick i som representerar 

denna studies berörda kommun. 

2.3 En-till-En i Umeå 
För Umeå kommun innebär En-till-En i huvudsak att varje gymnasie-elev skall ges tillgång 

till en egen bärbar dator under sin studietid (Gymnasieförvaltningen, 2005). Året efter 

presenterades en vision för Umeå kommun som innebar att kommunen inom fem år skulle 

vara en vinnande utbildningsstad där lärare och elever hade tillgång till egna bärbara datorer, 

ett fungerande intranät, skolor med heltäckande trådlösa nätverk samt att alla lärare fått 

utbildning och träning i hur teknologin skulle användas. Umeås En-till-En-projekt föregicks 
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av ett projekt som gick under namnet Lärdata, vars huvudsakliga mål var att ge samtliga 

lärare inom gymnasieförvaltningen bärbara datorer, etablera och utveckla trådlösa nätverk 

vid samtliga utbildningsenheter samt att inventera behovet av kompetensutveckling (ibid). 
Idag har många av dessa visioner och mål förverkligats och arbetet med datorer har fått 

stort genomslag. På de kommunala gymnasieskolor vi studerat har lärare och elever tillgång 

till egna bärbara datorer och ett fungerande intranät. Skolorna har heltäckande trådlösa 

nätverk och alla lärare har fått genomgå en PIM-utbildning. En sådan utbildning ges till 

lärare i syfte att ge dem en grundläggande IT- och mediekompetens. De har även tillgång till 

en lärplattform som heter Fronter där det finns möjlighet att skapa virtuella klassrum med 

mängder av funktioner, exempelvis digital inlämning av dokument till lärare eller möjlighet 

att genomföra anonyma diskussioner med en klass elever. Lärarna har också fått tillgång till 

ett digitalt närvarorapporteringssystem och ett flertal andra system sedan En-till-En 

påbörjades i kommunen. 
På kommunens hemsida står det att läsa “Syftet med gymnasiets satsningar på en IT-

infrastruktur för utbildning är att främja elevens lärande och utveckling genom att 
utveckla användningen av IT och digital kompetens inom våra skolor” (Umeå kommun, 

2011). Hur En-till-En tidigare har studerats beskriver vi i kommande kapitel. 
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3. Relaterad forskning  
Då tidigare forskning berört IT i skolan har den i huvudsak bedrivits utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv, och belyst teknologins roll i pedagogik och didaktik. Inom informatik studeras 

samverkan mellan människor och teknologier, vilket är högst relevant i alla organisationer 

som inför teknologi. Vi har valt att behandla både tidigare forskning inom skolan och 

forskning som berör informatik i vår litteraturgenomgång. Detta gör vi för att skapa en bättre 

förståelse av fenomenet än vad som kan göras med något av de respektive fälten allena. Vi 

har således tematiserat denna studies relaterade forskning i två avsnitt: Skola & IT samt IT & 
Människor. Det första avsnittet berör forskning som placerar arbete med utbildning i 

centrum, medan det andra placerar interaktion mellan människor och teknologi i fokus. 

3.1 Skola & IT 
Med skola som studieobjekt har ofta pedagogiska eller didaktiska förutsättningar för lärande 

problematiserats. Det finns dock många exempel där teknologi tillskrivits en tydlig roll i 

situationen. Gemensamt för dessa studier är slutsatsen att skolan är under ständig 

förändring (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Appelberg & Eriksson, 1999; 

Kroksmark, 2011). Ett exempel på hur klassrum kan växa rumsligt och tidsmässigt men också 

socialt och innehållsmässigt ger Alexandersson m.fl (2001). Författarna hävdar att den 

generella uppfattning som råder bland lärare är att IKT ger en större variation och mångfald, 

oberoende av huruvida de är positivt- eller skeptiskt -inställda till dess användning. De 

menar vidare att lärare har ett stort inflytande och ansvar i barnens förståelse och 

användning av IKT, samt att positivt inställda lärare ser IKT som en motivationskatalysator. 

Boken står testamente för hur läget såg ut i Sverige vid millenniumskiftet, och lämnar efter 

sig en etablerad föreställning av att när datorn förs in i pedagogiken kommer det födas en 

problemlösningsförmåga hos eleverna. Samtidigt ställer den frågan “vad kan datorn tillföra 
som inte var möjligt i den traditionella läromiljön?” (Alexandersson m.fl., 2001. s.118) 

Appelberg & Eriksson (1999) skriver att tillgången på datorutrustning ökat i skolväsendet i 

Sverige men att pedagogiken inte hinner med i samma takt. De menar att teknologin inte har 

något egensyfte utan bör förankras i en pedagogisk grundsyn, och hur datorn skall användas 

har således blivit en huvudfråga för dem. Författarna menar att det är lärarens uppgift att 

uppmuntra till användning av datorn. De hävdar att datorn skall vara ”ett redskap för arbete, 
lek och inlärning och skall behandlas med samma respekt som andra redskap man 
använder i olika slag av aktiviteter”. En intressant insikt författarna når är att detta nya 

redskap påverkar både verksamheten och lärarrollen: “Informationstekniken i sig kan 
fungera som en förändringskraft i skolarbetet eftersom den ger nya förutsättningar i 
undervisningen, men den ställer i sin tur krav på att alla lärare följer med i utvecklingen 
inom området”.  

Det finns även forskning som pekar på att förändringar sker med lärarkompetensen när 

En-till-En införs i skolan, Kroksmark (2011) kallar det en förskjutning mellan en analog och 

en digital livsvärld. Det menar han får pedagogiska konsekvenser då undervisnings- och 

lärandeproblem närmas från en angreppsvinkel som inte längre är anpassad till skolans 

verklighet. Vidare beskriver han hur studien visat att lärarna uttrycker en stor medvetenhet 

kring de förändringar som de utsätts för då En-till-En introduceras, vilket bland annat 
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handlar om att lärarna upplever att de förstår att rollen i rummet förändras och synen på 

elevernas individuella sätt att ta till sig, bearbeta och utveckla kunskaper har förändrats 

(ibid). Hans viktigaste bidrag är en förståelse för att teknologins förändringsverkan är hög, 

vilket har beforskats inom ämnet informatik. 

3.2 Nya perspektiv på IT 
Inom informatik studeras samspelet mellan människor och teknologi. Hur olika teknologiska 

artefakter kan användas för att effektivisera en verksamhet är en vanlig fråga inom fältet, 

men det finns också ett intresse för vad interaktionen mellan människor och teknologier 

innebär; dels för människorna i direkt kontakt med teknologin, men även för den verksamhet 

som interaktionen utspelar sig i. Vad som är intressant att belysa är exempelvis hur 

människor använder ett gränssnitt, eller hur en verksamhet påverkas av att människor 

arbetar med detta gränssnitt. 
Införande av teknologi innebär alltid någon grad av organisationsförändring, och inte bara 

ett effektiviserat arbete (Lucas, 1996; Olson, 1982; Orlikowski, 1992, 1993;). Ett exempel på 

en sådan förändring belyses av Orres (2009) studie av teknologi i vården. Författaren lyfter i 

sin studie fram att det uppstått en konflikt mellan äldre, etablerade rutiner och de rutiner 

som formats i samverkan med ny teknologi. Frågan om hur gamla praktiker kan överföras 

och förstärkas av teknologi är en central fråga i hans studie, vilken föder en insikt om att 

införande av teknologi i en verksamhet kräver en stor mängd eftertänksamhet, och att 

resultatet ofta är svårt att förutse ändå. 
Gemensamt för många studier som berör IKT är en verktygssyn, vilket innebär ett 

antagande om att teknologi skall uppfylla ett på förhand givet syfte, och således förenkla eller 

effektivisera vår vardag. Som det framgår av både Olson (1982) och Orre (2009) innebär 

införande av teknologi dock mycket mer än så: den förändrar också arbetssättet. Vad som 

riskerar att försvinna i en analys av teknologi som verktyg är således hur teknologier 

påverkar de människor som kommer i kontakt med denna i ännu vidare bemärkelse (Nyberg, 

2008). Vad gör egentligen teknologi med oss, snarare än för oss? 
Inom fältet Human Computer Interaction (HCI) har sättet att beskriva relationen mellan 

människor och teknologi tagit en vändning (Fällman, 2011), vilket har inneburit innebär ett 

fokusskifte från att studera teknologiers användbarhet – alltså de mått utifrån vilka man 

tycker sig kunna mäta hur bra en teknologi är – till att studera användarupplevelser av 

teknologierna och dess gränssnitt. Förtjänsten med att definiera en studie på detta vis är att 

användares upplevelse av interaktionen med en teknologi, är en förutsättning för att förstå 

teknologins förutsättningar för att vara framgångsrik (Colbert, 2005). Man kan alltså fånga 

andra aspekter av människa-teknologi-relationer på detta vis än man kan då man studerar 

teknologins användbarhet. 
Ur insikten om användarupplevelsens vikt, har ett intresse för teknologiers icke-

neutralitet fötts. Verbeek (2005) skriver i sin bok om teknologiers inverkan i våra liv, och 

presenterar en väldigt viktig fråga: “What role do technological artifacts play in the manner 
in which human beings interpret reality?” Ett sätt att svara på denna fråga är att definiera 

teknologi som medierande artefakter (Ihde, 1990) – alltså som någonting som spelar roll för 

hur vi upplever vår vardag och våra liv. Teknologier, menar Ihde, är inte bara verktyg för att 
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uppnå mål, utan utgör en intim del av det sätt man uppfattar och interagerar med sin 

omgivning. Fällman (2011) beskriver denna icke-neutralitet på följande vis: 

“While a gun, for instance, does nothing on its own, one’s understanding of the situation 
changes radically when one approaches it from a perspective in which Ihde’s human-
technology relations are the primitive units of analysis. Using this theory, it can be seen 
that a human with a gun is very different from the human without a gun, i.e., the human-
gun relation transforms the situation and comes to define it by offering specific 
possibilities for action” 
- Fällman, D. (2011) The New Good: Exploring the Potential of Philosophy of Technology to 
Contribute to Human-Computer Interaction, Proceedings of CHI 2011, Conference on Human 
Factors in Computing Systems, ACM Press. 

I citatet blir teknologins avgörande roll för hur vi tolkar verkligheten tydlig; teknologin, 

vapnet, bär i sammanhanget en tydlig mening och påverkar hur hela situationen upplevs. Det 

är dylika aspekter som inte synliggörs av en användbarhetsanalys, eftersom man i en sådan 

definierar teknologin som enbart ett verktyg för ett mål och således bara studerar dess 

funktionella snarare än dess medierande kvaliteter. 
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4. Verktyg för förståelse 
Som det framgick av föregående kapitel har forskning både inom skola och inom informatik 

berört vårt intresseområde, men vi har inte ett perspektiv som självstående belyser det vi vill 

undersöka. Vi anser att tidigare studier fokuserat på antingen teknologi som ett pedagogiskt 

verktyg, eller teknologi som en förändringskatalysator för människor och organisationer. 

Därför har vi i denna studie valt att använda oss av två sätt att rama in teknologins påverkan: 

det första är människa-teknologi-relationer och representeras av en modell som är 

föreslagen av Ihde (1990) och den andra är SAMR, som har utvecklats av Puentedura (2006, 

2009). Dessa två perspektiv bekantar vi oss med nedan. 

4.1 Människa-teknologi-relationer 
Vi vill i denna studie undersöka teknologins påverkande egenskaper och har därför valt att 

utgå från ett postfenomenologiskt perspektiv, vilket även föreslagits av Ihde (1990). Detta 

innebär att meningsskapande hamnar i fokus, samt att teknologi måste tillskrivas en mer 

framträdande roll än rollen som ett verktyg för en uppgift. Ihde föreslår fyra olika arter av 

relationer som uppstår då människor använder sig av teknologier för att interagera med 

världen, och menar att teknologin i dessa relationer är icke-neutral. De fyra relationerna är: 

4.1.1 Förkroppsligad relation (embodied relation) 
Den förkroppsligade relationen träder fram då teknologier medierar en mänsklig upplevelse 

eller en handling (Ihde, 1990). För att sådan mediering skall bli en förkroppsligad relation 

krävs att teknologin upplevs ha viss transparens, vilket innebär att upplevelsens fokus för 

människan inte skall vara teknologin, utan snarare det objekt hon (med hjälp av teknologi) 

interagerar med. Teknologins roll är att ofta förstärka interaktion med omvärlden på något 

vis, men det innebär ofta även att vissa aspekter av sagda interaktion försvagas. Exempelvis 

förstärker solglasögon bärarens förmåga att se i starkt ljus, men försvagar samtidigt ofta både 

färgskalor och ljusstyrkan i sig. 
Transparens behöver dock inte alls innebära visuell perception, utan kan beröra vilket av 

de mänskliga sinnena som helst (Ihde, 1990). Ett exempel som kan vara relevant i skola är 

blyertspennan. Människan fokuserar sällan på pennan, utan snarare på texten som skrivs. 

Den smala spetsen på pennan gör att papprets textur känns tydligare i handen, men pennan i 

sig har hamnat utanför användarens medvetande. I stället upplever människan att det är 

pappret som är fokusobjektet, och pennan har blivit transparent. På samma vis kan också en 

mer komplicerad teknologi, såsom en dator, mediera användarens upplevelse av det som 

studeras, och bli förkroppsligad. Den förkroppsligade relationen blir ofta tydlig då teknologin 

inte fungerar som förväntat. 

4.1.2 Hermeneutisk relation (hermeneutic relation) 
Också den hermeneutiska relationen innebär att teknologi medierar en uppfattning av 

världen, och i likhet med den förkroppsligade relationen innebär den således att visa aspekter 

av interaktion med världen förstärks eller försvagas. Skillnaden är att den hermeneutiska 

relationen innebär ett upplevt fokus på teknologin, snarare än det objekt man studerar 
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genom teknologin (Ihde, 1990). Ett exempel Ihde själv använder är en karta. Då man 

studerar en karta är man egentligen intresserad av den del av världen kartan beskriver. 
Denna typ av representation, menar Ihde (1990), bär också en viss typ av transparens, 

vilket i den hermeneutiska relationen innebär att teknologin hänvisar till någonting bortom 

sig själv; kartan hänvisar till ett område, ofta mycket större än kartans egna storlek. 

Förenklat innebär denna typ av transparens att även om det människan studerar är en bit 

papper, så är det hon tänker på vad pappret representerar. 

4.1.3 Alteritär relation (alterity relation) 
Det engelska ordet alterity har vi inte funnit någon bra svensk motsvarighet till. Dess 

innebörd är nära orden avvikande eller annan, men täcks inte till fullo av dessa 

översättningar. För enkelhetens skull kommer vi använda ordet alteritär då denna relation 

förklaras och används i analys. 

I likhet med både den förkroppsligade och den hermeneutiska relationen så är människan 

relaterad till teknologin på ett påtagligt vis, men skillnaden är att teknologin inte har en 

medierande roll. Fokus är varken på världen eller en representation av världen, utan på 

teknologin i sig. Verbeek (2005) beskriver hur den alteritära relationen innebär att 

människan förhåller sig till teknologi som om den till någon grad bär antropomorfa 

egenskaper - alltså mänskliga egenskaper som vilja eller motsträvighet - eller att människan 

upplever någon grad av personliga känslor för teknologin. 
Ihde (1990) beskriver upplevelsen av en bil och jämför det med upplevelsen av en häst. 

Hästens vilja framstår tydligare för oss, menar författaren, men upplevelsen av denna vilja 

skiljer sig inte från upplevelsen av en bil som inte ‘vill’ starta i karaktär, utan endast i hur 

mycket vilja vi tillskriver den. 
I likhet med en häst kan också en bil upplevas ha affektionsvärde. Man kan tycka om en bil 

på samma vis man tycker om en annan varelse. Den alteritära relationen innebär således en 

relation till eller med teknologi, och en där teknologin utöver vår uppmärksamhet har vår 

förundran, vrede, kärlek eller andra känslor som ofta förknippas med personliga relationer. 

4.1.4 Bakgrundsrelation (background relation) 
De tre föregående relationerna är alla relationer där teknologin spelar en omedelbar roll för 

människan. Antingen medierar den aspekter av verkligheten eller så är teknologin i sig den 

verklighet som har vår uppmärksamhet. Denna fjärde relation till teknologi är annorlunda i 

det att teknologin blir osynlig, eller nästan osynlig, men formar ändå upplevelsen människan 

får av världen (Ihde, 1990). Exempel på detta är termostatsystem, som i tysthet reglerar 

temperaturen inomhus så att människan inte märker hur temperaturen utomhus ändras. 

Termostaten har hamnat i bakgrunden, men formar det fält som utgör människans kontext. 

Denna relation är av naturliga själv svårare än föregeående tre att själv upptäcka, men är 

minst lika viktig för att förstå vilken inverkan teknologi har på våra vardagliga liv. 
 

Med dessa fyra relationer belyses teknologins icke-neutralitet genom att synliggöra hur den 

förstärker, försvagar eller förändrar vissa aspekter av verkligheten för människor. Schimmer 

(2012) har använt Ihdes modell för att belysa upplevelser av en lärplattform. På ett liknande 

vis har vi i denna uppsats studerat hur lärares upplevelse av arbetet har förändrats i och med 
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införandet av bärbara datorer och de kringliggande system som lärarna kommer i kontakt 

med. Ihdes relationer möjliggör en analys av teknologins roll då människan förhåller sig till 

verkligheten, men öppnar inte för en historisk analys av teknologins inverkan. Hur 

teknologin har förändrat verkligheten jämfört med innan den fanns där, anser vi är ett lika 

oumbärligt perspektiv då fenomenet En-till-En skall studeras, och ett som studiens andra 

analysverktyg bidrar med. 

4.2 SAMR 
SAMR är en modell för att beskriva teknologins inverkan på arbete med utbildning. Björnfot 

& Skredsvik (2010) beskriver SAMR som “ett verktyg för hela tänkandet för alla aspekter 
om vad som händer kring den moderna teknologin”. Puentedura (2009), som givit upphov 

till modellen, beskriver den mer ödmjukt: “A model for thinking about technology and 
education”. För läraren innebär modellen en metaforisk kunskapstrappa som kan följas från 

lägre till högre steg, motsvarande lägre till högre integration av teknologi i undervisningen 

och arbetet i relation till den. 
Det går att argumentera för att modellen inte nödvändigtvis behöver betraktas som en 

måttstock på hur väl man utformat sin utbildning (Tallvid, 2010), utan att det beroende på 

situation kan vara lämpligt att anpassa nivå i modellen efter uppgiftens karaktär eller syfte. 

Modellen återges ofta i följande form och avläses nedifrån och upp: 

 Figur 2: nivåerna av SAMR 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuren visar de fyra nivåerna av SAMR. Nedan följer en förklaring 

av modellens nivåer från den lägsta till den högsta. Källa: 

http://louiseduncan.global2.vic.edu.au/files/2009/11/SAMR-

Puentedura.png 

 

4.2.1 Ersättande nivå (Substitution) 
På den grundläggande ersättnings-nivån, medför datorn ingen funktionell förändring utan 

ersätter bara en annan artefakt. Puentedura (2006) exemplifierar detta då han beskriver att 
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en en skrivmaskin ersätts med en modern ordbehandlare i en dator, utan att använda 

rättstavningsfunktion eller andra funktioner som skrivmaskinen inte hade. 

4.2.2 Förstärkande nivå (Augmentation) 
På den andra nivån medför datorn viss funktionell förändring, exempelvis kan det innebära 

att rättstavningsfunktioner eller formatteringsfunktioner i ordbehandlaren nu används. 

Jämfört med skrivmaskinen, som inte kan erbjuda motsvarande möjligheter, innebär detta 

redskapsbyte en förbättring snarare än enbart en ersättning.  

4.2.3 Modifierande nivå (Modification) 
På den tredje modifierande nivån används inte bara funktionaliteten i ordbehandlaren utan 

här förstår användaren att datorn möjliggör att hela uppgiften kan förändras. Med datorns 

hjälp går det nu exempelvis att bifoga text i email eller infoga grafiska bilder för att 

representera eller ersätta textstycken. Utöver en förbättring av skrivmaskinens funktionalitet 

innebär detta alltså också en förändring av det sätt uppgifter utformas. 

4.2.4 Omdefinierande nivå (Redefinition) 
På den mest avancerade, omdefinierande nivån tas ännu ett steg. Här innebär bytet till det 

moderna redskapet en fundamental förändring av hur en uppgift genomförs, en som tidigare 

varit helt otänkbar. Här menar Puentedura (2006) att användaren klarar av att ifrågasätta 

vilket det bästa sättet är att genomföra en uppgift på, och sedan i samverkan med andra 

konstruera och utforma helt nya uppgifter. Exempelvis kan det innebära att man frångår det 

klassiska formatet uppgiftsinlämning, där elever lämnar in ett arbete till läraren.  
 

Tallvid (2010) erbjuder ett exempel på användning av SAMR i en undervisningssituation 

med en svensk-lektion i årskurs 8, där eleverna skall skriva dikter. Han skriver att om 

utnyttjandet av datorn stannat på ersättnings-nivån hade den bara ersatt pennan. Hade det 

stannat på en förstärkande nivå skulle eleverna kanske använt rättstavningsfunktionen eller 

nöjt sig med att maila in uppgiften istället för att lämna in den i pappersform. Men för att nå 

högre i modellen, menar författaren att någonting krävs som förändrar lärandeprocessen 

eller undervisningskontexten. För att nå den modifierande nivån menar han att läraren 

kunde skapat en wiki där eleverna ges möjlighet att se vad andra elever skriver, kommentera 

på andras bidrag och kanske gemensamt skriva en dikt. I en diskussion framför senare 

läraren en idé om att skapa en uppgift i vilken dennes elever får skapa dikter tillsammans 

med elever från ett annat land, och då har läraren enligt Tallvids (2010) tolkning av SAMR 

närmat sig en omdefinierande nivå eftersom en sådan idé varit helt otänkbar innan En-till-

En-projektet genomfördes. 
SAMR härrör från en rad liknande försök att beskriva hur lärare tar till sig ny teknik 

(Tallvid, 2010). Gemensamt för dessa försök är en progressionstanke, där antagandet att 

utvecklingen i teknikutnyttjandet är kronologiskt, från liten till stor. SAMR förutsätter att 

teknikanvändande inte bara beror på kompetens, utan även på vilken typ av uppgift 

teknologin berör. Vi anser att modellen utgör en bra modell för att belysa förändring i skolan, 

eftersom den inte antar att teknologi nödvändigtvis bör användas till sin största potential. 

Däremot håller vi inte med Björnfot & Skredsvik (2010) om att perspektivet berör “alla 
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aspekter om vad som händer kring den moderna teknologin”, varför vi har använt två 

perspektiv då vi har bearbetat vår empiri, snarare än ett. 

4.3 Två perspektiv för en förståelse 
Dessa två väldigt olika perspektiv anser vi utgör bra komplement till varandra eftersom man 

med dem både kan värdera till vilken grad teknologin förändrat arbetet med undervisning 

och samtidigt kan belysa aspekter av teknologisk inverkan som inte på samma vis går att 

kvantifiera. Ihdes relationer till teknologi bidrar med att problematisera förändringen 

kvalitativt, och utgör ett bra stöd då man analyserar lärarens upplevelse av arbetet med 

utbildning. SAMRs förtjänst är dess kvantitativa och historiska format samt dess tydlighet; 

den beskriver effektivt hur stor förändringen är genom att visa på hur arbetsuppgifter 

förändrats, och vad teknologi har inneburit för utformning av dessa.  
Modellernas respektive användningsområden är således något åtskilda. Med Ihdes 

relationer till teknologi placerar vi lärarens upplevelse av teknologi och omvärlden i fokus, 

och med SAMR placerar vi arbetet med utbildning i fokus, och beskriver till vilken grad 

denna förändrats. Tillsammans bidrar de båda till en bättre helhetsbild av lärarnas vardag än 

vad något av perspektiven ensamt hade kunnat erbjuda, och har av den anledningen valts ut 

för att svara på studiens frågeställning. Eftersom de två perspektiv som använts i studien är 

annorlunda till sin natur finns ett behov av en tydlig och medveten metodik.  
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5. Metod 
Det är viktigt med kunskap om vetenskaplig metod, eftersom det ger insikter om vad som 

utgör bra och mindre bra forskning, vad man får och inte får göra, samt de valmöjligheter 

som blir aktuella vid val av angreppssätt (Bryman, 2008). Valet kan i stor utsträckning 

härledas till studiens syfte och frågeställning. Samtidigt är det viktigt att förstå att metoder 

inte utgör något neutralt redskap, utan att det korrelerar mot hur forskaren uppfattar att 

verkligheten är beskaffad och hur den bör utforskas. Vi har lutat oss mot den hermeneutiska 

kunskapsuppfattningen som bygger på förståelse och tolkning, med fokus på förståelse av 

människors beteende. Denna studie avser fånga individers uppfattningar, och för detta 

ändamål menar vi att ett fenomenografiskt förhållningssätt lämpar sig väl vid insamling av 

empiri. 
Genom att konsultera relevant litteratur har vi skaffat oss en bakgrund och en överblick av 

vad man vet inom ett givet problemfält i enlighet med Backmans (1998) rekommendation. 

Detta har sedan kompletterats med en kvalitativ empirisk studie på flera gymnasieskolor i 

Umeå kommun. Anledningen till att vi valt en kvalitativ ansats är för att vi anser den vara 

bättre anpassad för att få insikter i och förståelse för människors upplevelser och 

erfarenheter, snarare än en kvantitativ, som i stället avser mäta och jämföra statistisk data 

(Bell, 2006). Det passar väl ihop med vår ambition att belysa hur lärare upplever sin relation 

till teknologi. 

5.1 Urval 
Vi ämnade genomföra intervjuer med yrkesverksamma gymnasielärare i Umeå kommun, och 

initialt var det svårt att få till stånd intervjuer med dessa. Detta kan bero på att lärare är en 

yrkesgrupp med stor arbetsbelastning, vilket i slutändan har påverkat vår urvalsprocess. Vi 

såg till att skaffa oss information från de källor som gjorde sig tillgängliga för oss. Bryman 

(2008) beskriver detta som en kombination av ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Ett 

snöbollsurval beskrivs av författaren som att man “ser till att initialt få kontakt med ett 
mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och använder 
därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter”. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren samlar empiri från respondenter som för tillfället råkar vara 

tillgängliga, alltså tar vara på en möjlighet att samla data som man inte tycker sig ha råd att 

missa (Bryman, 2008). 
Utifrån det syfte denna studie haft, fann vi det endast relevant att se yrkesverksamma 

lärare som adekvat population varför endast respondenter från denna kategori är 

representerade. En urvals-bias som kunde uppstått om vi endast följt snöbollsurvalet har vi 

försökt motverka genom att vi även tillämpade ett bekvämlighetsurval, vilket alltså har 

inneburit att vi både själva sökt kontakt med lärare, och har fått kontakter förmedlade av 

lärare för att nå ytterligare potentiella respondenter. 
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5.2 Datainsamling 
För att skydda såväl individuella respondenter som andra intressenter, har vi tillämpat 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets Forskningsetiska principer (2002). 

Efter att respondenter medgivit till att delta i studien skickades ett följebrev med viktig 

information. Denna information bestod i en beskrivning av studiens syfte, en förklaring att 

deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas, att respondentens data skulle behandlas 

anonymt, samt att rådata inte skulle sparas efter studiens genomförande (se bilaga 1). 
Vi förberedde inför intervjuerna genom att genomföra en icke medräknad pilotintervju, i 

syfte att verifiera hur väl intervjuguiden fungerade. Därefter justerade vi frågorna inför 

intervjutillfällena med respondenterna, och diskuterade den nya intervjuguiden med 

handledaren inför intervjutillfällena, vilket hjälpte oss att ytterligare reflektera över och 

förfina underlaget. Sedan utformades en slutgiltig intervjuguide (se bilaga 2), med vilken det 

genomfördes sju intervjuer på flera kommunala gymnasieskolor. Alla intervjuer genomfördes 

i lärarnas arbetsmiljö, varav sex stycken var i avskärmade, lugna lokaler såsom grupprum 

eller konferensrum. En avvikande intervju genomfördes i en livlig café-miljö i anknytning till 

lärarens arbetsplats. 

För att inte gå miste om några data som kunde komma att bli relevant för studien 

transkriberades samtliga intervjuer i sin helhet inför bearbetningen. Efter genomgång av det 

transkriberade materialet återknöt vi kontakt med samtliga respondenter via e-post, och bad 

om förtydliganden eller vidareutvecklingar av deras tidigare utsagor.  

5.3 Bearbetning av resultat 
Vi har analyserat studiens empiri i två steg: initialt har materialet tematiserats utifrån de två 

analysverktyg vi valt att använda, och efter detta har ytterligare en analys gjorts på de 

områden av lärarnas verklighet som båda analysperspektiv har berört. 
Den teknik vi använt vid bearbetning av insamlad data för analys har inspirerats mycket 

av affinity diagrams (Holtzblatt & Beyer, 1993), vilket har inneburit att vi med våra två 

analysverktyg i åtanke bearbetat intervjumaterialet, och på så vis kunnat tematisera 

utsagorna utifrån Ihdes relationer och SAMR respektive. Detta har vi gjort för att synliggöra 

olika aspekter av teknologins påverkan som vi anser inte blir lika tydliga då man tematiserar 

resultatet utan förbestämda kategorier såsom affinity diagrams ofta görs.   
SAMR använde vi i bearbetningen genom att, baserat på den empiri vi samlat in, avgöra 

för respektive lärare de nivåer i SAMR som bäst representerar deras arbete. Detta gjorde vi 

genom att placera deras egna arbetsuppgifter samt uppgifter de ger till elever i modellen. Vi 

letade således i transkriberad intervjudata efter olika vis på vilka teknologier hade förändrat 

arbetssätt och uppgifter, samt graden av förändring i enlighet med modellens nivåer. 
Ihdes relationer till teknologi bearbetade vi genom att i läsningen av empirin placera stor 

vikt vid hur lärarna beskrev den teknologi de kommer i kontakt med, samt på vilket vis 

teknologin medierat deras arbete och interaktion med omvärlden. Eftersom det varit deras 

upplevelse som varit intressant att utröna med detta perspektiv, är det viktigt att den 

tolkning som görs noga återspeglar vad de själva sagt. Efter att resultatet tematiserats utifrån 

respektive modellers olika kategorier analyserades det genom att jämföra beskrivningar som 

de två respektive perspektiven synliggjort.  
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5.4 Metodkritisk reflektion 
Kvalitativ datainsamling medför en förhöjd risk för subjektiv tolkning jämfört med 

kvantitativ datainsamling menar Bryman (2008). Vi menar att en tolkning är oundviklig 

oavsett typ av datainsamling. Det finns en inneboende egenskap i hermeneutiken, 

tolkningen, som påverkar studiens reliabilitet negativt då det aldrig går att återskapa de 

förutsättningar som rådde vid studiens genomförande. “Det är omöjligt att ‘frysa’ en social 
miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie” säger Bryman (2008). 

Både då intervjun transkriberats och tolkats har beskrivningen av situationen till någon grad 

förändrats. 

Både SAMR och Ihde har använts förut för att analysera teknologisk påverkan, men de har 

inte tidigare kombinerats. Det innebär att det kan uppstå oväntade eller oförutsedda 

konsekvenser i skärningspunkten mellan dessa modeller. Obeprövade tillvägagångssätt bär 

alltid med sig den risken. 
Vi är medvetna om de ovan beskrivna riskerna och har försökt motverka dessa genom att 

låta direkta citat, tagna från transkriberingen och i efterhand jämförda mot inspelningen, 

utgöra centrala delar av vårt resultat, så att läsaren själv kan ta ställning till analysens 

reliabilitet. Dessutom valde vi att för varje intervju göra var sin egen tematisering, och sedan 

föra en diskussion om dessa två respektive bearbetningar innan vi enades om en analys. 

Samma process genomgick vi då vi bearbetade analysen av de områden båda perspektiven 

hade berört.  
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6. Lärarnas berättelse 
Inledningsvis kommer detta kapitel bestå av en sammanfattning av de olika lärarnas 

bakgrund och nuvarande roll, så att resultatet som följer kan förankras i lärarnas verklighet. 

Efter denna följer resultatet av lärarnas utsagor. Eftersom vi till stor del har låtit lärarna styra 

samtalet i intervjuerna har deras berättelser av sin verklighet också varit olikartade, vilket 

har bidragit till en förståelse för hur bred yrkesrollen lärare faktiskt är. Trots de stora 

skillnaderna har vi med hjälp av studiens två analysverktyg kunnat identifiera tydliga teman i 

utsagorna, vilket kommer presenteras under rubriker motsvarande det analysverktyg som 

använts. Först kommer resultatet avseende relationer till teknologi presenteras i avsnittet 

Lärare-teknologi-relationer, och sedan kommer teknologins inverkan på arbetet med 

utbildning presenteras under rubriken Teknikens inverkan på arbete. I de respektive 

avsnitten har resultatet kategoriserats utifrån de olika relationerna till teknologi samt den 

grad av inverkan teknologin har. 

Tabell 1: Intervjuade lärare 

Tabellen visar de olika intervjuade lärarnas kön, erfarenhet och vilken typ av ämnen de 
håller för nuvarande. Nedan följer det tematiserade resultatet. 
  

Annie Kön: Kvinna 
Erfarenhet: 10+ år 
Ämnen: Teoretiska 

Peter Kön: Man 
Erfarenhet: 10+ år 
Ämnen: Teoretiska & Praktiska 

Tom Kön: Man 
Erfarenhet: 10+ år 
Ämnen: Teoretiska & Praktiska 

Leo Kön: Man 
Erfarenhet: Ca 6 år 
Ämnen: Teoretiska & Praktiska 

Emma Kön: Kvinna 
Erfarenhet: 10+ år 
Ämnen: Teoretiska 

Susan Kön: Kvinna 
Erfarenhet: Ca 2år 
Ämnen: Teoretiska & Praktiska 

Joel Kön: Man 
Erfarenhet: 10+ år 
Ämnen: Teoretiska & Praktiska 
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6.1 Lärare-teknologi-relationer 
Alla intervjuade gymnasielärare beskriver att datorer har intagit en naturlig plats i deras 

arbete och vardag. De uppger också att de tar med den bärbara datorn hem istället för att 

lämna den på arbetsplatsen. Även kringliggande teknologier såsom nätverk, projektorer och 

smartboard har kommit att bli en nästan självklar del av vad det innebär att arbeta med 

undervisning. Joel beskriver detta på följande vis: 

”Alltså datorer och skolan är ju som så förknippat numera, och det ingår ju i vårt 
uppdrag att de [eleverna] ska bli utbildade inom IT så att det är inte så jättemärkvärdigt 
egentligen. Så för mig är inte datorer i skolan en så big deal längre utan mer något jag 
tar för givet.” – Joel 

Ingen av lärarna antyder att genomförandet av En-till-En har varit misslyckat eller onödigt. 

Ett flertal av dem uttrycker också att teknologin idag är så självklar att de inte skulle kunna 

tänka sig att arbeta utan den. Att teknologin har blivit så självklar beskrivs väldigt väl av Tom 

i följande citat:  

”Det jag tänker på, det är ju faktiskt hur självklart verktygen är idag. Man tar det bara 
för självklart. Det är det jag tänker på. Jag tänker ’hur kunde man över huvud taget klara 
den här lärarvärlden förut?’” – Tom 

Lärarna beskriver ofta datorer och arbete med dessa på ett liknande vis, vilket starkt antyder 

en relation till teknologi, såsom formulerad av Ihde (1990). Vi inleder med att presentera 

resultatet indelat i de fyra relationerna med start i förkroppsligade relationer, följt av 

hermeneutiska-, alteritära- och bakgrundsrelationer under respektive rubrik. 

6.1.1 Förkroppsligad teknologi i skolan 
Den förkroppsligade relationen framträder för lärarna på många vis i den dagliga 

interaktionen med datorer: trots att samtliga lärare uppger att datorn är deras främsta 

arbetsverktyg försvinner den ofta i beskrivningen av uppgifter då man inte explicit frågar om 

datorns roll. Datorn blir transparent, även om den förstärker lärarens uppfattning av 

omvärlden. Exempelvis beskriver Annie en aspekt som datorer förstärkt för henne i sitt 

arbete, nämligen tillgänglighet av information: 

”Så för mig var det ju en välsignelse bara i den aspekten att jag har ju världen som min 
lärobok” – Annie 

Som citatet visar är Annies uppmärksamhet fokuserad på världen, eller snarare information 

som finns tillgänglig i världen, och inte på datorn. Denna typ av beskrivning är väldigt vanligt 

förekommande bland våra intervjuade lärare, och beskriver väl hur datorer har kommit att 

bli förkroppsligade i många typer av arbetsuppgifter. Både på ett övergripande plan beskriver 

lärare arbete utan att nämna datorn, men även mer specifikt efter frågor om arbete med just 

datorer. På frågan om hur man kommer i kontakt med datorer under en arbetsdag uppger 

Joel följande: 

”Det är väldigt väldigt mycket runtomkring som man inte räknar som lärarjobb. Om man 
tänker uppgiftsmässigt så är det mycket mail och mycket jobb inom Fronter” – Joel 
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Joels beskrivning av arbete med datorer börjar inte hos datorn, utan förutsätter datorns 

närvaro och går direkt vidare till att beröra olika arbetsuppgifter som görs tillgängliga av 

datorn. Fokusobjektet är i beskrivningen kontakt via mail och arbete i lärplattformen. 
I de beskrivningar vi fått av lärarens roll och arbetsuppgifter spelar datorer många olika 

medierande roller. En del lärare som pratar om elevhandledning, eller arbete med att 

anpassa utbildningen efter särskilda behov, och det framgår att datorn har intagit en central 

roll. Information om elever förmedlas via mail och skolornas intranät, och upplevelsen av 

detta beskrivs av lärare genom att placera informationen i fokus, och låta system framträda 

enbart perifert eller inte alls: 

”Jag tycker att jag har mer koll på eleverna nu än förut. Alltså det kan vara om en elev 
har dyslexi till exempel. Det kan vara många mail fram och tillbaka hur man ska göra 
anpassningar och såna här saker, och om en elev mår dåligt så tycker jag att man kan få.. 
indikationer på det ganska mycket tidigare nu än förut, för att de här kanalerna finns” – 
Emma 

Såsom Emma beskriver hur information sprids, blir sättet på vilket det sprids nästan helt 

osynliggjort. Hon nämner ”mail” och ”kanalerna” utan att beskriva vilken roll de spelar, och 

helt utan att beskriva datorn. Datorns roll känns så pass naturlig för henne att hon först vid 

eftertanke ifrågasätter dess inverkan i en intressant reflektion över hennes upplevelse: 

”Det är svårt att säga att det är datorer, det kan ju också vara så att jag har blivit 
duktigare på att ha koll på elever.” – Emma 

Flera lärare uppger hur de på liknande vis kommer närmre eleverna genom att flera sätt att 

kommunicera öppnat sig. Många uppger att de pratar med eleverna utanför skoltid, via mail 

eller facebook. Många lärare beskriver hur just facebook har kommit att förbättra deras 

möjlighet att sprida information till eleverna, samt hur de fått reda på saker av elever som de 

annars inte skulle ha fått. Teknologin, menar de, har förstärkt aspekter av kommunikation 

genom att göra det möjligt för elever att berätta saker som de i en klassrumssituation, eller 

ansikte mot ansikte med läraren, inte skulle våga: 

”Fler ungdomar har jag ju blivit närmare vänner med utanför [skolan] för det är ju 
lättare, det är lättare att knyta an tror jag. Man vågar visa upp sig när … man kan 
gömma sig bakom någonting, som man inte säger till ansikten.” – Annie 

Den förkroppsligade relationen till teknologi innebär således att möjligheten att förstå 

elevers individuella situationer förstärks, både genom kommunikation med andra lärare och 

med eleverna själva. Denna förstärkta form av kommunikation beskriver Annie har inneburit 

att hennes roll gentemot eleverna förändrats på ett markant vis: 

”Jag får mer vara inte bara en pedagog, utan blir också pedagog, kompis och 
extramamma” – Annie 

Samtidigt som flera lärare påpekar att det är bra att eleverna har möjligheten att kontakta 

dem utanför skoltid så ställer sig några av dem skeptiska till att låta arbetet få följa med in i 

det privata som ett resultat av detta: 
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”Nej, jag vill inte vara vän med mina elever på facebook … Jag vill verkligen skilja på 
arbete och fritid, och där har jag satt min gräns.” – Peter 

På detta vis beskriver ett antal lärare hur teknologin inte enbart har inneburit en möjlighet 

att göra någonting som de inte innan hade kunnat göra, utan även en risk att oönskade 

effekter medföljer. Att datorerna följer med hem innebär på olika vis också att arbete följer 

med hem, vare sig det handlar om en lockelse att läsa sin e-post eller att elever söker kontakt 

via facebook. 

Att teknologin blivit någonting så pass självklart att den nästan inte reflekteras över alls 

blir dock synligt när den inte fungerar på det vis lärarna förväntar sig: 

”Du tänker ju att allting skall funka men när det inte gör det … man blir liksom lite naken 
på något sätt.” – Tom 

Att känna sig naken utan att ha tillgång till teknologin antyder starkt en förkroppsligad 

relation. På samma vis man inte reflekterar över hur ens skor förändrar upplevelsen av en 

grusväg förrän man tar av dem, har datorerna blivit så pass självklara arbetsredskap att 

lärare uppger en obehagskänsla då teknologin inte fungerar på önskvärt vis. På frågan hur 

det skulle vara att komma till arbetet utan sin dator svarar Susan till exempel såhär: 

“Jag skulle nog känna mig naken, det skulle vara väldigt konstigt. Ja men som nu: nu tog 
jag bara med mig datorn, jag har inte satt på den än. Det känns lite sådär [viskandes] 
’jag har inte koll på läget’ det kan ha hänt något därinne som jag inte vet om.” – Susan 

Intressant i Susans beskrivning är en antydan till teknologins dragningskraft. Den 

förkroppsligade relationen har inte enbart inneburit att teknologin blivit transparent, utan 

har även gett upphov till en vilja att interagera med den. Alla lärare utom en beskriver att 

denna lockande egenskap blir väldigt synlig hos kollegor eller elever. Leo berättar hur 

klassrumssituationer ofta påverkas om en elev har sin dator på: 

”Då ser jag om hans blick faller ned på bildskärmen. Sen ser man ju även på de som sitter 
bredvid eleverna, tittar de på mig och min genomgång eller på hans bildskärm?” - Leo 

6.1.2 Hermeneutisk relation till teknologi i skolan 
Alla intervjuade lärare beskriver hur både de själva och eleverna har använt teknologi på ett 

vis som innebär en hermeneutisk relation. Oftast sker detta i samband med någon form av 

administration, till exempel där närvaro utläses i ett system, men det finns även exempel där 

teknologi innebär en representation av omvärlden. Lärplattformen och närvarosystemet som 

används i skolorna innebär för lärarna representationer av såväl elevgrupper som 

individuella elever. Ett tydligt exempel på hur en lärare beskriver administrationsarbete med 

hjälp av lärplattformen erbjuder Joel: 

”Den administrativa delen av lärplattformen gör ju att man slipper hålla koll på vem som 
lämnat in och så vidare, utan det sker automatiskt … De slipper den personliga 
kontakten.” - Joel 

Det framgår i intervjun med Joel att lärplattformen hänvisar till elevgruppen genom att i ett 

gränssnitt visa vilka elever som lämnat in en uppgift, och vilka som inte gjort det. Han 
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beskriver att teknologin gör någonting för honom, genom att presentera en lista på de elever 

som lämnat in sina uppgifter., och samtidigt minskar mängden personlig kontakt. Att 

inlämningsplatsen för uppgifter är en digital representation av klassrummet uppger en lärare 

har inneburit att fler elever arbetar mer hemifrån än tidigare: 

”Jag tror det är fler elever nu som jobbar mer hemma och mindre i skolan än de gjorde 
förr i tiden … Om man ser inlämningen, deadlinen står ju oftast till 23:59” – Joel 

Joel beskriver dessutom att digitaliseringen har inneburit att både plats och tid för elevers 

uppgifter har förändrats, alltså utanför schemalagd skoltid. På samma vis har teknologi 

kommit att representera information om elevers närvaro i dels ett system som läraren själv 

fyller i, och även i ett annat system där det är eleven själv som anmäler sin frånvaro. Annie 

förklarar hur några av hennes elever uttryckt en oro för att teknologi skall komma att ersätta 

personlig kontakt: 

”[Några elever sade:] ’Vi hoppas innerligt att ni inte glömmer bort oss, vi hoppas att ni 
inte bara ser oss som en siffra i erat datasystem i slutändan.’” - Annie 

Utöver att teknologin agerar som ett filter mellan lärare och elever, exempelvis som en 

sammanställning av elevers närvaro, så används teknologin även för att representera 

händelser i omvärlden. Emma beskriver detta på följande vis: 

”Det är ju bara att ta fram DNs förstasida och liksom se, ja man kan skapa diskussioner 
bara genom en sån grej.” - Emma 

Hon beskriver hur teknologin står mellan hennes elevgrupp och omvärlden; med hjälp av 

datorer har webbtidningen blivit en representation av verkligheten utanför klassrummet. 

Trots att det är hemsidan som är i elevernas fokus, så är det händelserna som beskrivs där 

som studeras - de får en bild av världen genom datorn. På samma vis uppger flera lärare att 

de själva använder datorerna för att studera saker som händer i omvärlden. Alla lärare 

uppger att de via internet söker information eller inspiration för deras arbete med utbildning. 

Ett exempel på detta är: 

”Oftare och oftare får [jag] inspiration av till exempel YouTube för nya övningar … det 
[lärarens ämne] är ju väldigt trendburet, och för att hålla mig up-to-date så scannar jag 
YouTube” - Peter 

Peter låter alltså YouTube beskriva händelser i världen som är relevanta för hans ämne, men 

utöver att hänvisa till aspekter av världen kan teknologi också användas till att producera 

denna representation. Susan uppger att hon i undervisning använder teknologi som 

instrument för att mäta och sedan representera det som mäts: 

”Tekniken gör mätningen och så kan man ägna tiden åt att göra analysen istället för att 
sitta och rita in diagram och sånt där” - Susan 

Hon beskriver hur eleverna får studera en teknologiskt producerad representation av 

verkligheten, snarare än den faktiska verkligheten, för att sedan kunna säga någonting om 
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denna. På liknande vis beskriver Annie att hon låtit elever använda Excel för att 

sammanställa data som de samlat in, och sedan presentera dessa data digitalt. 

Kommunikation inom skolorna sker mycket via intranäten och via e-post. Samtliga 

lärarna beskriver hur det första de gör när de kommer till skolan är att besöka just dessa 

kanaler för att ta del av ny information. Emma menar att teknologin ersatt tidigare sätt att 

kommunicera på: 

”Vi har ju arbetslagsmöten varje vecka. Förut var det så att man gick på ett möte och fick 
massor med information om vad som skulle hända … delvis nu tycker jag att den 
informationen får vi inte på mötena utan vi får mail om det. Så man måste hålla sig mer 
uppdaterad via mailboxen, eller via intranätet” - Emma  

6.1.3 Alteritär relation till teknologi i skolan 
Då arbete med datorerna inte går helt smärtfritt blir förkroppsligade relationer synliga i 

kontrasten som uppstår, men samtidigt har det i intervjuerna blivit synligt att en alteritär 

relation ofta formas i dessa konflikter. Lärare beskriver hur de ogillar vissa datorer, eller hur 

datorer har ett nästan människoliknande beteende. Denna tillskrivna intentionalitet 

synliggörs i sättet att prata om den, såsom exemplifierat av två lärare här: 

”Mac[-datorn], den är ju fin och så men jag förstår den inte. Vi är inte vänner.” – Peter 

”Uppstart av lektionstillfälle gick ju betydligt snabbare förut [utan datorer] … Men där 
ser man ju liksom, den är ju tidsstjälare på något sätt.” – Tom 

Att datorerna beskrivs på detta vis, som ovänner eller tidsstjälare, är i intervjuerna ett vanligt 

fenomen, och visar på en relation till teknologin som någonting utöver ett verktyg. Snarare 

uppfattas den i sådana situationer som en varelse med uppsåt. Tom beskriver hur datorerna 

på olika sätt uppmanar användaren att lägga tid på att utforska dess möjligheter, vilket har 

lett till att han har tagit ett medvetet avstånd från vissa former av användning: 

”Jag anser att det är en för stor tidsstjälare för mig så nej, det är ju en anledning till att 
jag inte kommunicerar med eleverna [via facebook].” – Tom 

Att arbete med datorer tar tid i anspråk beskriver andra lärare genom att hänvisa till andra 

antropomorfa egenskaper som de tillskrivit teknologin. Leo beskriver att datorerna är slöa, i 

bemärkelsen ovillig på grund av trötthet, och precis som i tidigare exempel kommer denna 

typ av beskrivning då datorerna inte arbetar så fort som förväntat. Annie beskriver datorn 

som en form av arbetspartner när hon berättar om sin arbetsdag: 

”Du kommer ut på din arbetsplats och där finns det datorer: vad ska du göra? Du måste 
ju lära dig jobba med dem, inte jobba mot dem.” – Annie 

Utöver att porträttera datorer som bärare av antropomorfa egenskaper har den alteritära 

relationen synliggjorts i ett flertal beskrivningar av teknologi som någonting lärare ogillar, 

eller gillar. Alla lärare signalerar någon grad av känslomässig koppling till teknologin. Många 

beskriver ett gillande då de möjliggör eller förenklar arbete, eller ett ogillande inför datorerna 

då de krånglar: 
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”Ja, det är bättre ni ringer i sådana fall och spelar in det därifrån. Det tar så lång tid att 
formulera. Jag gillar inte mail, det är långsamt.” – Joel 

Det har genomgående i intervjuerna varit tydligt att teknologi inte uppfattas som döda ting, 

utan snarare som artefakter som ger upphov till någon form av känslor eller associationer till 

egenskaper hos teknologi som inte finns med i en typisk produktbeskrivning. 

6.1.4 Bakgrundsrelation till teknologi i skolan 
Initialt beskrev de intervjuade lärarna inte bakgrundsrelationer alls, eftersom denna relation 

karaktäriseras av en nästan total omedvetenhet om att en teknologi påverkar den situation 

man befinner sig i. Annie exemplifierar detta på följande vis: 

”Den [datorn] är ju mitt arbetsverktyg numero uno, jag har inget annat arbetsverktyg 
förutom den.” – Annie 

Att det finns trådlösa nätverk och databassystem som möjliggör arbete är inte någonting 

läraren reflekterar över när hon beskriver arbetet med datorn och vidare de tjänster som hon 

använder genom den. Dock blir de synliga då vi frågar explicit om system som behövs för att 

arbete med utbildning skall kunna fortskrida. Alla lärare beskriver att de har blivit beroende 

av såväl datorer som trådlösa nätverk, databaser och system. Joel beskriver: 

”Om man tänker hur ofta man använder [tekniken] så är det ytterst få gånger det 
krånglar som jag inte kan se att det är ett personligt handhavandeproblem, utan det är 
rätt stabila system vi har. Utan det kan ju vara när nätverket går ner inom kommunen. 
Det är då det börjar uppstå problem eftersom alla våra grejer är nätbaserat. Servrar i 
Norge som vi inte kan rå över.” – Joel 

Han delger i citatet ett flertal system som bidrar till att forma miljön arbete med datorer kan 

fortskrida i, och antyder att dessa system inte går att påverka som lärare. Precis på samma vis 

Tom och Susan exemplifierade förkroppsligade relationer genom att prata om kontrasten 

som uppstod då datorerna inte fungerade så framträder även bakgrundsrelationer då 

någonting i bakgrunden inte fungerar som det brukar. Såhär beskriver Tom vad han gör då 

han inte kommer åt uppgifter i den digitala lärplattformen: 

”Det blir stor frustration både bland mig och eleverna och de gångerna… då får man 
liksom vara flexibel och… ja... trolla fram någonting.” – Tom 

Det framstår tydligt hur pass viktigt systemet är för honom i arbetet med utbildning, men 

även utanför arbetet finns bakgrundsrelationer. I och med att alla lärare uppger att de tar 

med den bärbara datorn hem, följer även arbetsmiljön med i form av tillgång till internet, och 

via det e-post och lärplattformen. Dessa tjänster är lika tillgängliga utanför som inne i skolan, 

och detsamma gäller andra teknologier, vilket Susan förklarar här: 

”Det är klart, jag kan ju inte påverka att det plingar till i min telefon när nån elev skickar 
ett SMS. Det är sant, det kan jag inte värja mig från. [...] Vissa sms:ar ju så då sms:ar 
man tillbaka … jag försöker ändå hålla det till min arbetstid och skickar dom ett sms 
klockan 23.00 då försöker jag att, även om jag läser det så brukar jag inte svara förrän 
dagen efter” – Susan 
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Vissa upplever att detta är en möjlighet att komma närmre eleverna, medan andra upplever 

att det utgör ett intrång på privatlivet. Gemensamt för alla lärare är att de alltid har nära till 

internet, och således alltid nära till arbetet. Närheten också till andra saker genom datorn, 

såsom spel online, uppger Susan har påverkat vissa elever väldigt påtagligt: 

”Oftast när de går i trean så är det många som klarar av att använda eller så har de 
slutat använda datorn helt. Det finns de också: ’Jag klarade inte av det, jag fick IG i alla 
ämnen så jag var tvungen att sluta med datorn, för jag spelade bara hela tiden.’” – Susan 

6.2 Teknologins inverkan på arbete 
Vår empiri visar tydligt på att arbetet med undervisningen i skolan har förändrats sedan 

införandet av En-till-En. Samtliga lärare har trots att de intervjuats var för sig beskrivit hur 

klassrumssituationen och elevernas uppgifter har blivit påverkade av att teknologin 

integrerats i skolan. Många lärare uppger också att som en följd av detta har nya krav på 

arbetet uppstått. Många av lärarna beskriver även en upplevelse av att teknologin till viss del 

förändrat vad det innebär att vara lärare. Två lärare förklarar:  

“Jag har nog förändrat mig själv när jag skapar uppgifterna” – Leo 

“Vi har ju enklare att få tag på många fler typer av material [med hjälp av tekniken]. Det 
är mycket lättare med faktainsamling till exempel. Och eleverna har mycket lättare att 
jobba självständigt … Jag skulle nog säga att jag jobbar mer handledande nu än jag 
gjorde förut.” – Joel 

Även övriga intervjuade lärare var överens om att datorer på något sätt har förändrat deras 

roll som lärare. Samtliga lärare beskriver arbete med datorer på ett vis som passar för både 

den ersättande (nivå 1) och den förstärkande (nivå 2) nivån i SAMR. Alla lärare utom en 

beskriver dessutom uppgifter som passar för den modifierande nivån (nivå 3), och två lärare 

har beskrivit exempel från deras arbete som når upp till den omdefinierande nivån (nivå 4) i 

modellen. Nedan följer resultatet från respektive nivå i SAMR, inledningsvis den ersättande 

nivån, följt av den förstärkande, sedan den modifierande och avslutningsvis den 

omdefinierande nivån: 

6.2.1 Nivå 1 - Ersättande teknologi i skolan 
På den grundläggande ersättnings-nivån medför datorn ingen funktionell förändring utan 

ersätter bara ett annat verktyg och samtliga lärare ger uttryck för sådana situationer, två 

exempel på detta ger Emma och Leo: 

”Det finns ju till exempel Mediacenter där man kan beställa [mediamaterial] och de börjar 
ju ha mer streamat nu, men förut fick man ju då en VHS, och man kan också få DVD-
kassetter” – Emma 

”Närvarorapportering sker digitalt … Jag kollar vilka elever som är på lektionen, bockar 
av dem och sen när lektionen är slut loggar jag in i Skola24 och för in närvaro digitalt” – 
Leo 

Emma beskriver hur Mediacenter är en resurs där mediamaterial kan beställas, och eftersom 

elever på hennes skola idag har varsin dator kan hon istället för att beställa en VHS och rulla 
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in en TV i klassrummet, be eleverna att se på streamad inspelning med sina datorer. Leo 

pratade om hur närvaro på lektioner dokumenteras med hjälp av digital teknik istället för 

med hjälp av penna och papper. Ett annat exempel på en situation där arbetet med 

undervisning generellt har förändrats erbjuder Peter: 

”Har jag tid innan lektioner och sånt, då brukar jag … gå igenom ’vad ska jag göra idag, 
är det något jag ska skriva ut?’ För då har jag scannat in de mesta av mina dokument, så 
jag har dem som PDF-filer … så jag har det inte i en pärm som jag hade förut, utan jag 
har det i datorn.” – Peter 

Han uttrycker hur han använder sig av teknologi för att strukturera sin yrkesvardag på ett vis 

som ersatt tidigare redskap. Samtliga lärare beskriver att datorer fått ersätta tidigare 

arbetsmaterial på liknande vis, men även de uppgifter som lärare ger eleverna har blivit 

påverkade på liknande vis. Leo pratar om arbete med lärplattformen Fronter och berättar: 

”[Eleverna skall] skriva en rapport som lämnas in digitalt i [det virtuella] klassrummet.” 
– Leo 

Han beskriver aldrig att klassrummet i fråga är virtuellt, och gör i tal ingen skillnad mellan 

det virtuella och det fysiska klassrummet. Hans poäng är att rapporten skall lämnas in, och 

att datorer ersatt tidigare praxis för detta, vilket var att lämna in i pappersform. Att språket 

inte reflekterar denna förändring är en följd av att vardagen har förändrats. Annie upplever 

att förändringen inte är begränsad till lärarnas arbete utan även påverkar skolarbete för 

elever: 

”Så deras vardag är att dem försöker systematisera sin utbildning genom att ha också 
inte penna och papper, utan i datorn samlat” – Annie 

Hennes citat exemplifierar en generell uppfattning bland alla lärare vi intervjuat - att 

teknologi ersatt tidigare arbetsmaterial i flera moment av undervisningen. Ett annat uttryck 

för detta står Peter för:  

”Som det var förut om vi behövde lyssningsexempel [då fick man] spela in på CD-skiva … 
eller ännu tidigare kassettband. Det blev väldigt krångligt. Nu kan jag ge dem en länk.” – 
Peter 

6.2.2 Nivå 2 - Förstärkande teknologi i skolan 
Nivå 2 innebär att datorn medför en viss funktionell förändring. Lärare från båda skolor vi 

genomförde intervjuer på, uppgav att det fanns en digital lärplattform tillgänglig som heter 

Fronter. Där fick eleverna tillgång till ett virtuellt klassrum som fungerade precis som deras 

fysiska klassrum, fast med vissa av tekniken förstärkta, funktionella förbättringar. 

Användningen av lärplattformen innebär enligt Annie bland annat att det blivit enklare att 

öppna upp till diskussioner i klasserna genom att anonymisera elevernas åsikter: 

”Äger man en läroplattform också kopplad till En-till-En så kan jag öppna upp till långt 
mycket mer diskussioner i klassrummet… det är inte alla som vågar stoltsera med [sina 
åsikter]… då kan man göra vissa saker anonymt” - Annie 
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Skillnaden mellan det virtuella och det fysiska klassrummet beskriver Annie är att i den 

virtuella miljön kan läraren bestämma att alla inlägg i en diskussion sker anonymt. 

En annan företeelse på den här nivån är att samtliga lärare diskuterat kring tillgänglighet. 

Det reflekteras kring hur elever har fått lättare tillgång till sitt studiematerial och att 

undervisningen inte behöver bedrivas i det fysiska klassrummet i samma utsträckning som 

förr. Annie berättade hur hon hade världen som lärobok och valde ut guldkorn för att skapa 

ett arbetsmaterial som eleverna sedan har tillgång till 24 timmar om dygnet. Andra fördelar 

lärare upplevde med tillgänglighet delgav bland annat Leo och Peter: 

”Och då skapar man ett klassrum i Fronter, och i det klassrummet lägger man ju in 
arbetsuppgifter. Det innebär att de kan sitta hemma och skriva CNC-program om de har 
tråkigt hemma en helg eller något lov … Fullständigt perfekt!” – Leo 

”De har fått lättare tillgång till material. De behöver inte vara på skolan för att ha sina 
grejer och sitt undervisningsmaterial.” – Peter 

På frågan om hur läraren kommer i kontakt med datorer kom ofta svar som innebar att 

datorn fanns med läraren kontinuerligt under arbetsdagen. När vi ber lärarna ge exempel på 

hur datorn kommer till användning beskriver ett flertal lärare hur de använder dem vid 

föreläsning, ett exempel på detta står Emma för: 

”Det är lättare att göra en bra genomgång nu än förut då man skulle lägga på OH-blad 
och sådär, jag menar nu kan man ju lägga in en bild [i PowerPoint], det är så himla 
mycket lättare” – Emma 

Många lärare beskriver hur de numera använder PowerPoint istället för traditionella OH-

blad, och Tom förklarar att han infogar interaktiva länkar i sina presentationer och på så vis 

förstärker presentationen jämfört med tidigare arbete. Tom påpekar också skillnader mellan 

att skriva på papper och att skriva på dator: 

”Har du skrivit något på ett papper, så är det ju dels svårt att redigera det, och dels svårt 
att dela med sig av den informationen.” – Tom 

Med denna beskrivning som bakgrund motiverar Tom varför han föredrar att låta eleverna 

anteckna på sina datorer i stället för på papper. Även Susan reflekterar över hur hon ständigt 

använder datorn i sitt arbete men att det inte alltid är så att eleverna väljer att göra det: 

”Jag använder den [datorn] ju konstant på lektionerna och sen så är det ju lite olika hur 
mycket jag får eleverna å använda datorn … alltså visst jag lägger upp material åt dem 
[eleverna] och de kan ju lämna in allting och sånt på den här Fronter. Jag kommenterar i 
Fronter och gör allt det digitalt och lägger in resultat” – Susan 

Det hon säger håller inte Joel med om, och han menar att eleverna är väldigt bra på att alltid 

använda datorerna. Han lyfter fram hur han har skapat uppgifter som eleverna får jobba med 

i sin egen takt, med stöd av YouTube-klipp som instruerar, under tiden som han själv kan ta 

tid att stötta de elever som är i behov av extra stöd: 
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”Man jobbar med lathundar, så eleverna kan gå fram i sin egen takt. Man kan jobba med 
YouTube-klipp på ett annat sätt … Och så går man runt och kan ge tid till de elever som 
behöver mer hjälp än de som kan rulla på framåt själva.” – Joel 

6.2.3 Nivå 3 – Modifierande teknologi i skolan 
På den tredje nivån förstår läraren att datorn möjliggör att hela uppgifter kan förändras och 

det var något vi fann att alla intervjuade lärare gav exempel på inom såväl praktiska som 

teoretiska ämnen. För de flesta intervjuade lärarna innebär En-till-En en möjlighet att 

utveckla undervisningsformer. Emma är en av de som arbetar med det: 

”Erfarenheterna [av datorer i undervisning] är ju väldigt positiva, och jag känner att det 
man kan göra med sin undervisning är ju att man kan utveckla den väldigt mycket mer.” 
- Emma 

Ett uttryck för att undervisningen går att utveckla återfinns då lärarna reflekterar runt hur de 

själva arbetar annorlunda jämfört med tidigare. Bland annat uttrycker Joel ett förändrat 

förhållningssätt till sin egen roll som lärare: 

”Vi har ju enklare att få tag på många fler typer av material [med hjälp av tekniken]. Det 
är mycket lättare med faktainsamling till exempel. Och eleverna har mycket lättare att 
jobba självständigt … Jag skulle nog säga att jag jobbar mer handledande nu än jag 
gjorde förut.” - Joel 

Teknologin för också med sig, som Joel uttrycker det, att eleverna har lättare att jobba 

självständigt. Det berörde också Annie, som dessutom nämnde att den fysiska platsen inte 

längre är lika viktig även om hon sedan påpekar att det finns andra som inte håller med 

henne: 

”Min idealbild av ett klassrum är… att vi mer har förutsättningar som är: 
gruppdiskussioner, mer grupprum, vi behöver inte ha läraren i centrum alla gånger. Jag 
skulle egentligen kunna vara här och genomföra nånting som dom sitter och gör i tre fyra 
andra lokaler och jag spottar ut information ... den fysiska platsen är inte lika viktig” – 
Annie 

Hon fortsätter: 

”Men det finns lärare som anser att den fysiska platsen är A och O … en del känner att de 
är strippade på sin lärarroll för det är inte de som äger undervisningssituationen längre” 
- Annie 

Alla intervjuade lärare är positiva inför möjligheten att, med hjälp av en egen dator och på 

grund av att eleverna har varsin dator, designa nya typer av uppgifter. Tom menar dessutom 

att uppgifterna går att göra roligare med stöd av tekniken: 

”Alltså idag kan man ju göra roligare uppgifter som jag uppfattar det alltså. Idag kan 
man ju säga till elevgrupper, utan problem, att du får i läxa att: ’här har ni länken, gå in 
och se den här filmen’ till exempel. ’Svara på de här diskussionsfrågorna, så återknyter vi 
till det nästa pass.’ Det gick ju liksom inte förut att göra den typen av uppgifter” – Tom 
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Flera lärare lyfter också fram att tekniken möjliggör att designa uppgifter som stödjer fler 

lärstilar, det vill säga att vissa elever lär sig bättre om de får lyssna på en instruktion medan 

andra lär sig bättre om de själva får läsa en skriven text: 

”De som har läs- och skrivsvårigheter får ju mycket mer hjälp nu, i och med alla 
rättstavningsprogram och uppläsning och alla räkningsprogram … Så eleverna har ju en 
större möjlighet att välja på det sätt de vill lära sig. Och det blir ju lättare att lämna ut 
visuellt material och även att lämna ut material som de kan lyssna på eller filmer de kan 
se på.” – Joel 

Även Annie berättar om dessa möjligheter: 

”Man kan ta spel som finns på nätet för att testa sig själv – vad kan du? Eller 
upplevelsespel för att testa hur det känns att fly … men den där [datorn] gör upplevelsen 
långt mycket trevligare och tydligare, och jag kan komma åt långt mycket fler elever med 
fler lärstilar” – Annie 

I lärarnas beskrivningar används teknologin för att forma uppgifter på ett nyskapande vis, 

och modifierar sättet eleverna får lära sig på. 

I skolans värld idag är det också mycket diskussion om bedömning eftersom det nyligen 

införts ett nytt betygssystem i svensk gymnasieskola och Annie pratade sig varm om hur 

datorn och digitala dokument tillåter en större möjlighet för henne att vara involverad i 

elevernas skapandeprocess och bedöma den, snarare än att bara bedöma resultatet: 

”Jag tycker det är ett helt annat sätt att liksom… processkriva, exempelvis, ger ju helt 
andra förutsättningar. När vi kan ta det här första utkastet med kommentarer, och det 
andra, och koppla det med även andra elever och se hur de har kommenterat på 
varandra.” – Annie 

Hon fortsätter: 

”Om jag tar in pappret, då äger jag deras lärprocess, då äger de den inte själv på samma 
sätt och jag har ju en bättre möjlighet att kunna få dialog som sparas via datorn, för 
såväl jag som studenten eller eleven kommer ju åt den dialogen hela tiden” – Annie 

Annie beskriver tydligt hur teknologin, som en följd av att ha modifierat uppgifter, förändrar 

lärarrollen. Andra uttryck för modifierande teknologi ger även Leo exempel på, bland annat 

berättar han om uppgifter där eleverna inte bara skall skriva i en ordbehandlare i datorn, 

utan även skall klistra in bilder och infoga data från andra filer till ett Word-dokument, och 

sedan lämnas in digitalt för bedömning. Leo beskriver också hur han på andra vis designar 

nya uppgifter: 

”Då har jag en databas och det är ungefär 100 frågor … och när de går in och gör provet 
så kommer det upp 20 frågor. Och så får de svara på frågorna, och så lämnar de in 
provet och då rättas det automatiskt.” – Leo 

Detta citat från Leo är än mer relevant vid insikten att eleverna nu kan göra provet utanför 

skolan och repetera det gång på gång utan att det blir repetitivt, eftersom databasen slumpar 
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fram vilka 20 frågor som ställs vid varje tillfälle. En annan uppgift Leo beskriver handlar om 

att tillverka en grill: 

”En uppgift som de fick göra … var att de skulle göra en grill … Vi började med att vi hade 
en färdig grill. Hur hade vi satt ihop grillen? Vart kommer materialet ifrån - jo från 
affären. Vart fick affären tag i materialet - jo de köpte det från stålverket. Vart fick 
stålverket tag i materialet och så vidare. Så de fick lämna in och det var ju ett litet 
projektarbete… det vart ganska omfattande och de flesta låg på 15-20 sidor, och då hade 
dom även plockat bild och texter från Internet. De hade hänvisande länkar och allting i … 
den inlämnade uppgiften” – Leo 

Uppgiften innebär informationssökning på ett sätt som innan eleverna hade en varsin dator 

inte var lika lätt, och påpekar att det är datorerna som gör att han kan forma uppgifter på 

detta vis. Susan väljer istället att prata mer om lärplattformen Fronter och hur den gett 

henne möjlighet att erbjuda elever som varit borta att följa vad klassen håller på med via 

internet: 

”Jag tycker det finns så mycket fördelar. Jag tycker de flesta [elever] ändå utnyttjar att 
jag lägger upp det [studiematerial] på den här läroplattformen, och många antecknar ju 
ändå. Och då får dom ju dubbelt… då gör det inget om dom inte hann med och missade 
nånting men då kan dom gå tillbaks och kolla sen… och har dom varit borta, det är ju 
guld när folk är sjuka eller borta, då kan de alltid följa via Internet vad som händer.” – 
Susan 

6.2.4 Nivå 4 – Omdefinierande teknologi i skolan 
På den omdefinierande nivån tas ett stort kliv, vilket innebär en fundamental förändring av 

hur en uppgift designas eller genomförs: en som tidigare varit helt otänkbar. Det innebär att i 

samverkan men andra, konstruera och utforma helt nya uppgifter, eller att elever på helt nya 

sätt kan närma sig en form av lärande. Susan spekulerar kring en situation där detta skulle 

kunna ske, även om hon medgav att det inte finns möjlighet till det ännu: 

”Det skulle ju vara perfekt med nåt som eleverna kunde interagera med också, så att dom 
kan liksom trycka på play och ändra parametrar och se vad som händer.” – Susan 

Hon har tidigare under intervjun berättat om hur en sådan mjukvara skapats på Umeå 

universitet med syfte att användas för utbildning i ämnet fysik. Den typen av artefakt hade 

inte kunnat skapas utan teknikens hjälp, och ej heller varit möjlig att använda om inte lärare 

och elever fått tillgång till varsin dator. Förr var elever begränsade till att beräkna och skissa i 

sina anteckningsblock, men nu möjliggör tekniken att konstruera representationer i en 

virtuell verklighet så att eleven kan experimentera sig till kunskap på ett helt nytt sätt. Ett 

annat exempel bjuder Annie på när hon pratar om hur hennes elever med stöd av tekniken 

får göra uppgifter på ett helt nytt sätt: 

”Vi läser om flyktingar, varför flyr man? Anledningar bakom varför man flyr, vilka är det 
som flyr … Till sist väljer vi att man tar det öppna brevet som han har skrivit i DN [om 
flyktingar] … och så startar vi en twitter-diskussion om det … sen får de i uppgift att dom 
får skriva ett svar, som en replik och den läggs ut så att dom sen ska kunna … föra en 
dialog. De ska kunna bli en världsmedborgare som tar ansvar” – Annie 
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Det öppna brev hon nämner avsåg en samhällskritik framförd av Jonas Hassen Khemiri till 

Sveriges justitieminister. Utan sin dator hade Annie aldrig valt att designa denna typ av 

uppgift, och hon hade aldrig bett eleverna skapa en twitter-diskussion kring det om de ej haft 

tillgång till varsin dator. Annie nämner begreppet världsmedborgare, och beskriver hur 

världen tar plats i designen av hennes uppgifter både genom att utgöra bakgrund och genom 

att uppmana sina elever att omsätta sina kunskaper utanför skolans väggar. Klassrummet 

och elevernas lärande har omdefinierats. I en senare passage pratar Annie om anonymitet 

och elevernas nya möjlighet att ta ställning i samhällsdebatten: 

”Och sen den här möjligheten att föra dialog kring heta ämnen och göra det någorlunda 
anonymt… det är jobbigt för dem att bara över huvud taget kommentera någonting… jag 
vill gärna att de ska ta sig ut och se ’kolla, finns det faktiskt någon som skrivit något 
öppet?’ Kan inte vi också med den kunskap som ni har ta ställning?” – Annie 

Lärarna har alla beskrivit teknologins roll för både dem själva och för arbete med utbildning, 

och utformning av uppgifter. De två perspektiven belyser olika aspekter av lärarnas vardag, 

och i kommande kapitel kommer särskilda fenomen lyftas fram, där både Ihdes relationer till 

teknologi och SAMR belyser verkligheten, fast på olika vis. 
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7. Två lärdomar från två perspektiv 
I lärarnas berättelse framgår det tydligt att datorer har intagit en naturlig plats för dem i 

arbetet, vilket har medfört att deras arbete också har förändrats. Vi anser också utifrån 

resultatet att lärarna har uppvisat en stor medvetenhet om vad datorerna gör med 

klassrummet. De två analysverktygen belyser enskilt var sin bild av denna förändring, och vi 

ämnar i detta avsnitt analysera hur de båda perspektiven tillsammans, snarare än enskilt, 

beskriver förändringens karaktär. Om de två analysperspektiven är var sin palett med färg, så 

målar vi i detta kapitel alltså den färdiga tavlan. 
Vad som träder fram i denna analys är att den förändring lärarna beskriver har skett på 

två vis: det första är att införandet av datorer har kommit att påverka lärarens roll, vilket 

beskrivs under rubriken Lärarens roll i förändring; och det andra är att gränser mellan 

tidigare stängda områden öppnats upp av teknologin, vilket beskrivs under rubriken Gränsen 
mellan skola och icke-skola. Under dessa två rubriker kommer delar av lärarnas berättelse 

belysas ur olika perspektiv, och genom detta visa på hur pass olika saker man ser då man 

skådar genom olika glasögon. 

7.1 Lärarens roll i förändring 
Det framkom med hjälp av båda analysverktygen att lärarens roll gentemot elever förändrats 

både under lektionstid och utanför. SAMR belyste hur de uppgifter lärare utformar för 

eleverna innefattar informationssökning med hjälp av datorerna, och att läraren således i 

stället för att utgöra en källa med information har kommit att arbeta med att lära elever 

själva finna information, samt att kritiskt granska denna information. Framförallt lärare som 

funnit sätt att utforma uppgifter på ett vis som sammanfaller med SAMRs modifierande och 

omdefinierande nivåer har förändrat sitt arbetssätt på detta vis.  
Detta fenomen synliggörs också av Ihdes modell då lärare uppger att de i en 

hermeneutiskt medierad relation till teknologin skapar sig en uppfattning av världen som de 

sedan använder för att utforma uppgifter. Läraren arbetar alltså med att ta del av tillgänglig 

information på internet, som de senare på olika vis använder i arbetet med utbildning. 

Läraren har också till större grad börjat arbeta med att producera studiematerial, snarare än 

att vara förmedlare av det material som återfinns i en färdig kursbok. Både läraren och 

datorerna har alltså blivit mer inblandade i denna process sedan En-till-En genomfördes. 
Utöver detta upplever lärarna att deras roll är annorlunda även i klassrummen, och har 

där kunnat arbeta mer handledande än föreläsande. Detta beror på ett flertal faktorer som 

blev synliga med hjälp av de båda analysverktygen. Den första är att allt studiematerial 

lärarna tillhandahåller samt elevernas arbetsmaterial alltid är tillgängligt i lärplattformen, 

antingen sett som en hermeneutiskt medierad relation till detta material, eller som en av 

SAMRs förstärkande och omdefinierande nivåer där teknologi använts för att öka 

tillgängligheten och möjliggöra för eleverna att arbeta utanför skolans rumsliga och 

tidsmässiga väggar.  
Den andra faktorn som påverkat lärarrollen beskriver de lärare som uppger att elever 

använder sig av självrättande prov, lathundar och programvaror som ger extra stöd till elever 
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med särskilda behov, som exempelvis uppläsning. Att elever använder datorer på detta vis 

har inneburit att läraren får mer tid att handleda elever med behov av det, på grund av att de 

låter datorn utgöra det stöd läraren annars behövt ge eleverna personligen, vilket resulterar i 

att läraren kan göra annat. Samtidigt som nyttjande av teknologi på detta vis uppnår SAMRs 

modifierande nivå så innebär detta också en antingen förkroppsligad- eller hermeneutisk 

relation där datorn förstärker och försvagar aspekter av den verklighet både lärare och elever 

förhåller sig till. 
Lärarna har utöver detta beskrivit att de kommit närmre sina elever, delvis på grund av att 

information om elever lättare kan spridas till lärarna. Denna information berör allt från 

elevernas närvaro som huruvida de är i behov av extra stöd, på grund av exempelvis dyslexi. 

Detta har inneburit att lärarna fått möjlighet att utarbeta en anpassad utbildning för de 

elever som har dessa behov, vilket tidigare har varit svårare. Dessutom har vissa lärare 

beskrivit hur de kommit eleverna närmre angående saker som inte direkt berör skolan. Som 

Annie beskriver upplever hon att hon har fått bli både kompis och extramamma utöver sin 

vanliga roll som lärare. Detta beror på att elever via teknologiskt medierad kommunikation 

har vågat delge saker som de utan det avstånd datorerna ger inte hade vågat. Denna fråga för 

oss till datorernas andra effekt, vilken är att öppna upp gränsdragningar. 

7.2 Gränsen mellan skola och icke-skola 
Datorn kan sägas möjliggöra en ny gräns mellan lärare och elever i det att kommunikation till 

viss mån har flyttats över till antingen e-post, sociala medier eller den digitala lärplattformen 

Fronter. En effekt av detta är att lärarens roll gentemot eleverna har en potential att 

förändras till att sträcka sig utanför lärarens vanliga arbetsuppgifter. Flera lärare upplever att 

arbete på detta vis följer med hem mer nu än tidigare, i form av en bakgrundsrelation till den 

virtuella skolmiljö som alltid finns där datorn följer med, eller genom att belysa modifierande 

egenskaper av teknologi som medfört att elever såväl som lärare inte längre är bundna till en 

fysisk arbetsplats. Tidigare gränser mellan lärare och elever har alltså varit starkt 

förknippade med skolans fysiska och tidsmässiga väggar, men i samma takt som gränsen 

mellan lärare och elev har öppnats upp har också gränsen mellan vad som är arbetstid och 

vad som inte är arbetstid blivit påtagligt påverkad. 
Somliga lärare har valt att anta ett medvetet förhållningssätt till sitt datoranvändande, 

såtillvida att de har varit noggranna med att bibehålla gränsen mellan arbete och privatliv. 

Ofta har det skett genom att medvetet ta avstånd från att utnyttja möjligheten att komma 

närmre elever - exempelvis via sociala medier, eller att svara på e-post sent på kvällen. En av 

anledningarna till att detta avståndstagande upplevs som viktigt har lärarna berättat är 

tidsbrist, de upplever att datorerna stjäl tid från dem genom att möjliggöra interaktion som 

tidigare inte var lika möjlig eller tillgänglig. Det framgår tydligt i resultatet att teknologins 

möjliggörande egenskaper inte alltid upplevs som någonting möjliggörande, utan ibland 

också som någonting påträngande. 
Med hjälp av SAMR har det även framkommit att datorer på olika vis arbetar på gränsen 

mellan olika områden. Detta har också berörts i det tidigare kapitlet, i diskussionen om hur 

uppgifter utformas mer till att inhämta information. Datorn är på gränsen mellan skolans 

värld och världen utanför, och utgör på denna gräns en öppen grind mot information som 
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tidigare varit mycket svårare att nå. Dels sker detta genom att möjliggöra för lärarna att 

snabbt hämta relevant, men framförallt aktuell, information som de sedan använder i 

uppgifter eller föreläsningar. Ytterligare exempel på detta arbete på gränsen mellan skolan 

och världen utanför är då elever uppmanas att göra liknande sökningar efter information, 

och där datorn har blivit det naturliga redskapet för elever att använda, vare sig det handlar 

om faktasamling eller insamling av åsiktsmaterial.  
Denna gränsarbetande aspekt av datorn har blivit synlig i alla Ihdes relationer, vare sig 

gränsen beskrivs vara öppen, i en hermeneutisk relation, eller inte alls upplevs som en gräns 

genom en förkroppsligad relation. Denna gräns blir tydlig indirekt, då den beskrivs i 

kontrasten som uppstår då teknologin inte fungerar som förväntat och teknologin blir synlig 

snarare än informationen på andra sidan gränsen.  
Då lärarna beskrivit hur elever uppmanats att söka och granska information, för att sedan 

skapa sig en kunskap med hjälp av denna och slutligen även omsätta dessa kunskaper 

utanför skolans väggar blir datorns gränsöppnande egenskaper synliga. Ett bra exempel på 

detta erbjuder Annie som beskriver hur hon uppmanar sina elever att kommentera en 

debattartikel på nätet som berör de kunskaper eleverna tillskansat sig, eller att starta en 

twitter-diskussion om ämnet. 

Mot denna analys har det blivit tydligt att datorernas inverkan är stor men ofta 

osynliggjord i vardagligt arbete. Några punkter som summerar studiens slutsatser följer i 

nästa kapitel. 
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8. Slutsatser 
Svaret på frågan om hur lärare upplever att deras arbete med utbildning har förändrats av 

teknologi har vi funnit med stöd av de två perspektiven människa-teknologi-relationer och 

SAMR. Det vi har funnit är att teknologin har haft en stor inverkan på lärarnas vardag i det 

En-till-En-projekt vi har utvärderat, och vi har dessutom kunnat lyfta fram tidigare mer 

dolda aspekter av lärarnas upplevelse av arbete med datorer. De slutsatser vi kan dra är:  
1. Datorer arbetar på gränsen mellan skolan och världen utanför skolan, både för lärare 

och elever. Lärare använder datorer för att nå information och pedagogiska verktyg 

utanför skolan snabbt, och elever använder datorer både för att nå innanför skolans 

ramar hemifrån och för att nå information utanför skolans väggar på samma vis som 

lärarna gör. I stort arbetar både elever och lärare med material utanför skolans väggar 

mer nu än tidigare. 

2. Datorer påverkar lärarens pedagogiska roll i klassrummet genom att möjliggöra 

individanpassade och automatiserade arbetsformer för elever. Dels genom att elever 

till större grad kan arbeta enskilt och få instruktioner och hjälp från sin dator, och 

dels genom att lärare får mer information om sina elever från kollegor som hjälper 

dem att utforma undervisningen efter deras behov. 

3. Datorer förändrar interaktionen mellan lärarna, genom hermeneutiska- och 

förkroppsligade relationer. Kommunikation mellan lärare och elever har till större del 

reducerats till skriven text, men detta till trots upplever lärarna att det är möjligt att 

komma eleverna närmre nu än det varit innan. 

4. Datorer uppmanar till interaktion och arbete, även på fritiden, och har en potential 

att öppna upp för en relation till elever utanför skoltid. Inställningen till detta skiljer 

sig mycket mellan lärarna, som verkar ha varit oförberedda på fenomenet. Avståndet 

till arbetsrelaterade uppgifter är aldrig längre än datorn, och denna följer med lärarna 

hem efter arbetstid. 

5. Teknologins inverkan har till stor del varit dold, mycket eftersom lärarna uppger att 

de inte har haft tid att reflektera över den. Att datorerna har en så pass integrerad roll 

i utbildning idag synliggörs först då de inte fungerar som förväntat. 
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9. Diskussion 
Vår studie har belyst att lärarna är medvetna om vad datorerna gör med klassrummet, vilket 

överensstämmer väl med Kroksmarks (2011) slutsats. Däremot menar vi att hans analys inte 

når tillräckligt långt eftersom han stannar vid teknologins inverkan på pedagogik. Han menar 

att En-till-En kan kompensera för att vi är olika i hur vi lär oss saker, och att tekniken tillåter 

en sådan praktik. Det vi menar är att En-till-En utöver detta även medför en förändrad 

lärarroll och en alltmer diffus gräns mellan skola och icke-skola.  
Denna studie har visat att vissa av lärarna har varit medvetna om de ställningstaganden 

En-till-En-satsningen medför, men att en majoritet av dem har blivit tvingade att bemöta 

dessa allt eftersom omställningar har uppdagats. Dessa omställningar kan formuleras som 

frågor: Hur skall jag förhålla mig till att mina elever vill ta kontakt via Facebook? Var vill jag 

dra min gräns mellan lärare och privatperson? Hur ska jag ställa mig till att arbetsuppgifter 

alltid är tillgängliga? Skall jag ta med mig arbetsdatorn hem? Vad gör jag då datorn inte 

fungerar? 
Givet att en planerad uppgift skall genomföras, och datorn används som medium för att 

genomföra den, kan datorn sägas vara ett verktyg. I ljuset av av de frågor som nyss ställdes 

menar vi dock att datorns roll i skolan inte kan begränsas till en verktygssyn, eftersom dess 

inverkan går så långt bortom den av ett verktyg. Av denna anledning anser vi att den slutsats 

Appelberg & Eriksson (1999) når, den att lärare behöver mer verktygskompetens, är bra men 

otillräcklig. Vi vill lyfta till diskussionen att den kompetens som behövs inför ett En-till-En-

projekt inte är begränsad till artefakterna som används, utan också innefattar mycket mer. 
Inför kommande En-till-En-satsningar rekommenderar vi således att resurser läggs på att 

förbereda lärare på den typ av frågor vi belyst i denna studie. I en förlängning innebär det 

också en diskussion om hur skolan är konstituerad samt vilken riktning teknologi för den i. 

Möjligen kan denna diskussion inspireras av citatet i inledningen till denna studie, när det 

återges i sin helhet: 

“There won’t be schools in the future… I think the computer will blow up the school. 
That is, the school defined as something where there are classes, teachers running 
exams, people structured in groups by age, following a curriculum - all of that. The 
whole system is based on a set of structural concepts that are incompatible with the 
presence of the computer.... But this will happen only in communities of children who 
have access to computers on a sufficient scale.” 
- Seymor Papert, 1984. Citerad i Teachers and machines (Cuban, 1986, s.72). 

Trots att vi idag uppfyller alla krav och därmed befinner oss i det framtida samhälle citatet 

beskriver, har vi behållit majoriteten av strukturen kring skolväsendet, såsom det 

traditionellt varit organiserat. Citatet förutspådde att skolan skulle sprängas när tillräcklig 

tillgång till datorer kunde erbjudas. En-till-En-projekt till trots så lever traditionerna vidare i 

hur vi organiserar skolan, hur kommer det sig? Vi anser att Alexandersson m.fl. (2001) 

närmar sig denna fråga på ett sunt vis, genom att betona lärarens ansvar och inflytande. 

Studiens resultat överensstämmer väl med Orlikowskis (1992, 1993) beskrivning av 

teknologiers förändrande egenskaper, eftersom lärarnas arbete har blivit omformat. Dels 
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genom att klassrumssituationen förändrats, och dels genom att arbete följer med utanför 

skolan i större utsträckning. Vi är medvetna om att läraren i sin anställning ibland har ett 

givet antal arbetstimmar de förväntas genomföra utanför skolans väggar, och vi menar att 

datorer också medfört oplanerat arbete utöver dessa tilldelade timmar. 
Vi anser att Ihde (1990) och Verbeek (2005) beskriver teknologiers icke-neutralitet på ett 

vis som sammanfaller väl med vad denna studie belyst. De två författarna belyser på vilket vis 

teknologi kan påverka människors bild av, och interaktion med, omvärlden. Lärarnas 

användning av datorer i denna studie utgör tydliga exempel på detta.  
De analytiska perspektiv vi har använt oss av anser vi har fungerat väl för att belysa dessa 

icke-verktygsorienterade egenskaper i datorn: vi har kunnat belysa att datorer påverkar 

kommunikation, och således lärarnas relation till eleverna och världen utanför skolan, och vi 

har kunnat belysa hur datorerna påverkar arbetet med undervisning genom att förskjuta 

lärarens roll.  
För att svara på vår frågeställning har de båda perspektiven utgjort bra komplement, i det 

att de synliggjort olika aspekter av teknologin, vilket var vår förhoppning. 
På det sätt vi har använt SAMR, anser vi att modellen har utgjort ett bra verktyg för 

analys. Vi är medvetna om att modellens användningsområde kan diskuteras eftersom den är 

relativt ny och snarare än att vara ett resultat av evidensbaserad forskning, är framtagen som 

en modell för tänkande runt teknologi och dess inverkan. Förtjänster med SAMR anser vi har 

varit dess enkelhet att använda sig av eftersom den är utformad för att användas just då man 

studerar teknologi i skolan, och även för att den tydligt kategoriserar graden av teknologisk 

inverkan på utbildning. 
Ihdes modell kräver en trygghet i hur lärarnas utsagor skall kategoriseras i enlighet med 

de fyra arterna av teknologirelationer. Det är en svår modell att använda sig av i allmänhet, 

men den har en potential att belysa aspekter av teknologi som annars är mycket svåra att 

studera. Förtjänsten med modellen anser vi är att den tydligt betonar på vilket sätt teknologi 

påverkar människor. 
Det har krävt mycket arbete att använda de två analysperspektiven tillsammans, eftersom 

de är så olika till sin natur, men vi hoppas att detta förfarande har resulterat i ett teoretiskt 

bidrag inom området. I och med dessa två distinkta perspektiv på teknologi bygger för en viss 

typ av analys så innebär det också att andra aspekter osynliggörs. Någonting som vi blivit 

varse om under arbetets gång, och som endast delvis fångats upp med hjälp av våra två 

analysverktyg, är att datorerna innehar ett kulturellt värde. Med det menar vi att lärare 

beskrivit hur teknologi kan utgöra både samtalsämne och symboler för individualitet eller 

status. Exempelvis kan en nyare dator bli omtalad med avund hos de som har äldre datorer 

själva. Denna typ av betydelse fångas varken upp av SAMR eller Ihdes modell i tillräcklig 

utsträckning för att kunna dra några slutsatser. 
Den litteratur vi refererat till i denna uppsats inte kan påstås hålla genomgående peer-

review standard. Vi har valt att använda oss av vissa av de mindre erkända källorna med 

hänvisning till dess aktualitet i ämnet. 
Studiens tydligaste begränsning anser vi går att härleda till urvalsprocessen. Trots att vi 

upplevt mättnad i resultatet redan innan vi slutat intervjua lärare så misstänker vi att de 

utsagor vi fått ta del av är färgade av ett generellt intresse hos lärarna. Möjligen har det varit 
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lättare att få till stånd intervjuer med lärare som har ett stort intresse för teknologi, kanske på 

grund av att de känner sig mer självsäkra i att diskutera området än de som inte har samma 

intresse. Vi misstänker alltså att vi saknar utsagor från lärare som inte har speciellt stort 

intresse för datorer, men det är väldigt svårt att avgöra vilken skillnad det skulle innebära för 

resultatet. När vi sökte respondenter till studien fick vi ofta svar i stil med: “Men jag vet ju 
ingenting om teknik”. Trots att vi betonat att vi ville ta del av deras erfarenheter, snarare än 

deras kompetens, har dessa lärare avböjt från att medverka i studien. 
Inför en liknande studie skulle vi således rekommendera att sträva efter en större 

variation av datorintresse hos lärarna. Trots att en kvalitativ studie inte eftersträvar att 

generalisera resultatet så anser vi att det kan ge ett större djup i studien om fler typer av 

upplevelser synliggörs. Eftersom vi tror att ett perspektiv självt inte kan belysa en djupare 

innebörd av teknologins roll för människor så skulle vi även uppmuntra till att använda ett 

flertal analysverktyg för även fortsatta studier med syftet att utvärdera En-till-En-projekt. 
Vad gäller framtida studier inom det mer generella området skolutveckling, En-till-En och 

teknologins påverkan skulle vi vilja se en nyansering. Där Kroksmark (2011) i sin slutsats 

visar på brister i befintliga pedagogiska modellsystem och vädjar om nya teorier, adderar vi 

en önskan om att inkludera fortsatt forskning relaterad till den teknologiska påverkan i 

skolan. Inte bara för lärare, som vi har gjort, utan även för elever och andra intressenter i 

skolans värld. 
Utöver vår förhoppning om att studien bidragit med såväl ett teoretiskt bidrag som 

matnyttiga insikter om den vardag lärare hamnar i efter genomförande av En-till-En, så har 

studien öppnat för ett antal intressanta funderingar. Vi undrar till vilken utsträckning det 

egentligen är möjligt att planera effekterna av IT-satsningar före dess implementation. 

Samtidigt har denna studie av teknologisk påverkan i skolan lyft frågor hos oss som berör 

samhällsförändring i stort, och lämnar oss med den viktiga frågan om på vilket vis vi låter 

teknologi styra vår vardag. Har vi blivit blinda inför den inverkan de verktyg vi dagligen 

håller i vår hand egentligen har? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 

Inledande frågor 
• Identifierar du dig juridiskt som man eller kvinna? 
• Vad har du för utbildning och hur länge har du varit verksam pedagog? 
• Vilka ämnen undervisar du i? 
• Hur skulle du beskriva din egen datavana idag? 
• Berätta vad du tänker på när du hör ”En-till-En” 

 

Frågor 
• Beskriv en typisk arbetsdag i skolan. 
• Berätta om på vilket sätt du kommer i kontakt med datorer under en arbetsdag. 
• Hur ser undervisning i klassrummet ut nu när datorer är införda? 
• Hur ser arbetet i arbetsrummet ut nu när datorer är införda? 
• Har skoluppgifter förändrats sedan införandet av datorer till alla elever? 
• Har några oväntade eller oförutsedda förändringar blivit medförda av En-till-En, 

och i sådana fall vilka? 
• Vad anser du har varit negativt med datorer i undervisning? 
• Vad anser du har varit negativt med datorer vid administrationsarbete? 
• Vad anser du har varit positivt med datorer i undervisning? 
• Vad anser du har varit positivt med datorer vid administrationsarbete? 
• Uppskattar du att du använder datorer mer i privatlivet nu än innan du kom i 

kontakt med En-till-En? 
 

Avslutande frågor 
• Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja använda IT i undervisning? 
• Finns det någonting i övrigt du vill tillägga? 
• Skulle du ställa upp på en uppföljningsintervju om det blir aktuellt? 
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Bilaga 2: Brev med viktig information 
 

Vi som skriver detta heter Jonas Lindholm och Per Österlund och studerar sista terminen vid 

Umeå Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete och syftet med det är att synliggöra 

teknologi som någonting annat än bara ett verktyg för pedagoger i ett En-till-En-projekt. Vi 

vill veta mer om hur pedagogers relation till teknologi ser ut, för vi tror att det är viktigt. 

 

Intervju är ett viktigt redskap för oss för att kunna få kunskap om detta, och därför behöver 

vi få ta del av yrkesverksamma pedagogers erfarenheter i skolan. Därför skulle vi bli 

tacksamma om Du vill ställa upp på en intervju för att dela med dig av just Dina erfarenheter. 

Det kräver inga förberedelser från Dig utan vi vill under ungefär 40 minuter ställa några 

vardagliga frågor kring din relation till teknologi som spelas in på band för att vi senare skall 

kunna bearbeta intervjun. 

 

Din medverkan i studien och allt relaterat material kommer hanteras i enlighet med de 

forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

vilket betyder att ingen utomstående kan identifiera dina bidrag och du kan känna dig trygg 

som respondent för denna studie. I enlighet med tidigare nämnda principer vill vi tydliggöra 

att din medverkan är frivillig och att du när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande i 

studien. Materialet som genereras för detta arbete kommer ej att spridas eller tillåtas att bli 

använt vid framtida studier.  

 

När examensarbetet har redovisats vid en studentkonferens på Umeå Universitet och blivit 

godkänt kommer det att publiceras online i en katalog (DiVa) som Universitetsbiblioteket 

ombesörjer. Där kan Du ta del av det färdigställda examensarbetet. Vill Du ha ytterligare 

information om examensarbetet är Du varmt välkommen att kontakta antingen mig eller min 

handledare via telefon eller mail. 

 

 

Vi vill avslutningsvis på förhand tacka Dig för att Du tar Dig tid och hjälper oss med vårt 

examensarbete! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Lindholm, 072-xxx xx xx, joli0196@student.umu.se 

Per Österlund, 073-xxx xx xx, peas0020@student.umu.se 

 

Handledare 

Rickard Harr, rharr@informatik.umu.se 

 


