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Abstract 
The purpose with this paper is to study the function of computer, in the teaching of One-to-One. 
 
To get information and answers to the purpose and issues, a number of educators were 
interviewed. Research and literature in the field have been studied. 
 
The questions discussed are: what strategies do teachers use and develop in their teaching and do 
they feel that their students reach higher results in One-to-One-teaching. The interviewed 
teachers have all good or very good computer experience but lack adequate teaching  methods in 
One-to-One. 
 
The computer's function in the One-to-One is to be an educational tool. It replaces DVD, MP-3, 
pencil and paper and several other things. The study shows that communication between 
students and educators increases and leads to higher results. The increased communication will 
also ease a formative evaluation. God result in teaching requires well planned and structured 
lessons. You can see some shortcomings in pupils source criticism. The respondents request for a 
relevant education in One-to-One. 
 
As One-to-One is a relatively new field of research, the research needs further and deeper 
studies. Research in the area didactics connected to an One-to-One project is an important area. 
It would be interesting to study how teachers use the computer from a didactic point of view. 
 
Another field that needs to be studied is the question whether ”weak” students benefit from the 
One-to-One concept or not. 
 
Do the students affects the socioeconomic background. A future research area would be: Are 
there differences in results based on the students' socioeconomic background, initially as well as 
by time, with the introduction of One-to-One. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att studera vilken funktion datorn får i undervisningen inom En-till-
En.  
 
För att få information och svar till syfte och frågeställningar har ett antal pedagoger intervjuats. 
Forskning och litteratur inom området har studerats. 
 
Frågeställningarna är vilka strategier som lärare använder och utvecklar i sin undervisning samt 
om pedagogerna upplever att deras elever når ett högre resultat inom En-till-En-undervisningen. 
De intervjuade pedagogerna har samtliga goda eller mycket goda datorkunskaper men saknar 
relevant utbildning inom En-till-En. 
 
Datorns funktion inom En-till-En blir ett pedagogiskt redskap. Den ersätter DVD, mp-3, papper 
och penna och flera andra redskap. Studien visar att kommunikationen mellan elev och pedagog 
ökar och leder till att elever når högre resultat. Den ökade kommunikationen underlättar även en 
formativ bedömning. För att undervisningen skall vara givande krävs att lektionerna är grundligt 
planerade och har en tydlig struktur. En annan pedagogisk vinst är att även brister i elevernas 
källkritik upptäcks. Relevant fortbildning inom En-till-En efterfrågas. 
 
Då En-till-En är ett relativt nytt forskningsfält pekar studien på ytterligare och djupare studier. 
Forskning inom området didaktik kopplat till En-till-En är ett angeläget område. Här skulle det 
vara intressant att se hur pedagoger använder datorn i sin didaktik.  
 
Ett annat fält som vore angeläget att studera vidare är om svaga elever lyckas i lägre grad vid En-
till-En i jämförelse med traditionell undervisning.  
 
Ett framtida forskningsfält skulle kunna vara: Finns det skillnader i resultat som grundar sig i 
elevernas socioekonomiska bakgrund, såväl initialt som efter tid, vid införandet av En-till-En. 
 
 
Nyckelord: En-till-En, didaktik, pedagogik, måluppfyllelse, kommunikation, formativ bedömning. 
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1 INLEDNING 
Vi lever i en allt mer digitaliserad värld och skolan utgör inget undantag. I detta arbete vill 
jag se vilken hjälp som datorn ger vid En-till-En-undervisning. Elever och lärare utrustas 
med varsin dator. Detta kan och bör ses som en naturlig utveckling och en nödvändig 
sådan. Men frågan är hur datorn skall användas, vilka möjligheter datorn kan bidra med i 
undervisningen och måluppfyllelse. 
 
Detta arbete kommer att belysa vilka didaktiska metoder lärare använder, samt vilken roll 
datorerna spelar för ökad måluppfyllelse hos eleverna inom skolan och vilka strategier 
lärarna utvecklar. För att söka svar på frågeställningar och underlag till arbetets syfte har 
ett antal intervjuer med lärare genomförts. Bara en av lärarna hade fått fortbildning inom 
En-till-En.  
 
Flera forskningsrapporter och litteratur om detta ämne, såväl svenska som internationella, 
har studerats.  
 

1.1 Definitioner 
Jag har valt att lägga definitionerna redan här i inledningen för att underlätta den fortsatta 
läsningen. 
 
När jag talar om datorn som hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel eller redskap. Här menas 
att datorn används som en ersättning för redan befintliga hjälpmedel som DVD, mp-3, 
böcker och anteckningsblock.  
 
Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet En-till-En när det handlar om datorn 
inom undervisning. Innebörden är att en bärbar dator och tillgång till internet används i 
undervisningssyfte samt att det är eleven som har tillgång till datorn och dess 
programvaror och inställningar (Fleischer, 2011b:2; Kroksmark, 2010:3).  
 
IKT, Informations och kommunikationsteknik, står för att utbyta information och 
kommunikation. Tidigare begrepp är IT, Informationsteknik. I detta arbete likställs IT 
med IKT och har innebörden att man via internet kan utbyta information samt att 
möjligheterna till olika former av kommunikation är möjlig.  
 
Stretchad, stretchadhet är begrepp som Kroksmark (2010:7) använder och beskriver att 
man använder analogt lärande i en digital miljö och även åt det motsatta hållet. Man 
använder gammal didaktik till en ny teknik. 
 
Man talar om att gå från webb 1.0 till webb 2.0. Exempel på webb 2.0 är Facebook, Flickr, 
Delicious, LinkedIn där brukaren är dynamisk och interaktiv med webben (Fleischer, 
2011a:538).  
 
Delade dokument är när flera författare/personer har tillgång till samma dokument via 
internet.  
 
Formativ bedömning är enligt Skolverket (2011a:9) en grund för att hjälpa eleven vidare i 
sin kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som 
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framkommit”. Man bedömer eleven kontinuerligt. Motsatsen är när man betygsätter 
eleverna utifrån prov och redovisningar, summativ bedömning. 

2 BAKGRUND 
I detta stycke vill jag ge en bild av orsakerna till datoriseringen av skolan. Många är de 
skolor som införskaffar En-till-En-datorer i Sverige och internationellt. Enligt Taawo, 
Davidsson och Becker (2012) som på uppdrag av Datorn i Utbildningen, visar på Google 
Maps, att 182 av Sveriges 290 kommuner har en eller flera skolor med En-till-En-
satsningar. Satsningarna i kommunerna har varierande ambitionsnivåer och syften. Vilka 
pedagogiska eller didaktiska vinster som görs bör vara intressanta frågor. Att ta vara på 
och kommunicera de metoder som kan bidra till ett ökat lärande och måluppfyllelse skulle 
kunna stödja skolornas utveckling inom En-till-En. Inför skolorna konceptet En-till-En 
för att locka elever till skolan eller finns det pedagogiska vinster?  
 
Skolverket (2011b) nämner att att svenska elevers förmåga att använda datorer ligger på 
ett medelvärde inom OECD-länderna, samt ur rapporten IT i lärarutbildningen (2004:24), 
från KK-stiftelsen att IT inom lärarutbildningen i Sverige var låg. 
 
På EU-nivå driver man digitalisering av skolan och övriga samhället. EU anger att bland 
de ”åtta nyckelkompetenser” som krävs för ett livslångt lärande ingår digital kompetens 
(EU, 2006:10). Kompetens definieras som ”en kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella området” (EU, 2006:11). När det gäller IKT-
färdigheter så menar EU att det handlar om att använda datorer på ett säkert och kritiskt 
sätt och till lagring, hämta och bedöma, redovisa och utbyta information, kommunicera 
samt att delta i nätverk (EU, 2006:15). Här skriver man alltså inget om pedagogik, didaktik 
eller annat lärande. Först i nästa nyckelkompetens, Lära att lära, kommer man in på 
pedagogiska frågor med koppling till IKT. Här kan man läsa att eleven; 

 
är medveten om sina bästa inlärningsstrategier, starka som svaga sidor när 
det gäller färdigheter och kvalifikationer samt att man kan söka fram de 
utbildningsmöjligheter och den vägledning och/eller stöd som finns att 
tillgå. (EU, 2006:16)  
 

I denna nyckelkompetens gör man en koppling till IKT som då ”krävs för vidare lärande” 
(EU, 2006:16). Fortsättningsvis skriver EU att med grundläggande kunskaper och IKT 
skall eleven ”få tillgång till, bearbeta och ta till sig nya kunskaper och färdigheter” (EU, 
2006:16). Inte heller med denna text kan man se att EU har ambitioner om en ny 
pedagogik kopplad till IKT. Däremot skriver man att det krävs att man är uthållig i att 
”hantera sina inlärnings-, karriär- och arbetsmönster på ett effektivt sätt” (EU, 2006:16). 
Detta syftar på att EU-medborgarna hela tiden på eget sätt skall förkovra sig på och inom 
olika områden. Utifrån detta kan man konstatera att det ställs höga krav på svensk skola. 
 
EU uppmanar medlemsländerna att modernisera läroplaner och utbildning med bland 
annat e-lärande samt vidareutbildning av lärare (Regeringskansliet, 2011:33). EU förklarar 
inte begreppet e-lärande (Regeringskansliet, 2011:33). Spår och ambitioner till detta kan vi 
se i de nya läroplanerna i GY11. Skolverket avsatte under hösten 2010, medel för att 
bland annat starta projektet, Praktisk it- och mediekunskap (PIM) (Regeringskansliet, 
2011a:33). 
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Initiativet för införandet av En-till-En i Sveriges skolor ligger på EU och regeringsnivå. I 
Regeringskansliets skrift, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige skriver man. 
 

Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för 
tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna 
använda modern teknik som ett redskap för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande (Regeringskansliet 2011:8). 

 
Det sista ordet ”lärande”, i ovanstående citat och ordet ”lärverktyg” är intressant men ges 
ingen närmare förklaring eller innebörd i refererad text. Tolkningen av ”lärverktyg” borde 
vara att datorer blir ett verktyg i lärprocessen, utan pedagogisk eller didaktisk koppling. 
När det gäller ”lärande” blir tolkningen mer osäker. Man skriver vidare att ” it är ett av 
skolans lärverktyg, som behövs för att nå skolans mål” samt att det krävs kompetens-
utveckling av lärarkåren (Regeringskansliet, 2011:8). Samtidigt som det är en av de 
strategiska utmaningarna för Sverige skall skolan ge ”morgondagens arbetskraft kunskaper 
och färdigheter” inom IT-området (Regeringskansliet, 2011:23). 
 
Bland de gymnasiegemensamma kurserna i den nya gymnasieskolan (GY11) finns det 
bland syftena för dessa kurser omnämnt olika krav på digital kompetens (SKOLFS 
2010:261). Vidare skall Skolverket följa upp kompetensen hos elever och lärare inom 
IKT-området utifrån en plan för ”förbättrad uppföljning av it-användning och it-
kompetens” som skall utvärderas vart tredje år. Första tillfället blir senast 15 april 2013 
(Regeringskansliet, 2011:34). En av åtgärderna som skolorna, tillsammans med andra 
aktörer, skall nå är att ”eleverna skall uppfylla den digitala kompetens som behövs i 
dagens samhälle” (Regeringskansliet 2011:34).  
 
Kairos Future1 (2011:4) har i sin skrift, IT och digital kompetens i skolan, gjort en kartläggning 
om inställningen till IT bland olika grupper. Man ser en klar skillnad i önskan om 
användandet av olika IT-stöd i undervisningen, mellan IT-strateger, förvaltningschefer, 
rektorer, lärare, elever och föräldrar att använda IT som ett stöd i undervisningen, fig1. 
 

  
Fig 1. Vad tycker du allmänt om användningen av olika IT-stöd i undervisningen. (Kairos Future, 
2011:7) 

                                                
1 Kairos Future är ett konsultföretag som hjälper företag och organisationer att göra bland annat omvärlds- 
och framtidsanalyser. 
2 Epistemologi, kunskapsteori, kunskap och lärande. 
3 Grade Point Average. 



4 

 
I denna undersökning framkommer också att 42% av eleverna inte tycker att lärarna är 
tillräckligt bra på att använda IT, samma siffra, 42%, gäller för lärarnas omdöme om sig 
själva beträffande deras egna IT-kompetens. 39% av rektorerna tycker inte att de har 
tillräcklig IT-kompetens (Kairos Future 2011:8). Eleverna tycker att lärarna inte är bra på 
IKT vilket lärarnas svar bekräftar, rektorerna är de som känner att de har IKT-
kompetens. Vad man lagt i begreppet IKT-kompetens framgår inte av undersökningen. 
Kanske lägger elever, lärare och rektorer olika innebörder i detta begrepp.  
 
En av de som tittat på problematiken runt datorn och undervisning är professor 
Kroksmark som är verksam inom pedagogiskt arbete vid högskolan i Jönköping. 
Kroksmark skriver bland annat att vi pendlar mellan den analoga världen och den digitala 
världen, även i vårt tänkande, en stretchad livsvärld (2010:7). Frågan man kan ställa sig i 
en värld där datorerna nu utgör en vardag är om kunskap eller sökandet efter kunskap har 
fått en ny innebörd? I Lärandets stretchadhet skriver Kroksmark. 
 

Nya och andra sociala gemenskaper bidrar till förändringar som i sista ledet har 
med kunskap att göra – vad är värt att veta, vad behöver man lära sig när allt 
viktigt kunnande finns lättillgängligt via de olika möjligheter som ryms under 
begreppet internet? Det är inte bara kunskapens innehåll som påverkar, förändras 
och värderas på ett nytt sätt, utan också hur själva lärandet går till; hur vi väljer 
och organiserar kunskaper åt oss i begripliga och överblickbara sekvenser, hur de 
strategiska och taktiska valen ser ut i valet av verktyg för att söka, hitta och göra 
om information och kunskap till en egen kvalitet (Kroksmark, 2010:12). 

 
Vidare i boken Den tidlösa pedagogiken skriver samme författare: 

 
Ny teknologi förändrar alltid skolan. Informations- och kommunikations-
teknologin gör det definitivt. Det kommer även att ställas andra krav på 
lärarkompetensen än vad vi sett under de senaste tre tusen åren. Kan det vara så 
att digitaliseringen av lärandet kommer att förändra våra kunskapsmönster på 
samma sätt som boktryckarkonsten en gång gjorde? I så fall måste skola och 
lärarutbildning förbereda sig på den kanske största förändringen på åtminstone 
500 år. Informations- och kommunikationsteknologin för med sig ett nytt 
kunskapssamhälle. Vi kallar det ofta kunskapsintensivt [författarens kursivering], 
eftersom kunskapsutveckling nu är den viktigaste produktionsfaktorn i vårt 
samhälle. (Kroksmark, 2011:657)  
 

Kroksmark visar även i en figur från Globaliseringsrådet att kunskapsproduktion har 
passerat såväl tjänste- som varuproduktionen (Kroksmark, 2011:658). 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Jag har valt att lägga syfte och frågeställningar här för att läsaren skall kunna ha med sig 
dessa vid läsningen av den tidigare forskningen. 

3.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka didaktiska metoder pedagoger använder vid 
En-till-En i sin undervisning. Detta för att visa hur vi kan eller skall utnyttja tekniken på 
bästa sätt. Datorn har en naturlig plats att fylla i det svenska och globala samhället och 
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inte minst skolan. Ett vidare syfte är därför att lyfta fram de didaktiska och pedagogiska 
momenten som underlättar lärandet vid En-till-En.  

3.2 Frågeställningar 
Hur används datorn i En-till-En i dagens undervisning?  
Den andra frågeställningen är: Ökar måluppfyllelsen med hjälp av datorn?  

3.3 Avgränsningar 
Den första frågan är öppen och kan resultera i många olika svar från de intervjuade. I 
mina intervjuer har jag försökt att fånga in hur olika lärare använder En-till-En när detta 
introduceras i skolan och hur de utvecklat sin undervisning utan en relevant fortbildning.  
Fråga nummer två kommer att spegla hur datorn och där pedagogik och didaktik, i 
beprövad eller modifierad form, påverkar måluppfyllelse bland eleverna. 
 
Detta arbete kommer inte att behandla datorn som hjälpmedel för elever med särskilda 
behov. Litteratur och forskning inom detta ämne saknas inte. Inte heller problemet med 
datorn som ett störande moment i elevernas koncentration och vardag kommer att 
behandlas. Här avses nätmobbing, sociala medier utanför skolsammanhang eller annan 
liknande problematik. Tekniken i såväl trådlösa närverk, programvaror eller datorers 
prestanda kommer inte att behandlas.  
 

4 TIDIGARE FORSKNING 
Antalet forskningsrapporter och examensarbeten som behandlar skola, utbildning och 
En-till-En och IKT är stort och mångfacetterat. Den forskning som finns refererad i detta 
arbete utgör bara en mycket liten del av all forskning. Då utvecklingen inom detta område 
går fort har jag valt att inte ta med forskningsrapporter äldre än från 2006. Viss annan 
litteratur är dock av tidigare datum.  
 

4.1 Teori 
I detta arbete har framförallt aktuella forskningsrapporter och litteratur studerats. 
Forskarrapporter som handlar om IKT och undervisningen saknas inte. Ett kriterium för  
urvalet har varit att se hur lärare utvecklar sin undervisning inom IKT och vad som 
resulterar i en högre måluppfyllelse. Vid sökning i databaser har begreppen IKT, En-till-
En, och måluppfyllelse varit viktiga. Teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att eleven 
skapar sin kunskap i ett socialt sammanhang tillsammans med andra människor, ett 
sociokonstruktionistiskt perspektiv (Forsell, 2008:200; Sjöberg, 2010:331). Skolan befinner 
sig i en utvecklingsfas i och med datoriseringen. Många nya didaktiska metoder utvecklas i 
våra skolor, såväl i Sverige som globalt. Detta syns bland annat i de forskningsrapporter 
som gåtts igenom i detta arbete. Det är en spännande tid i många avseenden och 
utmanande för elever, lärare och personer med anknytning till skola och utbildning. 
 
Kroksmark (2010:14) menar att lärandet med digitaliseringen inte sker på samma sätt som 
det analoga lärandet. Digitaliseringen använder internet som informations- och 
kommunikationskälla, ett vidare sätt än med bara en lärare. Kroksmark (2011:18) ger 
många värdefulla synpunkter för de som skall introducera En-till-En i sina skolor där han 
behandlar det digitala stretchandet.  
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Vidare skriver Kroksmark att nya teorier behöver utvecklas för att möta de krav som 
digitaliseringen av undervisningen står inför (2010:6). Författaren förutspår också en 
diskussion om vad som är väsentligt att lära, reproduktion eller nyskapande. Även ett 
paradigmskifte är att vänta med nya frågor och svar i denna fråga (Kroksmark, 2010:18). 

4.2 Litteratur och forskning. 
I följande stycke har jag valt att göra underrubriker som, var och en, tar upp ett specifikt 
område. Det första stycket, didaktik – allmänt, är en vidare beskrivning av just didaktik. 
Övriga underrubriker är också av didaktisk art men mer specifika. Rubrikerna har sitt 
ursprung i de intervjuer som gjorts i detta arbete. 
 
Kroksmark (2010:6) skriver att det inte finns någon forskning som visar på vad i under-
visningen som förändras vid införandet av digitaliseringen i skolan. Man kommenterar 
ofta ”vad” man gjort samt ”i vilken utsträckning som eleverna använt datorerna”, sällan 
”hur” (Lei & Zhao, 2008:101). Kroksmark skriver (2011a:10-11) att det blir elevens frågor 
som styr lärarens handledning av eleven. Läraren inser elevens förutsättningar att lära och 
får en förståelse för eleven och handleder utifrån detta. Elevens fokus hamnar på 
lärandets process och dess innehåll. 
 
Håkan Fleischer, doktorand i pedagogik på högskolan i Jönköping, lyfter fram 
problematiken inom olika undersökningar inom området av En-till-En, där utgångslägena 
inom forskningen inte anpassats till webb 2.0. Exempel på webb 2.0 är Facebook, Flickr, 
Delicious, LinkedIn (Fleischer, 2011a:538).  Fleischer vill även se nya epistemologiska2 
frågeställningar inom webb 2.0-forskningen. Fleischer (2011b:5.2.5) tillägger att det saknas 
studier och resultat på hur En-till-En-datorernas verkar över tid samt att det är få 
undersökningar där man kan se ett resultat utifrån tester med referensgrupper. Den analys 
som Lei och Zhao (2008:117) gör av sin studie är att ett års studier är alldeles för kort Det 
var skolans första år med dator. Man borde väntat några år. Lei och Zhao tycker även att 
det krävs ytterligare forskning och att undersökningsmetoderna utvecklas för att kunna se 
effekterna av En-till-En-projekt och datorns användning (2008:117). 
 
Maninger & Holden säger i sin slutsats, att det är svårbedömt om elevernas resultat ökat. 
För detta krävs en flerårig uppföljning med flera mätbara parametrar. Det undersökta 
projektet gav resultat när det gällde elevernas användande av datorn och engagemang 
samt ökad interaktion/samarbete mellan eleverna. Man ser dock bättre resultat i självtillit 
och problemlösning (Maninger & Holden, 2009:17). 

4.3 Didaktik - allmänt. 
Kroksmark (2010:14) menar att lärandet med digitaliseringen inte sker på samma sätt som 
det analoga lärandet. Digitaliseringen använder internet som informations- och 
kommunikationskälla, ett vidare sätt än med bara en lärare. Kroksmark skriver vidare när 
det gäller övergången till webb 2.0. 
 

Lärarna i studien ser detta som ett av de mest framträdande möjligheterna 
och problemen med En-till-En. De riksgiltiga målen är formulerade på ett 
sätt där datoranvändningen genererar andra kunskapskvaliteter som 
kännetecknas av skapande och nytänkande, analyser och kritisk granskning 
där eleverna efterhand utvecklar en syn på kunskap som preliminär, tillfällig 
och mångfacetterad. (Kroksmark, 2010:14) 

                                                
2 Epistemologi, kunskapsteori, kunskap och lärande. 
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Kroksmark (2010:18) skriver vidare att lärare i skolor som infört elevdatorer ofta 
använder ett tidigare analogt sätt i sin undervisning vilket inte alltid faller väl ut. Det är 
detta Kroksmark kallar digitalt stretchadhet. Även det omvända förekommer. Towndrow 
och Vaish (2009:207) nämner i stort sett samma effekter då många lärare ändrar i sina 
kurs-planeringar så att dessa passar in i den nya situationen med En-till-En-datorer, andra 
försöker att behålla sina gamla kursplaneringar i en ny situation.  
 
I viss kontrast till ovanstående kan man se hos Marby & Snow (2006:311) där man fick 
hjälp med att standardisera uppgifterna mot statliga krav, viket fick den negativa effekten 
att lärandet blev alldeles för mekaniserat till skillnad från ett mer analyserande lärande. 
Införd teknik som skulle göra det möjligt att dokumentera elevernas arbeten behövde 
utvecklas. Vidare såg man att det fanns svårigheter/brister att kunna anpassa de statliga 
kraven till individualiseringen. 
 
Hur det än är kan man se att undervisningen utgår mer från elevens lärande och att eleven 
har möjligheter att konstruera sitt eget lärande, skriver Fleischer (2011b:5.2.3). En ökad 
motivation uppstod då eleven kunde välja läromedel (information) och på vilket sätt som 
eleven valde att lära sig. Detta ledde till att de kunskaper som redovisas kom att se olika ut 
beroende på vilken elev som utfört arbetet. Därigenom ställs det stora krav på lärarens 
kunskaper och flexibilitet (Fleischer, 2011b:5.2.3).  
 
Elever som av olika orsaker inte vill, eller inte vågar, delta i klassrumsdiskussioner kan 
med mail eller andra kommunikationslösningar hitta nya vägar. De kan få chansen att 
uttrycka sina åsikter, om än inte verbalt. Detta bör då uppmuntras av läraren. Även 
Kroksmark (2011:668) tar upp detta, att eleverna väljer att vara mer anonyma i 
kommunikationen i form av mail mellan lärare och/eller andra elever. Marby och Snow 
skriver att En-till-En gav eleven nya sätt att visa vad de lärt, en ökad individualiserad syn 
på lärande (2006:311). Lei och Zhao är inne på samma tankar; i sin kommunikation 
använde eleverna mail eller besökte lärarnas hemsidor för att hämta information om 
pågående kurser. Eleverna kunde maila frågor till sina lärare som de behövde hjälp med 
innan nästa lektionspass eller boka in möte för hjälp eller handledning. Det var ofta de 
blyga eleverna som hörde av sig via mail (Lei & Zhao, 2008:109). 
 
Lärare som är osäkra på tekniken med datorer eller osäkra på hur man kan utnyttja En-
till-En kan behöva hjälp med tips och idéer men framför allt vilka vetenskapliga teorier 
som kan finnas för att hjälpa sina elever till högre måluppfyllelse. Detta kan leda till stress 
hos lärare. Vissa stressmoment har man sett då vissa lärare känner sig otrygga med den 
nya tekniken (De Smet, Bourgonjon, De Wever, Schellens & Valcke, 2012:691). I en av 
undersökningarna kommer initiativet att införa En-till-En-datorer från myndigheterna. 
Initiativet har medfört att vissa lärare känner en press inför myndigheter, skolledning och 
föräldrar (Maninger & Holden, 2009:7). 
 
Flera forskarrapporter framhåller att vikten av tydliga instruktioner är ett måste. I 
Kroksmarks undersökning (2010:9) kommer man fram till ett antal punkter som är 
intressanta ur ett lärandeperspektiv. Först nämner han planeringen där fokus flyttas från 
planering av undervisningen till planering av lärande. Tydligheten är ett krav vid 
planeringen. Eleverna måste få en klar bild över vad de skall jobba med. Planeringen 
måste vara mer övergripande eftersom elever arbetar olika, i flera avseenden, och kommer 
fram till svar på olika sätt då vägen till målet blir individuellt. En flexibel lärare krävs. 
(Kroksmark 2010:8, 2011:667-668). Även Sclater, Sicoly, Abrami och Wade (2006:15) 
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pekar på vikten av att skapa tydliga strukturer för eleverna för att man skall nå bra resultat 
i sina klasser. Även Maninger och Holden (2009:13-14) pekar på vikten att skapa tydliga 
strukturer för eleverna för att man skall nå bra resultat i sina klasser. 
 
Undervisningsmetoden blir punkt nummer två, enligt Kroksmark (2010:9). Den metod 
som lärare använder ger förutsättningar för lärande. Analoga metoder görs till digitala i ett 
stretchande. Undervisningen blir på individnivå, där läroböcker kan saknas och eleven 
väljer sina egna personer att kommunicera med. Då eleven har en stor frihet att välja väg 
fram till målet ställer detta krav på läraren som hela tiden måste vara beredd på nya och 
oförberedda frågor från eleverna, utifrån var eleven är. Här blir det elevens frågor som 
styr lärarens handledning. Läraren inser elevens förutsättningar att lära och får en 
förståelse för eleven och handleder utifrån detta. Elevens fokus hamnar på lärandets 
process och dess innehåll (Kroksmark, 2010:10-11). Warschauer, professor i undervisning 
och information på University of California, är inne på samma tankar: För att lyckas var 
det väsentligt att lärare gav tydliga instruktioner och utvecklade informationskompetens 
och ett undersökande arbetssätt hos eleverna (2007:2537).  

4.4 Ökad måluppfyllelse. 
Lei och Zhao (2008:101) skriver; man kommenterar ofta ”vad” man gjort samt ”i vilken 
utsträckning eleverna använt datorerna”, sällan ”hur”. Detta gör att det saknas klara tips 
på hur man bör eller kan göra för att öka elevernas måluppfyllelse. Dock kan man se att 
det finns vissa resultat som pekar på ett ökat lärande. Eller som Warschauer, (2007:2537) 
skriver; skolor med tydliga visioner, värden och en tanke lyckas bättre. ”Datorn gör inte 
dåliga skolor bra men gör redan bra skolor bättre” (min översättning).  
 
Tysta, blyga elever har fått ytterligare en kanal (via mail mm) att framföra sin tankar från 
klassrumsdiskussionerna. Detta har redan berörts i didaktikavsnittet och återfinns hos  
Kroksmark (2011:668), Marby och Snow (2006:311) och Lei och Zhao (2008:109). 
 
I Lei och Zhaos studie såg man att eleverna lyckades bättre i ämnet teknik efter ett år med 
sina datorer från ett medel på 7,42 till 7, 92 (Svårt att värdera då författarna inte anger 
signifikansen här). I ett standardiserat test, GPA3 , såg man bara en marginell signifikant 
förbättring av resultaten mellan åren, från 3,27 till 3,32 (Lei & Zhao, 2008:113).  
 
Sclater et. al (2006:10) har i sin undersökning redovisat högre resultat i lästest (CAT-3)4 
men lägre resultat inom matematik. Här visar det sig att elever, som använt dator mycket i 
sin undervisning, når högre i lästest. De som använt dator mindre inom matematikämnet 
har fått högre betyg i samma test. Även denna undersökning innehåller en del osäkra 
resultat, enligt författarna. 
 
Genom att eleverna själva kunde ta fram information och experimentera med, analysera 
och värdera denna ökade deras engagemang (Warschauer, 2007:2521). Vid intervjuer med 
lärare nämner Warschauer att djupinlärningen ökar bland eleverna då dessa även måste 
välja bland det material som de finner på internet. 90 % av lärarna sa att eleverna når en 
djupare kunskap och 85 % att eleverna blir mer involverade (2007:2122).  
 
Vid jämförelser mellan demografiskt liknande skolor fann Marby och Snow att eleverna 
på den undersökta skolan förbättrade sig i läsning och i skrivande, men att man inte såg 

                                                
3 Grade Point Average. 
4 Canadian Achivment Test, 3 (CAT-3). Test med läsförståelse och matematik. 
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någon förbättring inom matematik i ett test5. Vidare såg man att elevernas engagemang 
ökade om förväntningarna var höga från läraren, samt att lektionerna höll en hög kvalitet. 
Detta gällde även på de andra skolorna som man jämfördes med. Eleverna uppmanades 
också att kommentera klasskamraternas utkast av texter. Lärarna försökte här att få 
eleverna att prestera mer genom feedback till eleverna (Marby & Snow, 2006:299). Man 
såg också tecken på att fler inlämningsuppgifter kom in till lärarna samt att dessa ofta höll 
en högre kvalité med flera rätta svar än tidigare (Mabry & Snow, 2006:301). 
 
Elever med svårtolkad handstil blev nöjdare med att skriva då de inte hämmades av sin 
handstil (Lei & Zhao, 2008:107). Samma resultat finns hos Sclater et. al (2006:13) ser 
också att elevernas motivation ökar inom de ämnen som innehåller skrivarbeten. De 
elever som känner att de har en dålig handstil kan känna sig friare om de får göra sin text 
på dator. 

4.5 Delade dokument. 
Delade dokument är när flera parter kan skriva i ett och samma dokument över internet. 
Detta arbetssätt möjliggör att de olika författarna kan befinna sig på olika platser. I detta 
hänseende understryker Kroksmark att; skolan utgör en fysisk plats för lärande men 
kunskapen kan nu i en En-till-En-tid inhämtas på andra platser, i andra rum än 
klassrummet och på helt andra tider (Kroksmark, 2011:673; 2010:17). När det gäller 
platsen, rummet och tiden skriver Fleischer (2011a:542) att i dagens skola sker fortfarande 
undervisningen i klassrummet och under en bestämd tid där informationssökning och 
kommunikation och lärande sker. Men det sker nu också på andra platser och tider. I 
hemmet, på resan och på många andra platser. Problemet för lärare blir att källgranska all 
information som eleverna hittar (Kroksmark, 2010:17) och att informationen på vissa 
sidor ständigt förändras (Fleischer, 2011a:543). 

4.6 Formativ bedömning. 
Man kan se liknande bedömnings-/arbetssätt i några av de lästa forskningsrapporterna. I 
ett av diskussionsforumen kunde eleverna få support/feedback på sina texter i 
samhällsämnen eller matematik av ”proffs-elever”6. De fick och kunde ge kritik till 
”proffs-elever” och/eller sina klasskamrater (Lei & Zhao, 2008:109).  
Tekniken förbättrar lärandet, lärarna blev mer guider till den information som eleverna 
fann och mindre experter, ett konstruktivistiskt lärande på den heterogena skola som 
Maninger & Holden undersökte (2009:13-14). Eleverna skaffar extern information till sina 
arbetsuppgifter och läraren kan ge fortlöpande stöd och hjälp (Maninger & Holden, 
2009:13-14).  
 
Fleischer (2011a:541) menar att man inte alltid kan förutse vilka möjligheter datorns 
verktyg (programvaror etc) ger. Datorn blir i sig något som har olika ”karaktär” beroende 
på användaren i ena ändan, datorn i mitten, och informationen i den andra änden 
(Fleischer, 2011a:542). Detta skulle kunna tolkas som att individualiseringen inom skolan 
har gått förbi lärarna. Lärare har svårt att se hur eleven jobbar, men kan se ett färdigt 
resultat. Varje elev har utformat sin individuella lärstil. Att bedöma eleven formativt blir 
svårare när man inte ser elevens process till resultatet och målet. 

                                                
5 Testet speglade bara läs- och skrivkunnigheten samt matematikkunskaperna. 
6 Ej preciserat vilka dessa ”proffselever” var. 
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4.7 Informationssökning 
Kroksmark (2010:13) säger att eleverna utvecklar strategier för att skilja ut vad de behöver 
för information för att nå de krav som skolan ställer. Eleverna skaffar sig 
urskiljningsstrategier för att nå sina mål och kunskaper. 
 
Kunskapsbegreppen i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  
och Läroplan för de frivilliga skolformerna kommer delvis i konflikt med det digitala lärandet 
då datoranvändandet bereder nya vägar till kunskap via skapande, nytänkande, analyser 
och kritisk granskning. Olika information jämförs, kombineras och utvecklas. Här skapar 
eleverna en preliminär, tillfällig och mångfacetterad syn på kunskap. Författaren menar att 
eleverna efterhand lär sig att kritiskt granska, tänka efter, sortera och avgränsa, definiera 
mål, gå mellan del och helhet, jämföra, se komplexa sammanhang, bidra med eget arbete, 
syntetisera och formulera sig skriftligt. Det nya sättet medför att en mångfald av lärstilar 
utvecklas bland eleverna (Kroksmark, 2011:671-672). Kroksmark skriver vidare att 
användandet av Google lär eleven att: 
 

kritiskt granska, tänka efter, sortera och avgränsa – relevanskriterium, 
formulera en precis fråga; definiera målet, pendla mellan del och helhet, 
jämföra, se komplexa sammanhang, bidra med något eget/ eget arbete – 
som kräver kunskap, handling och kreativitet, syntetisera, formulera sig i 
skrift. (Kroksmark 2010:16) 

 
Fleischer (2011b:5.2.2) är lite mer försiktig avseende internets förtjänster då han skriver 
att sättet som datorerna används på främst är som ett sökverktyg och en effekt, i och med 
En-till-En-tekniken införts, är att eleverna utvecklat sin ”sök-skicklighet”. Samma tankar 
ser vi hos Lei och Zhao (2008:108) som ger en mer nyanserad bild av internet då de 
skriver att webbsidor som lärare rekommenderade besöktes av eleverna som ökade sina 
kunskaper/ information. De använde den också som hjälp för att slutföra sina övningar, 
arbeta med olika projekt, delta/engagera sig i diskussionsforum med klasskamrater eller 
andra personer. Det som framkom i Warschauers (2007:2517) undersökning var att 
många av eleverna kunde tillgodogöra sig information, analysera samt göra om 
informationen till kunskap. Att skapa utmaningar för eleverna att söka kunskapen via sina 
datorer ger ett bra resultat och har då kopplingar till det kognitiva lärandet där man söker 
ett svar på det man för tillfället behöver. Exempel här är att hitta förklaringar på nya ord 
eller uttryck eller att söka svar och idéer till pågående klassrumsdiskussioner (Warschauer, 
2007:2517). När det gäller sökande av information på internet går detta snabbare och är 
mer aktuellt än att gå till bibliotekets uppslagsverk (Warschauer, 2007:2519). 

4.8 Foto, film, TV och ljud. 
Fleischer, (2011a:537) nämner som exempel att utvecklingen gått från att konsumera film 
till att producera film. Förr fanns en producent och en konsument medan dessa nu i webb 
2.0 kan samarbeta och där konsumenten nu kan kontrollera det som nyss skapats, en 
”prosumer”7 skapas (Fleischer, 2011a:538). Ett vanligt förekommande moment i 
undervisningen var digitala presentationer, ordbehandling och programmen iMovie8, 
Garageband9 (Fleischer, 2011b:5.2.2). 

                                                
7 Man har satt ihop de engelska orden producer och consumer till prosumer. 
8 Macs videoredigeringsprogram.  
9 Macs musikredigeringsprogram. 
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4.9 Digitala presentationer. 
Med digitala presentationer avses här programvara där man kan blanda text och bilder, till 
exempel Power Point och Keynote. Forskningsanknytning saknas i den litteratur som 
behandlas i detta arbete och nämns snarare i förbigående. Jag har ändå valt att ha kvar 
den, dels för att den utgör en viktig del i intervjudelen, dels för att göra det lättare för 
läsaren. 

4.10 En-till-En och eleverna.  
Kroksmark jämför det traditionella sättet att arbeta, alltså med penna och papper, som ett 
analogt lärande till dagens datoriserade sätt att lära med datorns styrplatta och 
tangentbord. Alla möjligheter med till exempel foto, ljud och film gör att eleverna agerar 
fysiskt och skapar ett nytt sensoriskt gränssnitt. Författaren går så långt att han menar att 
då eleverna vänder sig mot datorn indikerar de ett fysiskt och kroppsligt förhållande till 
digitaliserad information (Kroksmark, 2011a:13).  
 
Några få klickningar innebär att olika sorters information kommer fram som eleverna 
jämför och kopierar och till sist kombinerar och utvecklar. Variationen innebär att några 
av eleverna lär sig se saker bortom det uppenbara. Det är en av lärandets främsta 
kvaliteter och om det är något som varje elev kan erövra bör det kunna uppfattas som en 
stor kunskapsmässig framgång med En-till-En. Skillnaden mot att anpassa sig till vad som 
anges i en bok är avsevärd liksom möjligheterna att kunna ta för sig på sin egen nivå av 
det som finns tillgängligt (Kroksmark, 2010:15). Dessutom, enligt Maninger och Holden 
samarbetar eleverna mer när datorn är närvarande (2009:13-14; Kroksmark, 2010:11). 
 
Karaktären på lärandet med datorer ändrats under tid, från att vara en ren 
informationskälla, med en del fallgropar, till ett internet med sociala interaktioner. Man 
talar ofta att internet har gått från att vara en statisk informationskälla, den så kallade 
webb 1.0 (Web 1.0)10  till att vara dynamisk och interaktiv med användaren, som webb 2.0 
(Fleischer, 2011a:537; Kroksmark 2011a:1). De sociala interaktionerna gör att innehåll och 
information ständigt förändras och kommer att vara svåra att bedöma. Exempel på webb 
2.0 är Facebook, Flickr, Delicious, LinkedIn (Fleischer, 2011a:538). Som nämnts tidigare 
skriver Fleischer (2011a:537) som exempel att utvecklingen gått från att konsumera film 
till att producera film.  

4.11 Dator som redskap eller pedagogik. 
Lei och Zhao nämner att samtliga lärare, 100%, tyckte datorn var viktig för både elever 
och lärare och var till stor hjälp vid föräldrakommunikationen. Vid elevkontakten tyckte 
96,4% av lärarna att datorn var till hjälp (Lei & Zhao, 2008:115). Tekniska lösningar gav 
en ökad effektivitet, eleverna skaffade extern information till sina arbetsuppgifter och 
läraren gav fortlöpande stöd och hjälp (Maninger & Holden, 2009:13-14).   
 
Det finns också studier som pekar på att de tekniska inslagen kan upplevas som ett hot i 
undervisningen samt att det finns en skillnad mellan elevernas sätt att presentera kunskap 
som bör tas hänsyn till (Towndrow & Vaish, 2009:218). 

4.12 Fortbildning. 
Vid införandet och implementeringen av En-till-En använder skolorna olika strategier, 
från år av förberedelser och fortbildning till ingen ansats till förberedelser eller 

                                                
10 Webb på svenska och Web på engelska. 
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fortbildning. De skolor som gjort en grundlig förberedelse är även de skolor som lyckas 
bäst (Fleischer, 2011b:5.3.4).  
 
En analys som Warschauer (2007:2523) gör av de heterogena skolorna visar att de som 
lyckats med att införa En-till-En-konceptet är de lärare och skolor som ger 
introduktionsprogram för att kunna arbeta undersökande och utredande med datorn. 
Tillgången på akademiska söksidor och introduktion till dessa bland elever ökar också 
kunnandet (Warschauer, 2007:2526). Det visar sig att bland de mest framgångsrika 
skolorna finns tydliga mål och en organisation som fungerar (Warschauer, 2007:2525). 
 
Towndrow och Vaish (2009:216) gör även en SWOT11-analys för att se i vilken 
utsträckning skolans vision uppfylls; att skapa en bra lärmiljö som förbättrar elevernas 
motivation, kreativa och kritiska förmåga. Styrkan man fann i undersökningen är att 
lärandet blir mer individuellt, läsandet och skrivandet blir mer extensivt, undersökningar 
och utformning blir mer multimodala (Towndrow & Vaish 2009:215). Bland svagheterna 
kunde man märka att det var svårt att ta till sig ny teknik och utveckla denna till 
pedagogik. Man såg även att eleverna fick svårt att visa sina kunskaper samt att man 
undvek att använda befintliga hjälpmedel/teknik. Bland möjligheterna ser man att 
ledningen är positivt inställd och att de tekniska möjligheterna finns (Towndrow & Vaish, 
2009:216-217). Andra viktiga delar för att lyckas är, enligt Maninger och Holden, att 
ledningen kommunicerar förväntningarna, att resurser till utrustning, mjukvara, träning 
och teknisk support finns, samt att lärare får tillfälle att träna och känna sig säkra i den nya 
tekniken. En akademisk miljö som gör det möjligt att prova teknik och möjligheter att få 
använda tekniken bland eleverna behövs. Även tillgång till undervisningsmodeller som 
blir ett stöd för läroplanen utan att bli för styrande är positivt (Maninger & Holden, 
2009:9). 

5 METOD 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att intervjua lärare som arbetar mycket 
med datorn i sin undervisning.  
 
Analysen bygger på intervjuer med lärare som har arbetat med dator, mer eller mindre, 
dagligen i sin undervisning. Förhoppningen är att svaren från lärarna ska ge en bild av sina 
tankar och sin intuitiva känsla för hur eleverna lyckas med sina resultat. Lärarnas 
antaganden om påverkan på måluppfyllelse bygger på deras antagande och goda omdöme. 

5.1 Val av metod 
Som intervjumetod valde jag att genomföra en kvalitativ intervju med ett antal pedagoger. 
Valet att genomföra en kvalitativ intervju grundar sig i att det inte finns ett kvantifierbart, 
bestämt svar i frågeställningarna samt att frågorna är öppna (Kvale & Brinkman, 2009:43 
ff). Intervjun kommer att bli en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale & Brinkman, 
2009:139 ff). Denna intervjuteknik bygger på den intervjuades livsvärld och att det under 
intervjun krävs att man följer upp svar från intervjupersonen (Kvale & Brinkman, 
2009:140). I kvalitativa forskningsintervjuer ligger själva fokus på intervjuandet som 
metod samt analysen på det utskrivna materialet (Kvale & Brinkman, 2009:97). Kunskap 
produceras i ett socialt sammanhang mellan två personer, intervjupersonen och 
intervjuaren. Produktionen av fakta och data följer inga färdigställda mallar men ställer 

                                                
11 SWOT. Från engelskans Strenght (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter), och 
Threats (Hot). Detta sätt att värdera används inom företagsvärlden vid olika typer av analyser. 
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krav på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme samt förmågan att kunna följa 
upp med spontana men genomtänkta följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009:98). Fokus 
ligger på uppgiften, materialet och objekten man arbetar med (Kvale & Brinkman, 
2009:103). I denna form av intervju, kvalitativ, söker man inte svar på en hypotes utan på 
frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009:122). 

5.2 Intervjuteknik 
Före de egentliga intervjuerna gjordes en provintervju med en kollega. Därefter justerades 
till kortare frågor. I intervjuerna vill jag ha svar på vilken pedagogisk syn och vilka 
didaktiska strategier de utvecklat i sin undervisning inom En-till-En. Även i vilka 
lärsituationer eleverna har ökat eller minskat sina resultat i allmänhet.  
 
Under intervjun fyllde jag i med följdfrågor för att förtydliga svaren från respondenterna. 
Följdfrågorna har varierat mellan de olika intervjuerna även om jag haft förslag på 
följdfrågor. Efter vissa frågor gjordes en kort sammanfattning för att bekräfta eller få ett 
förtydligande av svaren. Efter intervjun gjorde jag en sammanfattning av hela intervjun 
tillsammans med respondenten så att eventuella missuppfattningar kunde rättas till. 
 
Tre av intervjuerna tog drygt en timma och den fjärde intervjun tog en dryg halvtimma. 
Innan intervjun startade gick jag igenom de etiska reglerna samt berättade om syftet med 
intervjun. Jag såg också till att mina respondenter hade gott om tid så att de inte skulle 
känna stress under intervjun. 

5.3 Intervjufrågor 
Vid intervjuerna har jag ställt korta och öppna frågor för att skapa möjlighet till utförliga 
svar. Inför intervjuerna kom jag fram till följande frågor 1 -4, samt, som stöd för minnet, 
alternativa följdfrågor a – e. Jag har, som redan nämnts, även kommit med andra 
följdfrågor under pågående intervju. 
 

1. Berätta hur du använder datorn i din undervisning.  
a. Berätta hur du förberett lektionspass eller kursmoment där datorn varit ett 

redskap i din undervisning? 
b. Hur skiljer sig dessa förberedelser från tiden innan datorn introducerades. 

2. Vilken respons har du fått? 
a. Tycker du att du fått en bra respons av eleverna för denna (ovanstående) 

förberedelse. 
3. Vilka resultat har du fått? 

a. Tycker du att elevernas förståelse blivit bättre i dessa 
lektionspass/kursmoment? 

b. Hur har du sett att eleverna lärt sig? 
c. Märker du någon skillnad hos eleverna? 
d. Har elevernas resultat blivit annorlunda i detta lektionspass/kursmoment? 
e. Kan du beskriva hur, gärna konkret, skillnaden i resultaten innan 

respektive efter datorns införande. 
4. På vilket sätt har du lärt dig att arbeta med datorn? 

5.4 Strategiskt Urval 
De respondenter som valdes ut var pedagoger som arbetade mycket med En-till-En i sin 
undervisning och könsfördelningen var jämnt fördelad. Utifrån dessa urvalskriterier valdes 
fyra pedagoger ut; två kvinnor och två män. Att valet inte har varit slumpvis beror på att 
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alla lärare inte ligger så långt fram i sitt arbete med IKT och skulle kanske inte bidra på 
samma sätt med information och kunskap för arbetets frågeställningar och syfte. Urvalet 
har således varit strategiskt (Trost, 2007:33). Tre av respondenterna har inte fått någon 
relevant fortbildning inom En-till-En. En av lärarna har fått fortbildning inom En-till-En, 
men detta gav inte läraren några handfasta undervisningstips. Respondenterna jobbar på 
en gymnasieskola i västsverige och samtliga undervisar i huvudsak inom teoretiska ämnen. 
 
Lärare 1 (L1): Man, medelålders. Undervisar i teoretiska ämnen inom yrkesprogrammen. 
Mycket god datorvana. Saknar fortbildning inom En-till-En. Har undervisat i fem år. 
Intervjuad 2012-02-22. 
 
Lärare 2 (L2): Kvinna, medelålders. Undervisar framförallt inom studieförberedande 
programmen i teoretiska ämnen. Mycket god datorvana. Har undervisat i cirka tio år. Har 
fått enklare fortbildning inom En-till-En. Intervjuad 2012-03-14. 
 
Lärare 3 (L3): Man, äldre. Undervisar i teoretiska ämnen på såväl yrkes- som 
studieförberedande program. God datorvana. Har undervisat i 15 år. Ingen fortbildning 
inom En-till-En. Intervjuad 2012-03-15. 
 
Lärare 4 (L4): Kvinna, yngre. Undervisar i teoretiska ämnen inom yrkes- och 
studieförberedande program. God datorvana. Undervisningstid, två år. Intervjuad 2012-
03-15. 

5.5 Utskrift av intervjuerna 
I detta arbete är endast de viktigaste delarna av intervjuerna utskrivna. Orsaken till detta är 
att fokus har legat på delar som berör lärares utveckling inom En-till-En och delar som 
visar på en högre måluppfyllelse hos eleverna. I denna typ av intervju plockade jag ut de 
väsentliga delarna som ger information till syftet och frågeställningarna. Stora delar av 
intervjuerna finns nerskrivna. Intervjuerna finns också lagrade som mp3-filer. Det 
inspelade materialet har genomlyssnats ett flertal gånger tillsammans med den nedskrivna 
texten. 

5.6 Bearbetning  
Då jag har frågeställningar att utgå från kommer jag bara att skriva ut de delar av 
intervjuerna som ger svar eller information till mina frågor. I denna form av intervju, 
kvalitativ, söker man inte svar på en hypotes. Det handlar om att söka data/information 
till frågeställningarna (Kvale & Brinkman, 2009:122). När intervjuerna var genomförda 
grupperade jag respondenternas svar/information inom olika ämnesområden, som även 
utgör underrubriker i resultatdelen. 

5.7 Analysmetod 
Som analysmetod kommer jag att använda meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 
2009:221). Denna form av analys passar då det är öppna frågor som skall ge svar på eller 
information om de frågeställningar som ställts. Metoden är baserad på en fenomenologisk 
(icke-spekulativ) grund. I denna metod intervjuas personerna, följt av utskrift av de 
avgivna svaren. Därefter följer genomläsning av texten, man plockar ut väsentliga åsikter 
som intervjupersonen har uttryckt. Tema som dominerar uttrycks så enkelt som möjligt 
utifrån intervjupersonens synvinkel. 
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5.8 Reliabilitet (Noggrannhet) 
Följdfrågor som uppkommit under intervjuerna, har varierat mellan respondenterna, 
vilket hör till intervjutekniken. Huvudfrågorna har hela tiden varit desamma. Med tanke 
på följdfrågornas variation har i vissa fall respondenten kommit in på andra huvudfrågor. 
I dessa fall har jag låtit respondenten komma in på dessa frågor. Jag har då gått tillbaka till 
föregående fråga efter att respondenten och jag känt oss klara med frågan vi kom in på. 
Alla svar har behandlats på samma sätt.  
 
En av respondenterna är nyligen examinerad lärare och säger själv att det är svårt att ge en 
rättvis bild av en ökad måluppfyllelse då läraren har liten erfarenhet av betygssättning.  

5.9 Validitet (värde) 
Antalet respondenter borde ha varit flera för att kunna göra underlaget större och därmed 
få högre validitet i svaren. Det går heller inte att göra några generaliseringar av resultaten.  
 
För egen del har detta arbete gett mig värdefulla tankar om didaktiken inom En-till-En. 

5.10 Etiska överväganden till intervjuerna 
Alla intervjupersoner har fått ett formulär som undertecknats tillsammans med 
intervjuaren. I detta formulär framgår att personen kan avbryta intervjun när de vill. De 
har blivit informerade i vilket syfte intervjun görs, vilka som har tillgång till intervjuerna 
samt hur intervjupersonernas konfidentialitet behandlas och redovisas. Övervägningar om 
eventuella konsekvenser har beaktats (Kvale & Brinkman, 2009:84; Vetenskapsrådet, 
2002). 

6 RESULTAT 
I intervjuerna har det varit viktigt att få fram, hur lärarna har jobbat med En-till-En och 
utvecklat sin undervisning. Deras berättelser har sorterats in under olika rubriker för att få 
en samlad bild av olika metoder som utvecklats.  
 
Förkortningarna i materialet; L1, L2, L3 och L4 är de fyra respondenterna.  (L1-L4) 
betyder att L1, L2, L3 och L4 avgett likartade svar. (L2, L4) betyder att L2 och L4 avgett 
likartade svar. 

6.1 Didaktik – allmänt. 
Varje lärare utformar sina metoder individuellt för att försöka underlätta och höja lärandet 
(L1-L4). Två av svaren visar att didaktiken varierar mellan de olika lärarna samt att olika 
ämnen har sin speciella didaktik (L2-L4). Vissa ämnen, som till exempel språk, vinner på 
att man kan lyssna på språket på ett nytt och varierat sätt (L3). Flera av lärarna använder 
specifika hemsidor som stämmer till ämnen/kurser, exempelvis riksdagen, myndigheter 
som SCB m.fl. (L2, L4). Lärarens personlighet spelar stor roll i hur datorn används (L2-
L4). 
 
Alla respondenterna (L1-L4) använder mail och/eller delade dokument som 
kommunikationsväg för diskussioner med sina elever. Kommunikationen kan vara att en 
blyg/tyst elev lämnar synpunkter via mail på tidigare diskuterat material. Lärarna har på 
detta sätt kunnat se att vissa elever som har svårt att muntligen uttrycka sig eller bara varit 
blyga i en klassrumssituation kunnat visa läraren förståelse av det som gåtts igenom eller 
diskuterats på lektionen (L1-L4). Inlämnade uppgifter från eleverna kommenteras av 
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lärare som på detta sätt kan handleda eleverna upp till högre måluppfyllelse och betyg (L1-
L4). I det senare fallet lämnar eleven åter in efter kompletteringar och justeringar av sitt 
material. En form av formativt lärande som tas upp nedan. Mail blir en kommunikation 
och diskussion mellan elev och lärare. Mail kan även användas för att påminna elever som 
inte lämnat in uppgifter eller informera elever och kollegor (L4). Kommunikation via mail 
ger mindre papper att hålla ordning på eller förvara (L3). 
 
Lärarna tar upp svårigheterna för eleverna; dels att vara källkritiska samt att kunna ta ut 
den viktigaste informationen från olika internetsidor och kunna göra ett eget lärande av 
detta (L1-L4). En av lärarna uttrycker det med ”Alla behöver ett sätt att skapa sin 
kunskap”(L3). Att hitta bra internetsidor som tar upp relevanta frågor eller innehåller 
elevanpassade aktiviteter tar ibland mycket planeringstid, säger flera av lärarna (L1-L4). 
Några av lärarna använder flera olika internetsidor i sin undervisning som de letat fram 
samt undersökt eventuella elevaktiviteter på dessa sidor (L2, L4).  
 
En av lärarna använder inte bok som läromedel i sina kurser. Här har man gjort eget 
material utifrån olika läromedel samt kompletterat med länkar till lämpliga internetsidor, 
vilka också tagit tid att leta upp och utforma till användbart material (L2). Vissa 
ämnen/kurser kräver att dessa ständigt uppdateras vilket gör att man inför varje år måste 
uppdatera sitt material (L2, L4). 
 
Majoriteten av de fyra lärarna säger att instruktioner till eleverna måste vara mycket tydliga 
(L1-L3). Såvida inte uppgiften är att just finna information på egen hand och att man då 
som lärare får kontrollera i efterhand (L3). De svaga eleverna behöver en mer tydlig 
struktur (L1). En av lärarna tycker inte att instruktionerna behöver vara mer noggranna i 
En-till-En (L4). 
 
Integrering av programvara i undervisningen har uppskattats av eleverna, exempel på 
detta är Numbers i vissa ämnen. Detta ger ett naturligt sätt för eleverna att utveckla sina 
datakunskaper (L2). 
 
Alla lärare har egna hemsidor där de har lektionsplaneringar och uppgifter. Detta 
underlättar för elever som är frånvarande under lektionspass (L1-L4). En av lärarna delar 
sina lektionsanteckningar med eleverna via sin hemsida (L2). 

6.2 Ökad måluppfyllelse 
De elever som tidigare ”fick betyg” eller var motiverade får nu något högre betyg, andelen 
som tidigare fick underkänt, är lika stor (L1). En av lärarna uttrycker även att ”tidigare 
lades mycket tid på elever som hade det svårt för sig. Dessa elever får fortfarande mycket 
av lektionstiden, men övriga elever har fått en ny kanal via mail för att få hjälp eller 
feedback” (L1).  
 
En av lärarnas kurser bygger mycket på datorn som redskap. I denna kurs har man sett att 
eleverna lyckas mycket bättre då de har skaffat sig en mycket god datorvana, i och med 
En-till-En. Nuvarande elever kommer att få många höga betyg. Möjligen har nuvarande 
klass ett högre medel(betyg) överlag (L2).  
 
De elever som är tystare, inte så diskussionsvilliga, har nu fått en kanal för att uttrycka sig 
och kommunicera med läraren via mail (L1-L4). En-till-En har även medfört att man fått 
ytterligare ett sätt att presentera information/ kunskap på vilket ökar antalet 
”inkörsportar” för eleven (L3). 
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6.3 Delade dokument 
Delade dokument innebär att man kan skriva och redigera i samma dokument. Detta gör 
att läraren och eleven tillsammans kan följa en process. Läraren kan direkt gå in i 
dokumentet och skriva eller lämna kommentarer. Tre av lärarna jobbade på detta sätt i sin 
undervisning fast på olika sätt, men med gott resultat (L1-L2, L4). Här blir det delade 
dokumentet som en ”lektionsdagbok” (L1) alternativt ”loggbok” (L2) där eleven noterar 
sina kunskaper eller kan lämna synpunkter i övrigt.  
 
Hos en av lärarna avslutas varje lektion med att eleverna får uppgifter att lösa som 
anknyter till lektionspasset. Elever, som vill jobba med uppgifterna senare kan avsluta sin 
lektion men vet att detta måste göras. De elever som inte gör sina uppgifter ombeds 
stanna kvar efter lektionen för att slutföra sina uppgifter (L1). 
 
En av lärarna visade eleverna, via storbildsprojektor, hur man jobbade med delade 
dokument och fick god respons från eleverna (L2). 
 
En lärare använde delade dokument i första hand vid större uppgifter, som sträckte sig 
över tid (L4). Det är dock mycket sällan eleverna använder detta verktyg på eget initiativ 
vid till exempel grupparbeten (L2, L4). Även då eleven ”ska” använda delade dokument 
efterlevs detta inte av alla elever (L2). Enligt läraren kan det bero på att eleven inte vill visa 
vad som produceras i det delade dokumentet (L2). Att visa upp sitt material kan eventuellt 
ses som positivt feedback, eller negativt då man inte vill visa vad som gjorts i dokumentet 
(L1, L2). 
 
Vid distansarbete kan lärare följa och se vad eleven gör och till och med kontrollera 
elevens närvaro utan att befinna sig på samma plats (L4). Med distansarbete menas här att 
eleven eller läraren kan vara i hemmet eller på annan plats. 

6.4 Formativ bedömning 
Formativ bedömning innebär att läraren gör en fortlöpande avstämning mot centralt 
innehåll och mål under pågående arbete. Skriftliga prov, summativ bedömning, ställs som 
motsats till formativ bedömning. Alla respondenterna anser att de jobbar formativt i sin 
undervisning även om de använder prov som kompletterande redovisningsform till vissa 
moment (L1-L4).  
 
En lärare ger eleverna ”noggrann feedback” eller ställer utmanande frågor eller tips för att 
eleverna skall nå högre betyg. Samma lärare ger provliknande övningar, som inte är 
betygsgrundande. Resultatet utgör ett diskussions-underlag, mellan lärare och elev, för att 
se vad som kan förbättras (L3). 
 

6.5 Informationssökning. 
I de fall eleverna själva söker information från internet kan de kopiera direkt från någon 
hemsida och klistra in detta i sitt dokument utan att riktigt veta vad som står i texten 
(L1,L2). Ett sätt att komma till rätta med detta är att be eleven att redogöra för innehållet i 
kopierad text (L1). Svaga elever har svårast för att behandla information från internet. De 
har svårt att plocka ut det viktiga i informationen och göra denna information till sin 
kunskap (L1).  
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Hela internet är en extra resurs vid informationssökning, enligt en av lärarna (L2). Men 
lärarna anser att eleverna behöver hjälp och träning i att ”plocka ut relevant information” 
till svar i sina uppgifter (L1-L4). 
 
Med rätt utbildning bland eleverna anser samtliga lärare att internet är en bra resurs (L1-
L4). 

6.6 Foto, film, TV och ljud 
Alla lärare använder någon form av foto, film, tv och ljud på många olika sätt (L1-L4). 
Någon använder datorn för att bara visa film från DVD via projektor i stället för 
videospelare (L4). Andra använder olika medier för att ”bredda” sin undervisning utöver 
läroböcker mm (L1-L3). Med bredda menas här att man ger ”flera vägar för eleven att nå 
in i ämnet”(L3). Här kan det handla om uppläsningar av dikter och texter inom olika 
språk blandat med lärarens egna föreläsningar (L3). Aktuella tv-program via exempelvis 
SVT-Play (L2) eller klipp från You Tube eller andra internetsidor kan ge ytterligare 
information (L1-L4). En av lärarna uppger att de problem som finns med denna form är 
att eleverna kan tröttna på för mycket film (L3). Ett annat problem är när tekniken inte 
fungerar som förväntat (L3). Tv-program som finns tillgängliga via olika hemsidor finns 
bara tillgängliga under en viss period vilket påverkar kontinuiteten av planeringen (L2). 
 
Film som redovisningsform för eleverna är det bara en av lärarna som använt. Detta 
kräver då, enligt läraren att eleverna är trygga i sig själva och inte rädda för att eventuellt 
göra bort sig i filmen. Läraren uppger att användandet av film varit varierande genom åren 
mellan klasser av ovan nämnda skäl (L1). L1 säger att för elever som har svårt att uttrycka 
sig skriftligt har film och foto fungerat bra som redovisningsform. 

6.7 Digitala presentationer. 
Med digitala presentationer menas att man använder Power Point eller Keynote. De lärare 
som använder presentationsprogram vid sina genomgångar har ofta gått tillbaka till att 
använda tavlan mer och mer, eller till en kombination av tavla och digitala presentationer 
(L2-L4). En av lärarna anger att orsaken är att digitala presentationer blir förutbestämda 
och motverkar spontaniteten i undervisningen. Eleven blir inte lika delaktig (L3). 

6.8 En-till-En och eleverna. 
Eleverna använder dator för anteckningar samt söka information via rekommenderade 
webbsidor på vissa lektioner (L1-L4). Vid skriftliga prov vill de flesta elever skriva med 
papper och penna, möjligen för att ”känna sig mer bekväma” (L4). 
Eleverna har svårt att organisera sin planering med hjälp av dator. De föredrar papper och 
penna till detta (L3). Detta uttalande står i skarp kontrast till vad en av de andra lärarna 
säger; ”Eleven vill göra allt på datorn, vilket inte alltid är möjligt. Risk för att eleven 
fastnar i tekniken”. Papper och penna kan saknas hos eleven numera och de blir 
”förvånade när de får använda papper och penna (L2). Eleven ser inte fördelen med 
papper och penna, säger en av lärarna (L3). En lärare anser att det är viktigt att eleven blir 
delaktig och aktiverad genom att anteckna på dator eller på papper. ”Det räcker inte att 
höra på och se när läraren skriver” (L3). 
 

6.9 Datorn som redskap eller datorpedagogik 
Alla respondenterna anser att datorn är ett ”redskap” och att de inte kan påstå att det 
finns någon pedagogik som är anpassad till En-till-En, en datorpedagogik (L1-L4). Eller 
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som en av lärarna säger ”vi har ingen penn- eller kalkylatorpedagogik” och menar att 
datorn är ett i raden av redskap (L2). En annan lärare säger att man nog hittat andra 
redskap om inte datorn funnits (L3). 

6.10 Fortbildning 
Som sagts tidigare har alla respondenterna goda, eller mycket goda, förkunskaper inom 
datoranvändning och kan i de flesta fall använda de vanligast förekommande programmen 
i sina datorer. Bara en av de fyra lärarna har varit på fortbildning med fokus på En-till-En. 
Denna fortbildning höll dock ingen hög kvalité, enligt läraren (L2). Alla säger att de saknar 
relevant fortbildning och idéutbyte mellan kollegor för att utveckla sin undervisning (L1-
L4). Vid idé-utbyte mellan kollegor säger en lärare att man får störst utbyte med kollegor 
med likartad erfarenhet samt att dessa träffar bör bli mer konkreta (L1). En lärare 
efterfrågar relevant forskning om undervisning inom En-till-En (L2). 
 
Det framkommer också att det vore önskvärt med fortbildning även för eleverna i form 
av en introduktionsvecka med professionell fortbildare. Detta skulle vara en bra 
investering, enligt samma lärare (L2). 

6.11 Sammanfattning av resultaten. 
En sammanfattning av resultaten visar att det är i första hand den ökade 
kommunikationen mellan lärare och elever som ger förutsättningar för en ökad 
måluppfyllelse. Blyga och mindre verbala elever kan nu kommunicera skriftligt med sina 
lärare och på detta sätt visa, dels sina kunskaper och dels tankar i klassrumsdiskussioner. 
Den ökade kommunikationen, mellan lärare och elever, underlättar även den formativa 
bedömningen. Lärare kan på ett enklare sätt ge feedback till sina elever. Med datorns hjälp 
har kommunikationen underlättats och pappershanteringen minskat samtidigt som all 
korrespondens kan sparas. 
 
Ämnets karaktär och lärarens personliga didaktiska förmåga styr hur didaktiken utvecklas. 
Olika ämnen har sina behov och kan presenteras på olika sätt. Språkundervisningen har 
fått möjlighet att utvecklas då eleverna kan lyssna via sina egna datorer, oavsett tid och 
plats. Respondenterna säger också att med datorn har man kunnat ge ytterligare en 
möjlighet för eleverna att tillgodogöra sig fakta, flera av de intervjuade pratar om 
”breddning”. Här kan man tillföra användandet av film, foto, TV och ljud som ytterligare 
ett sätt att ”bredda” informationsvägarna, samt i vissa fall som ett sätt för eleven att 
redovisa. Respondenterna ser datorn som ett redskap i sin undervisning, ett didaktiskt 
redskap. 
 
De flesta anser att instruktioner måste vara tydliga. Framförallt svaga elever behöver en 
tydligare struktur. 
 
Elevernas källkritik kan utgöra problem ifall de söker information på egen hand. 
Motiverade elever som har lätt för att lära kan omvandla informationen till kunskap på 
egen hand. Elever som har svårare för att sålla i textmassor och göra om till kunskap 
verkar få nya svårigheter med all information. Elever som tidigare klarade ett godkänt eller 
mer har höjt sina betyg. De som tidigare hade svårigheter att nå godkänt har inte höjt sina 
betyg. I de kurser där datorn utgör ett krav för att klara kursen har elevernas resultat ökat 
då de har haft tillgång till en egen dator. 
 
Kvalificerad fortbildning inom En-till-En är ett nödvändigt sätt för att lyckas såväl bland 
elever och lärare. 
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7 DISKUSSION 
Syftet med detta arbete har varit att se vilken funktion datorn får vid En-till-En-
undervisningen utifrån lärares reflektioner. Det man kan se i resultatdelen är att datorn 
kan ha flera olika didaktiska funktioner. Vissa moment eller ämnen kräver en dator, i 
andra fall har datorn ersatt en annan teknik. Det finns även en ”gråzon” mellan dessa 
ytterligheter. 
 
Om man jämför med tidigare skola (eller skolor som ännu inte använder En-till-En) hade 
man ofta en datasal. Tillgängligheten till denna var begränsad eller krävde att salen 
bokades i förväg. Samt att det sker ett stretchadhet mellan gammalt analogt och nytt 
digitalt lärande som Kroksmark (2010:7) samt Towndrow och Vaish (2009:207) nämner. 
 
Skolan skall naturligtvis datoriseras för att kunna möta dagens behov, men för detta krävs 
relevant och kvalificerad fortbildning av den svenska lärarkåren, vilket också är 
ambitionen hos EU (2006:10) och regering (Regeringskansliet, 2011:23). Elevernas 
framtida arbetsplatser, oavsett yrke, kräver en arbetstagare med mer eller mindre goda 
datorkunskaper. Även samhället kräver att vi kan hantera dator för olika ändamål.  
 
När det krävs en dator eller ett datorprogram för att lösa uppgifter i skolan blir 
naturligtvis datorn oumbärlig. De tidigare datasalarna skulle passa med lärarens schema 
och eleven hade bara tid för dessa uppgifter när de befann sig i skolan. Kommunikationen 
med lärare kan nu ske när som helst från olika platser och där det finns tillgång till 
internet. Detta framkommer även i studierna av Fleischers (2011a:542) och Kroksmark 
(2011:673) och Lei och Zhao (2008:109). 
 
Där datorn ersatt annan teknik som DVD, mp-3-spelare, papper och penna, kan man se 
fördelen med dator som kan samla allt på ett och samma ställe, vilket även Fleischer 
konstaterar (2011a:537, 2011b:5.2.2). Eleven känner till sina egna inställningar och vilken 
struktur eleven själv skapat. 
 
”Gråzonen” är där man kan vinna effektivitet eller att arbetet underlättas. Mailkontakt 
eller delade dokument minskar pappershanteringen hos lärare och elever. 

7.1 Metoddiskussion 
Metoden som valts i detta arbete kan utvecklas på flera punkter. Främst borde antalet 
intervjuade lärare varit betydligt fler. Frågan om respons hade kunnat strykas eller 
omformuleras på annat sätt så att det framgått mer hur eleverna upplevde undervisningen 
bland respondenterna. Man hade kunnat komplettera med flera olika undersökningar till 
exempel enkätundersökning, intervjuer eller fokusintervjuer med eleverna. Resultaten går 
inte att generalisera då flera respondenter hade krävts samt att svaren om elevernas högre 
måluppfyllelse bygger på pedagogernas intuitiva känsla. Vidare hade studier över längre 
tider och mellan skolor under perioder, med respektive utan dator, varit önskvärda. Detta 
är något som även flera forskare är inne på (Maninger & Holden, 2009:17; Lei & Zhao, 
2008:17; Fleischer, 2011b:5.2.5) 

7.2 Resultatdiskussion 
Den första frågeställningen i detta arbete är: Vilken pedagogisk syn och vilka strategier 
utvecklar lärare på gymnasieskolan som använder sig av En-till-En i undervisningen? 
Svaret på denna fråga är att ämnet och pedagogen styr vilken strategi som utvecklas. Det 
finns alltså inget generellt svar för hur undervisningen skall bedrivas inom En-till-En. 
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Även i en ”datorlös” skola spelar pedagog och ämne in för hur didaktiken bedrivs och 
utvecklas.  
 
Man måste se med vilket engagemang de intervjuade lärarna lägger ner i sitt arbete att 
anpassa sin undervisning till En-till-En. De utnyttjar ny teknik för att komma fram till nya 
didaktiska metoder i sin undervisning. 
 
Den andra frågeställningen: Ökar måluppfyllelsen med hjälp av datorn? Resultaten från 
intervjuerna visar att den ökade kommunikationen underlättar för blyga och mindre 
verbala elever. Samma resultat hittar man hos Kroksmark (2011:668), Marby och Snow 
(2006:311) och Lei och Zhao (2008:109). Eleverna får nu en möjlighet att via mail eller 
delade dokument visa sina kunskaper. Kommunikationen underlättar att ge feedback på 
elevernas arbeten så att dessa elever kan utvecklas på ett positivt sätt. Den ökade 
feedbacken nämns även av Marby och Snow (2006:299). Detta underlättar då även den 
formativa bedömningen av eleverna. 
 
Att man inför medier, foto, film, TV och ljud, i undervisningen på ett nytt sätt ökar 
möjligheterna och variationen av informationen till eleverna, ingångarna till informationen 
ökar (”breddas”). Fleischer (2011a:537, 2011b:5.2.2) nämner detta som ett hjälpmedel och 
mindre som en didaktisk metod. 
 
Att andel elever med underkänt, IG eller numera F, är lika stor är ett problem som en av 
respondenterna observerade. 
 
För att få ett entydigt, generaliserbart svar på denna frågeställning hade det krävts 
möjligheter att jämföra med en skola utan datorer och helst med samma pedagog i samma 
ämne. Observationer skulle också ske under längre tid. I resultaten kan man ändå se vissa 
metoder som ökar måluppfyllelsen. Vid de kurser där datorn utgör en självklar del av den 
pedagogiska och didaktiska verksamheten som ett viktigt och oumbärligt verktyg har 
måluppfyllelsen ökat.  

7.3 Pedagogiska konsekvenser 
De pedagogiska konsekvenser man kan dra av detta arbete är att det finns didaktiska 
metoder som utvecklas fungerar och ger högre måluppfyllelse. I den refererade 
forskningen ser man ökade resultat inom teknik (Lei & Zhao, 2008:113) och i 
standardiserade lästest (Sclater et.al, 2006:10) eller i de fall elevens handstil var hämmande 
(Lei & Zhao, 2008:107; Sclater et. al, 2006:13). 
 
En-till-En och datorerna utvecklas ständigt och troligen kommer nya metoder. 
Förhoppningsvis kan man som läsare av detta arbete hitta vissa nyutvecklade metoder 
som nämnts bland respondenterna för deras egen undervisning. En annan förhoppning 
med detta examensarbete är också att peka på problematiken runt En-till-En. Främst att 
det inte verkar finnas en universell metod ännu. Forskningen inom området är fortfarande 
ung och trevande. Intressant vore att hitta forskning eller litteratur med samlade 
didaktiska metoder för En-till-En-undervisningen. Fleischer (2011a, 2011b) visar i sina 
rapporter att variationsrikedomen bland de didaktiska metoderna är stor. 
 
Om man tittar framåt i ett pedagogiskt perspektiv kan man se att det kan uppstå vissa 
konflikter mellan forskare och beslutsfattare. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver 
skolminister Jan Björklund. 
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Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare 
i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå 
igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv 
dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och 
problem.  
(Björklund, stycke 11, 2011-03-13)  

 
och vidare i Skolförordningen, kapitel 5, står det  
 

Strukturerad undervisning 
Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt 
och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för 
att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så 
långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 
(SFS, 2011:185, 5 kap, 2 §) 

 
I kontrast till detta skriver Kroksmark att kunskapsbegreppet, i och med datoriseringen, 
kommer att förändrats i skolor med elevdatorer (2011:14). Problemet här blir att datorn 
som ofta kräver ett nytt, eller annorlunda arbetssätt inte stämmer överens med de mål och 
anvisningar som finns i skollag och andra förordningar. 

7.4 Fortsatt forskning 
Som redan påpekats; en gyllene didaktisk väg som skulle vara anpassad till En-till-En 
verkar inte finnas bland respondenterna eller i lästa forskarrapporter. Det leder till att 
forskningen inom En-till-En och utbildning kommer att vara stor i en nära framtid. 
Forskningen är ung. Mycket forskning saknas för att ge en heltäckande bild av En-till-En-
didaktik och -pedagogik. Även forskningen på ”hur” (Lei & Zhao, 2008:101) skulle vara 
ett viktigt forskningsfält. Svaret på frågan hur man gjort för att lyckas med En-till-En och 
eventuellt även nått en högre måluppfyllelse besvaras sällan i genomgångna 
forskarrapporter. Synd, då detta skulle vara till god hjälp för villrådiga lärare inom En-till-
En. 
 
Svaga elever, inte de med särskilda behov, verkar inte nå en högre måluppfyllelse. 
Framförallt gäller det vid informationssökning på internet. Detta vore ett spännande, 
angeläget och intressant fält att forska vidare inom. Kanske är det så att dessa elever har 
svårt att sålla i större textmassor bland internets alla sidor. Kanske får elever, som redan 
har svårt att plocka ut relevant information, nya svårigheter i sitt lärande, exklusive elever i 
behov av särskilt stöd. 
 
Ett annat forskningsområde som kunde vara intressant är om det finns socioekonomiska 
skillnader vid användandet av En-till-En. När man tittar på den refererade forskningen i 
detta arbete kan man se socioekonomiska skillnader (Fleischer, 2011b:5.3.5; Lei & Zhao, 
2008; Maninger & Holden, 2009 Warschauer, 2007:2516 ff) detta är också ett 
forskningsfält som skulle vara intressant. 
 
I den forskning som använts i detta arbete kan man se att det krävs ett förarbeten vid en 
introduktion av En-till-En. Datorn är inget universalverktyg som löser alla de didaktiska 
eller pedagogiska frågorna inom skolan. ”Datorn gör inte dåliga skolor bra men gör redan 
bra skolor bättre” (Warschauer, 2007:2537). [Min översättning]. 
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