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Abstract 

This thesis is concerned with the introduction of digital tablets to 
schoolchildren. The aim is to contribute to knowledge about how 
tablets can be introduced and used as a mediating tool in schoolwork 
by drawing focusing on the schoolchildren’s perspective and 
understanding of this medium. The research questions addressed in 
this study were as follows: 1) What characterizes the schoolchildren’s 
use of the tablet as a tool? 2) How do the schoolchildren perceive the 
introduction and use of the tablet as a tool in school? and 3) What 
limits and conditions are emerging as important for schoolchildren 
when they encounter tablets in school. This thesis draws on research 
within on socio-cultural perspectives on education, with a particular 
focus on the concept of empowerment as a key element in promoting 
schoolchildren’s health and wellbeing. In line with SCOT, The social 
construction of technology, based on technology and focusing on its 
meeting with the social context, technology is deemed not to be 
predetermined, but rather, negotiable. The material comes from a case 
study involving 17 schoolchildren in grade six. The study lasted for an 
academic year from the beginning of the fall semester when they were 
given their tablet and continued through to the end of the school year. 
The data collected includes observations, a special task called “tell 
another class", written questions and individual interviews with all 17 
schoolchildren at the end of the school year. The material was 
analyzed by using meaning analysis which resulted in three themes. 
The first theme, yet another tool in school, explores how the tablets 
schoolchildren and the teacher sought opportunities to use the tablet 
in their classes and school work. The second theme, given roles and 
unclear expectations, is about how students perceived the tablet in 
relation to themselves and their expectations about what the tablet 
came to mean for the students. The third theme, the overriding 
technology, highlights the schoolchildren’s belief that the tablet needed 
to be supplemented with more peripheral activities if it were to prove 



 
 

valuable, and their focus on the technology in its own right. The 
discussion highlights the importance of seeing the students as a 
possible resource and involving them and empowering them by 
proffering them a say in the process. The schoolchildren saw the tablet 
more as a technical artifact than as a tool for learning. The tablets were 
mainly used to write notes and search for information on the Internet. 
My conclusion is that investment in tablets in schools is more complex 
than access to technology: to be effective, the entire organization must 
support the process and schoolchildren need to be involved and have 
the opportunity to influence how they are used if they are to be 
empowered by the process. The tablet as a technical unit needs to 
benegotiated in the school organization in order to create a common 
understanding of what it is and how it should be used. 

 

Keywords: tablet; 1:1; schoolchildren´s perspective; empowerment; 
compulsory school; socio-cultural perspective; case study. 

 



Abstrakt 

Avhandlingen handlar om elevers möte med pekplattan i skolan. 
Syftet var att utifrån ett empowermentperspektiv bilda kunskap om 
införandet och användandet av pekplattan som ett medierande 
verktyg i skolarbetet med utgångpunkt i ett elevperspektiv. Frågor 
som ställdes var; vad karaktäriserar elevernas användning av 
pekplattan som verktyg i skolarbetet, hur uppfattar eleverna införande 
och användning av pekplattan som verktyg i skolan samt vilka ramar 
och förutsättningar framträder som betydelsefulla för elevernas möte 
med pekplattan i skolarbetet. Denna avhandling bygger teoretiskt på 
ett sociokulturellt perspektiv, vilket sammankopplas med begreppet 
empowerment som är en del i att främja elevers hälsa och 
välbefinnande. Med hjälp av The social construction of technology 
[SCOT], som utgår från tekniken, med fokus på dess möte med den 
sociala kontexten, har jag betraktat tekniken som förhandlingsbar. 
Metodologiskt genomfördes en fallstudie med 17 elever i årskurs 6. 
Datainsamlingen skedde hjälp av observationer, en specifik uppgift, 
skriftliga frågor och avslutades med intervjuer av samtliga 17 elever. 
Materialet har analyserats via meningstolkning vilket resulterade i tre 
teman. Det första temat handlar om pekplattans möte med skolan, där 
elever och lärare sökte efter möjlighet att finna väg för pekplattan in i 
arbetsätt och lärandet i skolan, Ett ytterligare redskap i skolan. Det andra 
temat handlar om hur eleverna uppfattade pekplattan i relation till sig 
själv och deras förväntningar, Givna roller och oklara förväntningar. Det 
tredje temat lyfter fram hur eleverna trodde på pekplattan som ett bra 
verktyg i skolan, bara det kunde kopplas till mer teknisk utrustning, 
Den överskuggande tekniken. I diskussionen lyfts fram att det är 
betydelsefullt att se eleverna som en möjlig resurs och att ge dem 
delaktighet och inflytande i hela processen för att utveckla 
empowerment. Pekplattan betraktades av eleverna mer som teknik än 
pedagogik. Pekplattan användes mest för att söka information på 



 
 

Internet och som anteckningsbok. Min slutsats är att satsningar på IT i 
skolan är mer komplext än tillgång till teknik. Hela organisationen 
måste stödja processen och eleverna måste vara delaktiga och ha 
inflytande för att uppnå empowerment. Pekplattan som en teknisk 
enhet behöver förhandlas i skolans organisation för att skapa en 
gemensam förståelse om vad den är och till vad den ska användas för 
att den ska bli ett stödjande redskap för lärande i skolan.  



Förord 

Slutet på en lärorik resa närmar sig. Det har varit en mycket svårare 
och mycket roligare upplevelse än vad jag hade kunnat föreställa mig! 
Jag har lärt mig så mycket och aldrig tidigare har uttrycket ”det 
livslånga lärande” känts mer sant. Med många ensamma timmar 
framför datorn kan detta synas vara ett ensamarbete och slut-
produkten är mitt ansvar och min glädje, men jag hade aldrig kunnat 
fullfölja detta utan det stöd som jag haft omkring mig. 

Jag vill börja med att rikta ett särskilt varmt tack till de elever och 
deras lärare som valde att dela med sig av sina erfarenheter till mig. 
Utan er hade denna avhandling inte varit möjlig, Tack!  

För att kunna genomföra en avhandling krävs engagerade och 
kunniga handledare. Min huvudhandledare Krister Hertting har följt 
mig på min resa med allt vad det har inneburit av nya utmaningar, 
praktiska ting och har tålmodigt läst och kommenterat. Utan ditt stöd 
och engagemang hade jag aldrig haft modet att genomföra detta. När 
jag inte kunnat läsa kartan har du hjälpt mig att hitta riktningen igen, 
Tack! Även min biträdande handledare Niclas Ekberg har funnits med 
mig under processen. Du har fått mig att lyfta blicken, problematisera 
och läst mina texter. Utan er hade jag gett upp många gånger, men 
efter varje spontan eller planerad handledning, har jag fyllts på med 
ny inspiration och kraft, Tack!  

Avhandlingen har sin utgångspunkt i projektet ArtiChildren InNet. 
Jag vill rikta ett tack till alla i den svenska gruppen, som följt och 
stöttat mig på min resa. Tack, även till avdelningen för Pedagogik, 
språk och ämnesdidaktik, vid Luleå tekniska universitet. Jag har turen 
att arbeta bland kollegor som sett min strävan, visat intresse och hejat 
på när så har behövts. Att nämna alla specifikt är inte möjligt, men 
min tacksamhet till er är inte mindre för det. Tack även till Anders 
som genom samtal och läsning av text, utvecklat mina tankar och 
utmanat mina perspektiv. 



 
 

Livet innehåller olika delar som påverkar varandra, där vänner och 
familj har en viktig roll för att livet ska kännas helt. Ni som fyllt livet 
med annat än jobb och som samtidigt visat intresse för det som 
upptagit mitt sinne de senaste åren, Tack! I mitt liv finns Åsa och Nils, 
och att få åka till er efter arbetet, få en kram, mat som står på spisen 
och leka en stund, ger perspektiv på livet och är lyx, Tack! 

Mamma och pappa, ni som alltid har stöttat mig i allt jag tagit mig för. 
I era ögon kan jag inte misslyckas. För er är all kunskap något att vara 
stolt över, oavsett om den är av akademisk eller praktisk art. Ni ser 
alltid alla människor som lika viktiga och att varje röst har betydelse, 
Tack för det kärleksfulla livsperspektivet!  

Avslutningsvis något om betydelsen av ordet mod. Det har varit något 
som jag ofta fått stanna upp vid, för att våga göra, våga tro och våga 
visa vad jag tänker. Mod har inte med ålder att göra och de som mest 
stimulerar mig är mina barn Jenny och David. Ni vågar pröva, 
utmana, är uthålliga och vågar samtidigt göra nya val om vägen ni 
valt inte är den rätta. Det är mod! Ni är min inspiration och min 
stolthet. Jag älskar er över allt annat! 

 

Monica Grape 
Luleå  Maj  2015 
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1. Inledning 

Jag fick under våren 2012 möjlighet att ingå i projektet ArctiChildren 
InNet (www.arctichildren.com). Projektet handlade ungas hälsa och 
lärande med IT som redskap. Det skedde i samverkan med deltagare 
från Finland, Norge, Ryssland och Sverige. För den svenska delen av 
projektet låg fokus på att elevernas röster skulle vara framträdande 
kring frågor om hur IT kan vara ett stöd för att främja hälsa och 
lärande. 

Idag har IT av olika slag blivit en stor del av vår vardag och att vara 
elev nu är något helt annat än när jag växte upp. När jag var i samma 
ålder som de deltagande eleverna i denna studie hade mycket av 
tekniken som de använder i dag kunnat liknas vid ren science fiction. 
Aldrig hade jag i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig vad ”surfa 
på Internet“ betydde eller kunnat föreställa mig att alla skulle ha en 
egen telefon i fickan. Däremot skojade vi om “bildtelefoner” och att 
det då gällde att ha klätt på sig innan man svarade. För dagens barn 
och unga är det nu en realitet. 

Många barn och unga har idag erfarenheter av IT som de till stor del 
fått genom användning under sin fritid. Samhällsutvecklingen med en 
allt större användning och tillgång till IT får betydelse även för skolan, 
där inte minst tillgång och inköp av olika tekniska enheter har ökat. 
Genom de satsningar som görs med IT i skolan finns en önskan om att 
tekniken ska bli ett redskap för lärande och att eleverna ska utveckla 
kompetenser för att kunna verka i ett framtida samhälle. Den 
teknikutveckling som sker bidrar till att nya förutsättningar skapas, 
vilket i sin tur öppnar upp för nya frågor om hur IT ska införlivas i och 
förändra skolarbetet.  

Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i en klass, på en skola som 
var alldeles i startgroparna av en sådan investering. Varje elev fick en 
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pekplatta att förfoga över som kunde nyttjas både i skolan och 
hemma. Avhandlingens avsikt är inte att avgöra huruvida eleverna lär 
sig mer eller effektivare med hjälp av en egen pekplatta, utan avsikten 
är att öka kunskapen om och förståelsen för elevernas upplevelse av 
pekplattans införande i skolan. Avhandlingen handlar om elevers 
möte med IT i skolan utifrån deras perspektiv. 

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att beskriva och utifrån ett empowerment-
perspektiv bilda kunskap om införandet och användandet av 
pekplattan som ett medierande redskap i skolarbetet med utgångs-
punkt i ett elevperspektiv. 

Följande forskningsfrågor har ställts: 

o Vad karaktäriserar elevernas användning av pekplattan 
som redskap i skolarbetet? 

o Hur uppfattar eleverna införande och användning av 
pekplattan som redskap i skolan? 

o Vilka ramar och förutsättningar framträder som betydelse-
fulla för elevernas möte med pekplattan i skolarbetet? 

1.2  Avhandlingens disposition 

Avhandlingens uppbyggnad utgörs av en Bakgrund där IT och dess 
framväxt presenteras utifrån ett samhällsperspektiv. Det visar på den 
snabba utveckling som vi haft med avseende tillgång till Internet och 
lansering av teknikenheter under de senaste åren. Där ges även en 
bakgrund till utvecklingen i skolan fram till det som idag blir allt mer 
vanligt, det vi kallar för en-till-en-satsningar. Därefter följer kapitlet 
Teoretiska utgångspunkter där det sociokulturella perspektivet och dess 
grundläggande begrepp redogörs för. Begreppet empowerment, 
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placerat i en mer social kontext, diskuteras i detta kapitel. Teori-
avsnittet följs av Metod som beskriver studiens kvalitativa tillväga-
gångsätt. Där presenteras de olika metodernas genomförande vilka 
varit observation, skriftliga frågor samt intervjuer. I det kapitlet ingår 
även de etiska överväganden som gjorts i studien samt hur data har 
analyserats. Det efterföljande kapitlet Resultat presenterar de tre olika 
temaområden som kommit fram vid analysen, “Ett ytterligare redskap 
i skolan”, “Givna roller och oklara förväntningar” och det tredje och 
sista temat som heter “Den överskuggande tekniken”. Avhandlingen 
avslutas med kapitlet Diskussion som tar sin utgångspunkt i studiens 
syfte och teoretiska utgångspunkter. Det kapitlet inleds med en 
metoddiskussion. 

1.2.1  Några begrepp och dess användning i avhandlingen 

Det finns många tekniska enheter som används på olika sätt i vårt 
dagliga liv. Det kommer också ständigt nya tekniska lösningar, 
samtidigt som etablerade produkter vidareutvecklas. Ibland utgår 
även tekniska enheter som blivit utkonkurrerade av nya, snabbare och 
bättre produkter. Denna tekniska utveckling är något som vi inte bara 
har blivit vana vid, utan också har kommit att förvänta oss. Det är 
dock inte alltid givet vad som menas med de ord vi använder, eller att 
vi har en gemensam terminologi. Med det i åtanke vill jag förtydliga 
några begrepp som är återkommande i texten. 

En-till-en: Benämningen åsyftar förhållandet mellan tillgången till 
teknik-enheter och antalet användare. En-till-en innebär att varje elev 
förses med en egen teknisk enhet. Med teknisk enhet avses oftast en 
bärbar dator men kan också vara en pekplatta av något slag eller 
mobiltelefon (Valiente, 2010; Findahl, 2014). Huruvida denna enhet i 
sin tur enbart används i skolan eller om den är tillgänglig för eleverna 
dygnet runt varierar mellan skolor och utbildningsanordnare. 
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Pekplatta: Jag använder begreppet pekplatta som begrepp för den 
tekniska enhet som eleverna använde i skolan och som översättning i 
de texter vilka använder begrepp såsom “tablet” och “tablet 
computer” (Dataterm-gruppen, u.å.b). Även begrepp såsom 
“lärplatta”, “pekskärmsdator”, “datorplatta” och “pekdator” före-
kommer idag och visar på svårigheten att betrakta tekniken som något 
fristående med en betydelse i sig, frikopplad från de menings-
skapande sociala sammanhangen. Som till exempel begreppet 
surfplatta anser jag erbjuder en alltför begränsande beskrivning då 
användningsområdet är lång större än att endast surfa på Internet. En 
pekplatta är en handdator med en integrerad pekskärm som styrs med 
hjälp av fingertopparna och är avsedd att kunna hållas i en hand. Det 
är ett mellanting och en kombination av en smarttelefon och en dator 
(Henderson & Yeow, 2012). En pekplatta ger möjligheter att ladda ner 
program, appar, som är riktade till olika användningsområden. Den 
pekplatta som denna klass använde var av märket Ipad. 

App: Med användningen av pekplattan följer även användningen av 
nya begrepp, såsom appar. En app är är en förkortning av engelskans 
application (Datatermgruppen, u.å.c) där den korta benämningen app 
förknippas med program för smarttelefoner eller datorplattor. Det är 
ett tillämpningsprogram som är enkelt att installera och använda. 
Dessa program kan vara allt från att spela spel, läsa, skriva, se på och 
göra film till att kommunicera och interagera med andra, enskilt eller i 
grupp. Pekplattans användbarhet vilar i stor utsträckning på 
tillgången till Internet, och därmed på befintliga trådlösa nätverk. 
Vissa pekplattor levereras även med 3G/4G vilket gör användaren 
oberoende av lokala trådlösa nätverk. Nya program och funktioner 
utvecklas hela tiden och användningsområdena både breddas och 
förändras.  

IT: Begreppet teknik kan spåras tillbaka till grekernas techne som står 
för konst och hantverk. Idag tänker vi mer på teknik som artefakter, 
maskiner och olika processer. Tidigare handlade teknik också om stora 
tekniska system såsom järnvägar, telegrafi och elektricitet vilka 
förutom att ha stor betydelse för människan i hennes roll som 
användare dessutom skapade nya strukturer och institutioner (Pinch, 
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2008). Medieteknik har en än mer begränsad betydelse och står för 
datorer, Internet, mobiltelefoner, pekplattor och liknande (Pinch, 
ibid.). Även begrepp som digital teknik, och modern teknik 
förekommer. Mobil teknik utgörs av enheter som är rörliga och 
mindre än de stationära datorerna, men låter sig inte enbart karaktäri-
seras på grundval av den förändrade storleken eftersom ny 
funktionalitet gör dessa mobila enheter till en ny egen multimodal 
teknik (Traxler, 2009; Jahnke, Norqvist & Olsson, 2013).  Som ett 
samlingsbegrepp för teknik inom detta område används både IT och 
IKT vilka kan vara svåra att särskilja från varandra då de i litteraturen 
ofta behandlas som utbytbara. IT står för informationsteknik och IKT 
står för informations- och kommunikationsteknik. Genom att lägga till 
“K” förtydligas det kommunikativa inslaget som utvecklats över tid 
inom detta användningsområde. Skolinspektionen (2012) använder sig 
av begreppet IT i sin granskningsrapport. Det gör även Skolverket på 
sin hemsida (www.skolverket.se) och i sina rapporter (Skolverket, 
2013). Datatermgruppen (u.å.a) lyfter fram otydligheten som finns 
mellan begreppet IT och IKT. Jag använder IT som begrepp i denna 
avhandling när användning av tekniska enheter och Internet beskrivs 
mera översiktligt, som ett paraplybegrepp. 

Empowerment: Ett mångfasetterat begrepp som används inom många 
olika områden idag (Cattaneo & Chapman, 2010). Direkt översatt 
betyder empowerment egenmakt, men begreppet är mer relationellt 
än så då människans möjligheter och utmaningar står i relation till 
kontexten. Zimmerman (1995) gör en skillnad mellan empowerment 
som process och empowerment som utfall. I denna avhandling 
används begreppet empowerment utifrån egenmakt, delaktighet och 
inflytande för sig själv och för andra människor. 
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2. Bakgrund 

Ända sedan de första försöken att introducera IT i den svenska skolan 
under 1970-talets senare del har tekniken diskuterats i termer av 
redskap för lärande samtidigt som ansvariga myndigheter och 
departement fört fram behovet av en bland befolkningen bred sprid-
ning av nödvändiga kompetenser, vilka möjliggör värdering och 
handhavande av den nya tekniken. Det senare för att garantera fortsatt 
tillväxt och välfärd, men också för att göra det möjligt att i demo-
kratisk ordning ta ställning till och kunna påverka teknikutvecklingen. 

Den utveckling som skett med IT har omgetts av många framtids-
visioner, där inte minst uttalandet av Kommunikationsminister Ines 
Uusman som 1996 uttryckte sig om Internet som något mera 
övergående är en av de mer uppmärksammade. Uttrycket spreds i 
media att “Internet är en fluga” (Carp, 2009) och det visar på den 
osäkerhet som fanns kring vad Internet skulle komma att få för 
betydelse. Idag vet vi att historien blev en annan. Med möjlighet att se 
bakåt är det lätt att se vilka stora förändringar som skett i vårt 
samhälle och det genomslag som teknik och Internet fått. Bengtsson 
(2000) visade i en relativt tidig översikt över teknik-utvecklingen på 
hur prestandan ökar och hur bandbreddens utbyggnad var att 
betrakta som en fortgående process. Nu 15 år senare kan konstateras 
att förutsägelserna har slagit in och att utvecklingen gått snabbt. Det är 
inte längre tillräckligt att benämna den pågående processen enbart i 
termer av teknikutveckling eftersom den kommit att omfatta hela vår 
infrastruktur (Riis, 2000). 

I Sverige används Internet nästan dagligen av större delen av 
befolkningen (Findahl, 2014). Trenden att användandet går ner i 
åldrarna har varit stadig. Barn möter Internet och dess olika 
möjligheter i tidigare ålder än för bara några år sedan (Findahl, 2012; 
2013). Viktigt är dock att komma ihåg att även om antalet 
Internetanvändare fortfarande ökar är det fortfarande ca en miljon 
svenskar som inte använder Internet (Findahl, 2014). 
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Tillgången till mobiltelefoner har ökat och 90 procent av den svenska 
befolkningen i åldern 12 - 45 år använder mobiltelefoner, varav tre av 
fyra använder den dagligen. Nästan alla tonåringar och ungefär 
hälften av barnen i åldern sju till åtta år har tillgång till en mobil-
telefon (Findahl, 2013). Vad gäller pekplattan ser man en början på 
samma trend och Findahl (2014) visar på en fortsatt utveckling där 
ökningen av både tillgång och användning av pekplattan fortsätter i 
snabb takt. Den snabba ökningen av pekplattans spridning har i 
relation till tidsrymd inte någon motsvarighet. Ingen annan teknisk 
enhet har liksom pekplattan anammats på så kort tid av den svenska 
befolkningen (Findahl, 2014). 

2.1  Att växa upp i IT-åldern 

Barn idag växer upp i ett medie- och tekniksamhälle. Det finns en 
osäkerhet bland många vuxna, både i och utanför skolans värld, ifråga 
om vilka konsekvenser IT-utvecklingen kommer att få för barn och 
unga. Det finns även utmaningar när sociala medier blir en del 
utbildningen (Jahnke, Bergström, Lindwall, Mårell-Olsson, Olsson, 
Paulsson & Vinnervik, 2012) och vi behöver kunskap om hur vi ska 
möta dessa. Skolan är ingen stängd arena som står utanför samhällets 
utveckling. Det betyder att ungas liv utanför skolan och den 
teknikutveckling som sker där inte kan lämnas därhän. 

Det har under en tid funnits en bild av unga där de kallats nätets 
infödda, digital natives. Genom begreppet digital natives beskrivs alla 
unga besitta sofistikerade IT kunskaper och att de utifrån sin 
generationstillhörighet, har särskilda förutsättningar och lärstilar som 
skiljer sig från tidigare generationer. I relation till dessa blir de vuxna 
nätets immigrants (Prensky, 2001). Denna bild av unga som digital 
natives, ungas användande och syn på IT behöver nyanseras (Bennett, 
Maton& Kervin, 2008; Selwyn, 2009). Bennett et al. (ibid.) menar att det 
sättet att se på barn och som presenteras i många texter inte har 
tillräcklig grund. De liknar det mer vid en “academic form of a ‘moral 
panic‘” (s. 783). 
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Ungas kunnande om IT som de utvecklat på fritiden kan inte med 
automatik omsättas till förmåga att använda IT i skolan, menar 
Bennett et al. (2008), för även om många unga är omringade av teknik 
betyder inte det att alla har en gemensam kunskap. Av betydelse är 
istället enligt Bennett et al. (ibid.) de unika erfarenheter och den 
kontext de unga lever i. Visst är det skillnad på att vara ung och att 
vara vuxen, det har det alltid varit och “young people may do things 
differently, but there are no grounds to consider them alien to us” (s. 
783). Det medför inte per automatik att alla unga är teknikkunniga på 
alla sätt och än mindre att de kan omsätta dess användning som 
redskap för lärande. 

Skolan får en viktig roll att bidra till att alla unga får den kompetens 
som framtiden efterfrågar. Europeiska kommissionen (2007) 
framhåller digital kompetens som en viktig del i den fortsatta 
samhällsutvecklingen genom att lyfta det som en av de åtta nyckel-
kompetenser som de ser som en del för ett livslångt lärande. Det 
handlar om att människor behöver färdigheter i att använda datorer 
på olika sätt och att samtidigt kritiskt kunna värdera teknikens 
möjligheter. Förmåga att hantera teknik i vissa situationer, börjar bli en 
förutsättning för att kunna fungera i dagens samhälle. Teknik-
beredskap och kompetens som en fråga om medborgarskap och 
demokrati har funnits med redan från 1980-talet i utredningar kring 
skolan (Söderlund, 2000).  

Idag benämns ofta de efterfrågade kompetenserna som 21st century 
skills (Grunwald & Associates, 2010) vilka inbegriper kompetenser 
såsom kommunikation, kritiskt tänkande, samarbete, kreativitet samt 
goda kunskaper inom IT området. Det är betydelsefullt att fundera 
över framtida kompetenser och hur vi ska möta det framtida 
samhällets krav. Bland annat möter vi en helt ny typ av text via den 
teknik som vi använder och vårt språk förändras, nya ord och 
begreppet tillkommer och vissa ord tappar sin användbarhet (Säljö, 
2005). Människan har under tusentals år utvecklat teknologi för att 
komplettera det talade språket, från enkla inskriptioner till dagens 
digitala medier (Säljö, 2013). Det är en utveckling som ställer krav på 
människans förmåga att ta till sig den information som skapas, det vill 
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säga att bli läsande av bilderna och av texterna på ett annat sätt än vi 
är vana vid. Vi är inte längre begränsade till den linjära texten utan har 
även tillgång till bild och musik när vi tar del av information (Säljö, 
ibid). Genom införandet av pekplattan i skolan får mötet med 
informationen och vår förmåga att vara läsande en annorlunda 
betydelse, vilket skolan behöver ta hänsyn till. 

Men allt är inte oproblematiskt och ett ökat teknikkunnande, ihop med 
möjligheterna för användande och nya medier, skapar utbredda 
känslor av hot. Mobbning och andra kränkningar via Internet är något 
som ofta uppmärksammas. Mobbning måste alltid förebyggas och 
vara något som vuxenvärlden tar sitt ansvar för, oavsett på vilken 
arena det handlar om (Williams & Guerra, 2007; Gofin & Avitzour, 
2012). Det som däremot kan vara av vikt är att involvera barn och 
unga i den typen av forskning då deras perspektiv blir viktiga för att 
vuxenvärlden ska förstå vilket stöd unga behöver. Dunkels (2008) 
hävdar att de vuxna har en bild om Internet och de ungas intentioner 
med att nyttja densamma, samtidigt som de unga har en annan bild. 
Det skapar en klyfta där barn kan uppleva att de måste dölja sina 
aktiviteter på Internet för att vuxna inte förstår. Det menar Dunkels 
(ibid.) hindrar den viktiga kommunikationen mellan barn och vuxna 
och då även möjligheten att stötta och hjälpa. 

I kölvattnet av denna panik kring barns deltagande på Internet har en 
rad riktlinjer dykt upp för att stödja vuxna i deras roll. Dunkels (2008) 
ser inte dessa riktlinjer som särskilt produktiva utan menar att det är 
samma vuxna som unga behöver omkring sig i dessa frågor om 
Internet som i livet i övrigt. Hon påtalar att, “most online problems are 
legal or ethical, not technological, which makes adults well-prepared 
for the task of supporting young people in their online environment” 
(s. 182). Dunkels (ibid.) ser möjligheter för skolan att arbeta med dessa 
frågor, då IT blir ett allt mer vanligt inslag, för att hitta gemensamma 
vägar och en gemensam förståelse för vad det är att vara barn på 
Internet. Dunkels (2007) visar i sin forskning att unga har en 
medvetenhet och strategier för att möta livet på Internet. Det är dock 
inte strategier som barn och unga erövrat tillsammans med vuxna 
utan tillsammans med kamrater och syskon.  
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2.2  Skolans långa möte med IT 
Parallellt med teknikutvecklingen har olika aktiviteter pågått för att 
implementera IT i skolan. Söderlund (2000) visar att under 1990-talet 
var “uppifrån-och-ned” perspektivet förhärskande. Söderlund (ibid.) 
visar på hur IT i skolan har varit en lång process och hur trycket på 
skolan att använda IT har ökat och förändrats över tid. Han menar att 
skolan redan från starten halkade efter det övriga samhället vad gäller 
datoriseringen. 

I Söderlund (2000) beskrivs hur datorn som redskap och hjälpmedel 
har genomgått flertalet olika skolsatsningar. Redan i början på 1970-
talet fick Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för skolan att införa datateknik. Därefter följde 
flertalet satsningar. Datorn i skolan (DIS) som startades 1974 som 
innefattade både ett lärande- och samhällsperspektiv. I läroplanen Lgr 
80 (Regeringen, 1980) blev datalära ett nytt ämne på högstadiet. 
Utbildningsdepartementet tillsatte 1985 en arbetsgrupp, Dataut-
bildningsgruppen (DUG) som hade ett bredare uppdrag att titta på 
datautbildningen i skolan från grundskola till lärarutbildning. 
Samtidigt arbetade en grupp, Dataprogramgruppen (DPG) kring 
särskilda program för skolan med fokus på att tekniken i sig inte var 
det viktiga för skolan utan att det var teknikens användning som var i 
fokus. Våren 1988 beslutade riksdagen om en treårssatsning på datorn 
som pedagogisk hjälpmedel, Datorn och skolan (DOS) (Söderlund, 
ibid.). DOS hade enligt Hylén (2010) redan då mål som motsvarar det 
som fortfarande uttrycks om digitaliseringen av skolan. Det handlar 
om att datorn ska bidra till undervisningen samt om den kompetens 
som eleverna behövde utveckla för ett samhälle som man redan då såg 
kommer att kräva IT-kompetens. DOS-satsningen utvärderades men 
dess resultat var inte särskilt goda (Söderlund, ibid.). 

Skolverket fick sitt första uppdrag inom IT-området 1992 vilket lade 
tonvikten på att stimulera användingen av datorn som ett redskap. 
Detta byggde på de erfarenheter som man fått från utvärderingarna av 
DOS. Uppföljande utvärderingar visade dock på blygsamma 
förändringar. En anledning som lyftes kring det var “att skolsystemet 
hade svårt att lära av egna erfarenheter och att bristen på systematiska 
utvärderingar och reflektion bidrog till detta” (Hylén, 2010, s. 29). 
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1994 bildades Stiftelsen för kunskaps-och kompetensutveckling (KK-
stiftelsen). Målet var att genom en nationell aktion få skolor och 
kommuner att satsa på IT i utbildningen. Denna satsning utgick från 
föreställningen om det lokala engagemangets betydelse och man valde 
att ge mer pengar till ett fåtal, istället för lite till många. De projekt, 
fyrtornsprojekten, som sedan fick möjlighet att utvecklas skulle då 
sprida sina kunskaper och erfarenheter vidare (Söderlund, 2000; 
Hylén, 2010). I utvärderingen av skolutvecklingsprojekt, finansierade 
av KK-stiftelsen, framkommer att målen för satsningen var alltför 
oprecisa. Samtidigt var dessa mål präglade av en stark tilltro till IT 
som drivkraft för förändring och tillväxt (Nissen, 2002). 

KK-stiftelsens satsning åtföljdes av ITis, som är den största 
kompetensutvecklingsinsats inom skolan som gjorts i Sverige. Där 
lyftes IT som en del av människors vardag och skolans roll i att rusta 
eleverna för att fungera i det framtida samhället. Satsningen innebar 
även att varje lärare som deltog fick en egen dator med mål att det 
skulle öka lärarnas IT-kompetens (Söderlund, 2000). Hylén (2010) 
lyfter fram skilda slutsatser om ITis där den sågs som en satsning som 
lett till en större medvetenhet om IT som pedagogiskt hjälpmedel 
samtidigt som värdet av den stora ekonomiska satsningen ifrågasattes. 
Sedan ITis avslutades 2002 har inga nya nationella IT-projekt initierats. 

Istället för ITis tilldelades Myndigheten för skolutveckling mellan 2003 
och 2008 ansvar för IT-frågor. Skolverket fick en del mindre uppdrag 
som till exempel kompetensutvecklingssatsningen praktisk IT-och 
mediakunskap (PIM) (Hylén, 2007). Efterfrågan på PIM-utbildningen 
minskade allteftersom kommunerna genomförde satsningen och inga 
nya medel tillsattes. Det medförde att 2014 togs beslut att PIM-
utbildningen inte skulle ges längre (Skolverket, 2014). I den kommun 
där denna studie har genomförts har 52% av pedagoger och lärare 
slutfört PIM upp till nivå 3 enligt information på kommunens hemsida 
(2015-03-24). Det visar att PIM-satsningen inte uppvisar full täckning 
hos lärarna nationellt. För skolverkets del finns fortfarande ett fortsatt 
uppdrag, uttryckt i Regleringsbrevet för år 2014, nämligen att följa 
upp IT-användningen inom utbildningssystemet och utarbeta en plan 
för förbättrad uppföljning (Utbildningsdepartementet, 2014). 
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Det finns fortfarande stora skillnader mellan olika skolors tillgång till 
datorer eller annan teknisk utrustning (Hylén, 2007), även om man 
kan se att tillgången till datorer för lärare ständigt förbättras 
(Skolverket, 2013). Samuelsson (2010) visar att unga idag har stor 
tillgång till datorer och Internet både under skoltid och på fritiden. 
Men Samuelsson (ibid.) konstaterar samtidigt att även om en stor del 
av eleverna är dagliga användare på fritiden är siffran mycket lägre 
vad gäller det dagliga användandet i skolan. Även Findahl (2014) visar 
att Internetanvändningen fortsätter öka men att för elever ökar fort-
farande användningen mer i hemmet än vad den gör i skolan. Värt att 
notera är att det finns en stor grupp barn som aldrig använder Internet 
i skolan och det handlar då i huvudsak om elever från 10 år och nedåt 
(Findahl, 2013). 

2.2.1  Mängdens betydelse 

Idag satsar allt fler på en-till-en-lösningar och så även Sverige. Det 
finns enligt Valiente (2010) tre övergripande mål med en-till-en-
satsningarna inom skolan. Det handlar om att utveckla IT kompetens 
hos medborgarna, att minska skillnader mellan grupper och individers 
tillgång till tekniken, samt att utveckla skolans verksamhet och öka 
den akademiska prestationen. I Sverige gjorde tidskriften Datorn i 
utbildningen (u.å) en öppen undersökning bland de svenska 
kommunerna och skolorna kring hur deras tekniksatsningar ser ut i 
skolorna. Enligt dem har ca 250 kommuner lämnat uppgifter om sina 
satsningar på kartan som visar att det pågår många satsningar runt om 
i landet kring teknik i skolan. Den vanligaste tekniska enheten i 
grundskolan är fortfarande bärbara datorer, medan endast 10 procent 
är pekplattor (Skolverket, 2013). 

Den snabba ökningen av pekplatteanvändningen i samhället, som 
Findahl (2014) visar har skett i Sverige bara under det senaste året, gör 
att det är möjligt att anta att även andra tekniska enheter kommer att 
bli intressanta i framtiden. Frågan är om det är den tekniska enheten i 
sig som är avgörande för hur vilka lärdomar vi kan dra av en-till-en-
satsningar. Det finns exempel på när den smarta mobiltelefonen har 
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varit den tekniska enhet som använts (Ekberg, 2013). I Ekbergs studie 
(ibid.) framgår att den största vinsten som eleverna upplevde med den 
smarta mobiltefonen var möjligheten till kommunikation med andra 
elever och lärare, utan skolans tidsramar som begränsning. Genom att 
använda de smarta mobiltelefonerna som eleverna redan var bekanta 
med, till nya användningsområden ökade deras digitala kompetens. 
Ekberg (ibid.) ser inte mobiltelefonen som ett substitut för andra 
tekniska enheter såsom datorer utan mer som ett komplement. 

Det är ännu inte heller helt klarlagt vad dessa en-till-en-satsningar 
leder till. Fleischer (2013) och Valiente (2010) framhåller att det 
fortfarande finns obesvarade frågor kring vilken inverkan en-till-en 
satsningar verkligen har på utbildning och dess kvalité samt hur 
”kostnadseffektiva” dessa insatser verkligen är. Zucker och Light 
(2009) förklarar de stora ökningarna på tekniksatsningar med de 
fallande teknikkostnaderna. Men även om kostnaderna för inköp av 
enheter har minskat tillkommer andra kostnader som behöver tas i 
beaktande. Det handlar om utbildning av lärare och administratörer, 
teknisk support, mjukvara och uppdatering av åldrad utrustning. 
Samtidigt framhåller Zucker och Light (ibid.) att vi även behöver 
betrakta tekniksatsningar utifrån ett investeringsperspektiv, som 
möjliggör vissa besparingar på andra områden, exempelvis utgifter för 
traditionella läromedel. Frågan vad skolan och eleverna får och till 
vilket pris kvarstår. 

2.3  Det mobila lärandet 

De mobila lösningarna skapar andra möjligheter för lärare och elever 
än vad de tidigare datasalarna gjorde. Många skolor har idag lämnat 
strukturen av särskilda datasalar och även om inte alla skolor har 
tillgång till en-till-en förekommer oftare nu att datorerna är utspridda 
med några i varje klassrum, datavagnar samt fenomenet BYOD (Bring 
Your Own Device). Traxler (2010) menar att mobil teknik kan komma 
att förändra mer än att det bara är en fråga kring val av nya tekniska 
lösningar. Wong och Looi (2011) lyfter fram olika dimensioner kring 
mobilt lärande där teknik, pedagogik och den lärande är delar av en 
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helhet. Den mobila tekniken skapar förutsättningar genom sin 
ständiga närvaro att bidra till lärande oavsett kontext och bidrar till att 
överskrida gränserna mellan olika sammanhang. De menar dock att 
målet inte är att lärande ska ske hela tiden och överallt utan ”the goal 
is to empower and support them to learn wherever and whenever they 
are stimulated to learn” (Wong & Looi, 2011, s. 2364) och där 
tillgången till mobila enheter bidrar till att lärandet blir gräns-
överskridande.  

Melhuish och Falloon (2010) lyfter fram kontexten och det personliga 
ägandet som det specifika med mobilt lärande. De menar att “when an 
individual negotiates meaning for themselves, on their own or 
collaboratively using their own device in a situated kontext, is what 
sets m-learning apart from e-learning” (s. 4). Samtidigt visar Melhuish 
och Falloon (ibid.) på ett tydligt nyttoperperspektiv ifråga om 
teknikanvändning, “Our focus must remain on the way m-learning 
can be integrated into effective, evidence-driven, innovative practices, 
so that the learner is empowered and enriched by the learning 
experiences” (2010, s. 13).  

Trenden mot mer mobila lösningar skapar ett behov av mer forskning 
kring just det specifika området som har fokus på mer didaktiska 
frågor då forskningen av tradition har haft stort fokus på effektivitet 
och LMS- lösningar (Wu, Huang, Jim Wu, Chen, Kao & Lin, 2012). 
Jahnke et al. (2012) lyfter att genom att involvera mobil teknik i skolan 
skapas utmaningar och möjligheter när det som sker utanför skolans 
ramar blir en del av skolans verksamhet. “The question is do we 
respond to this and how” (s. 155), vilket de framhåller behöver ske i ett 
samarbete mellan forskare, lärare och elever. Melhuish och Falloon 
(2010) ser även elevernas användande av teknik utanför skolan som en 
tillgång att ta vara på och som kan bidra till hur eleverna upplever 
skolan. De menar att annars riskerar vi att eleverna upplever skolan 
som ointressant och irrelevant. Samtidigt betonar Melhuish och 
Falloon (ibid.) att det är en sak att se vad som är teknikens styrkor och 
möjligheter och en annan sak att realisera dessa. 
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2.3.1  Pekplattan som artefakt i skolan 

Pekplattans mobilitet, storlek och snabba uppkoppling mot Internet 
ses ofta som dess största tillgång (Henderson & Yeow, 2012). Även den 
motiverande effekten som pekplattan bidrar till lyfter Henderson och 
Yeow (ibid.) som något man inte kan bortse ifrån. Lärarna i deras 
studie var positiva till pekplattans möjligheter och ansåg att den 
kunde bli ett värdefullt redskap i skolan. Men till skillnad mot skolor 
där en-till-en används, hade alla i denna studie inte tillgång till en 
egen enhet och dess användning var begränsad till klassrummet vilket 
de ansåg begränsade möjligheten att nyttja pekplattans fulla potential. 

Det finns få studier om mobilt lärande som har sin utgångspunkt i de 
yngre elevernas erfarenheter. Fekonja-Peklaj och Marjanovic-Umeks 
(2014) studie tar upp både lärares och elevers, 6 till 7 år, och deras syn 
på pekplattan i skolan. Den menar att pekplattan bidrog till att öka 
elevernas motivation och möjliggjorde en individualisering i processen 
som bidrog till att eleven kunde arbeta i sin egen takt och utifrån sin 
egen svårighetsgrad. Pekplattan bidrog även enligt lärarna i deras 
studie till att eleverna blev mer uthålliga. Eleverna i sin tur framhöll 
det positiva i den snabba respons som pekplattan gav när de arbetade 
med uppgifter. Tekniska problem och brist på tid att förstå sig på 
tekniken sågs som mer negativt av både lärare och elever. Eleverna 
kunde inte lösa de tekniska problemen själva och var tvungna att 
vänta tills läraren hade tid att hjälpa dem. Lärarna upplevde i sin tur 
att de fick svårare att följa elevernas lärandeprocess. 

I en annan studie av Ciampa (2014), utgick hon från lärare som 
undervisade i årskurs 6 och deras uppfattningar om hur användandet 
av pekplattan bidrog till elevernas motivation. Utmaning och direkt 
feedback var centralt för att hålla både intresse och motivation uppe. 
Pekplattan upplevdes som en artefakt som var lättillgänglig med stora 
möjligheter att individualisera undervisningen. Faktorer som att 
arbeta i sin egen takt, känna kontroll över sin situation, tillgång till 
ljud och bild, olika presentationsmöjligheter och pekplattans snabba 
uppkoppling som gav tillgång till uppdaterad information, var delar 
som lyftes fram. Pekplattan bidrog även till ett minskat tävlande 
gentemot andra elever till fördel för den personliga utmaningen 
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samtidigt som ett ökat utrymme för samarbete. Ciampa (ibid.) menar 
att det synsätt som bäst motsvarar ett mobilt lärande är det som 
“involve learner control and challenge by setting an appropriate level 
of complexity, provoke their user´s curiosity, and allow them to 
engage in active learning conversation” (s. 94). 

En viktig fråga för pekplattan i skolan blir hur den kan stötta arbete 
mot skolans mål istället för att sätta tekniken i centrum (Hutchinson, 
Beschorner & Schmidt-Crawford, 2012). Ett sådant synsätt utmanar 
även synsättet på vilken teknik vi talar om då det medför att valet av 
vad som ska läras kommer före valet av vilken teknik. I det inkluderas 
att även kunna bedöma vid vilka tillfällen som tekniken inte är en 
tillgång för det lärande om avses och kunna välja bort lika väl som att 
välja till. Lärare som är ”early adopters” (Rogers, 2003) möter 
pekplattan som ett redskap för lärande, som en möjlighet för eleverna 
att vara mer av producenter än konsumenter och vara ett stöd i 
processer för lärande (Jahnke & Kumar, 2014) Jahnke och Kumar 
(ibid.) lyfter även fram hur de lärare som har kommit igång med 
användandet också bör få en möjlighet att sprida sina erfarenheter 
kring att inkludera tekniken med didaktiken till andra.  

2.4  IT:s roll i skolan 

Det finns en önskan om att IT-satsningar i skolan ska bidra till att 
lärandet får högre kvalité och att undervisningen blir mer flexibel 
(Valiente, 2010). I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och 
förskoleklassen 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011) lyfts fram att modern 
teknik ska vara en del av utbildningen där, “Skolan ska ansvara för att 
varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik 
som ett redskap för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande“ (Lgr11, s.14). Det finns även förväntningar om kompetens-
försörjning för ett framtida samhälle där skolan ska bidra till att 
morgondagens arbetskraft besitter IT-kompetens och därigenom 
minska den digitala klyftan som kan uppstå mellan olika grupper 
(Hylén 2010; Valiente 2010; Europeiska kommissionen, 2007). 



18 

Zucker och Light (2009) framhåller att datorer är ett viktigt 
pedagogiskt redskap men det förutsätts att det sätts in i ett större 
sammanhang. De menar att det finns en övertro på att datorn i sig 
kommer att lösa alla problem och skapa utveckling. Även om datorn 
på många sätt kan ses som en all-purpose machine krävs mer för att 
skapa en god kvalité än att skaffa fler datorer, “Policy-makers and the 
public need to be clear about the educational and social goals for 
laptop programs (Which will vary according to local needs and aims) 
and assure that the necessary elements are in place to reach those 
goals” (s. 84). Det är återigen hur IT används som ligger i fokus. 

Trots de stora satsningar på IT som gjorts i skolan menar Zucker och 
Light (2009) att datorerna ofta är underutnyttjade. Det var en 
utmaning för skolan som Cuban (2001) framhåller med sitt uttryck 
“oversold and underused”: 

Past research on implementation of educational technology must serve as 
a guide to helping interpret the effects (or lack of effects) of providing 
students with access to laptops, no matter how novel the technology is for 
classrooms, because the novelty itself poses special challenges for teachers 
and schools to fully realize the potential of  these technologies. (s. 333) 

Det finns stora skillnader i vilken betydelse datorsatsningar har fått för 
hur undervisning och lärande utvecklats (Valiente, 2010). Det är 
däremot tydligt att det inte finns garantier för att införandet av IT i 
skolan rakt av betyder att det kommer att användas på det sätt som 
var tänkt eller användas alls. Det vanligast utfallet av satsningar på 
datorer i både industriländer och utvecklingsländer leder enligt 
Zucker och Light (2009) till ökad teknisk kompetens hos lärare och 
elever men inte lika tydligt för lärande kopplat till ämnesinnehåll. 
Zucker och Light (ibid.) menar att datorer i skolan inte kan stå som en 
ensam resurs för att uppnå målen: 

It is clear is that simply providing computers to school in not enough to 
increase student achievement or change the nature of instruction. At a 
minimum, learning goals, curricula, teaching strategies, and assessments 
must change as well. (s. 84) 
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Att den pedagogiska utvecklingen i relation till IT går långsamt i 
jämförelse med utvecklingen i samhället i övrigt, framgår i Söderlund 
(2000). Det får som konsekvens att den personliga kunskapen blir av 
betydelse. Skolinspektionen (2012) visar på en fortsatt ganska långsam 
process i skolan. Där framkommer att ett mera medvetet användande 
av IT som redskap i skolorna skedde sporadiskt och de lyfter fram att 
det finns mycket kvar att göra. 

Den vanligaste användningen av datorer enligt Skolinspektionen 
(2012) var att renskriva text eller söka information på Internet. 
Fortsatta satsningar på IT i skolan måste följas upp med strategier 
kring hur tekniken ska användas och Skolinspektionen (ibid.) anser att 
det saknas övergripande strategier från ledning. De lyfter även fram 
lärarnas behov av kompetensutveckling som en faktor som behöver 
tillgodoses för att utveckling ska kunna ske. 

2.4.1  IT ställer krav på skolutveckling 

Införandet av pekplattan i skolan ställer krav på att det finns stöd 
inom organisationen på alla nivåer och det går inte att bara börja 
använda ny teknik utifrån gamla strukturer (Cochrane, Narayan & 
Oldfield, 2013; Penuel, 2006). Det skapar ett behov av nya sätt att tänka 
om undervisning.  

Om utveckling med IT i skolan ska bli hållbar krävs en mer 
övergripande strategi vilket många skolor saknar (Condie & Munro, 
2007). Det går inte att komma ifrån att införandet av IT ställer krav på 
lärares IT-kompetens. En ensam lärare eller ett enskilt ämne, kan inte 
själv driva utvecklingen utan det krävs en strategisk plan för att 
säkerställa en fortsatt och hållbar process. Det kommer att kräva tid, 
en mer strukturerad implementering av tekniken samt behov av en 
strategisk planering för att åstadkomma den önskade nivå hos alla 
lärare. Condie och Munro (ibid.) menar att det handlar både om 
tekniken i sig och om IT som redskap i skolan vilket i sin tur innebär 
att nya sätt att se på undervisning och lärande måste utvecklas. 
Behovet av kompetens kring att arbeta med IT som ett redskap i 
skolan måste även få konsekvenser för utbildning av nya lärare inom 
lärarutbildningarna (Jahnke & Kumar, 2014). 
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För att implementering ska bli lyckosam är även stöd från kollegor, 
lärarens attityd viktiga delar (Penuel, 2006). Det kollegiala lärande 
behöver dock balanseras med andra insatser och Perselli (2014) lyfter 
fram att arbetsbelastningen riskerar bli för stor för de lärare, som 
utöver sina ordinarie uppgifter får rollen att bidra till kompetens-
utvecklingen på skolan. I Blau, Peled och Nusan (2014) framkom att de 
lärare som kunde väldigt lite om IT snabbt kom i kapp de lärare som 
kunde mer. Men efter det fortsatte inte utvecklingen av IT-kompetens i 
lärargruppen utan istället stannade den på en för lärargruppen, 
gemensam nivå. 

Det är tydligt att implementering av IT i skolan, är mer komplext än 
att skaffa datorer eller pekplattor. Det är av vikt att se mångfalden av 
arbetsområden och aktiviteter, support och kommunikation mellan 
alla berörda på olika nivåer för att skapa en gemensam vision (Topper 
& Lancaster, 2013; Hansson, 2013; Valiente, 2010). Att endast rätt-
färdiga kostnader med att satsningen på tekniken kommer att spara 
pengar är kortsiktigt och naivt. Istället framhåller Topper och 
Lancaster (ibid.) att det behövs en långsiktigt plan och budget för att 
satsningen ska bli hållbar. Det handlar inte enbart om läraren och 
eleverna utan hela utbildningsorganisationen, däribland admini-
stration, behöver involveras och ha förståelse för satsningen. Rektor 
betraktas som en nyckelperson för implementeringen. Grönlund 
(2014) lyfter också ledningsperspektivet men menar att det inte kan 
stanna vid rektorn utan måste involvera hela kedjan ändå från de 
lokala politikerna. 

Hansson (2013) visar att istället för en samsyn på vad IT i skolan står 
för utvecklas det parallella spår inom olika grupper såsom 
skolledning, lärare och den grupp lärare som i hennes studie hade ett 
särskilt uppdrag att driva IT frågor på skolan. Det ser Hansson (ibid.) 
som en av anledningarna till att den utveckling som många efterfrågar 
för att IT ska bli en del av skolans verksamhet uteblir. Avsaknaden av 
gemensamma lärprocesser, där reflektion och samtal lyfter blicken 
bortom det förgivettagna, händelser, upplevelser och informations-
utbyte bidrar till verksamhetsutveckling inte tar fart. 

Att finna tid för att kunna skapa den utveckling som många lärare 
önskar upplever många svårt att få till, och det handlar då både om att 
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fånga vilka digitala resurser som kan vara användbara, samt att kunna 
utveckla sin egen kompetens att använda dessa resurser (Perselli, 
2014). Tallvid (2015) lyfter bland annat fram att när lärares arbete 
belastas med fler arbets-uppgifter utan att något annat tas bort bidrar 
det till att lärare väljer bort att ta till sig det nya. Då det dessutom inte 
finns en klar IT-strategi på nationell nivå kring IT i skolan lämnas 
lärarna utan stöd och styrning. Bristen på nationell agenda ifråga om 
IT bidrar till att det mellan lärare och skolledning skapas helt olika mål 
med införandet (Hansson, 2013). För skolledningen handlar det om 
organisatoriska frågor vilka betonas på bekostnad av de pedagogiska 
frågorna vilka lärarna ser som huvudfokus. Det får som konsekvens 
att teknikrelaterade frågor får företräde före de pedagogiska frågorna. 
Hansson (ibid.) anser att det istället är viktigt att undervisningens 
behov som ska vara utgångspunkten och att det finns en gemensam 
process så att det inte bara blir en utveckling av varje lärares enskilda 
expertis. 

Ekberg (2012) lyfter vikten av att vi är kritiska och medvetna om att IT 
är omgärdat av stora förhoppningar. Dessa förhoppningar kan bidra 
till en allt för positiv framställning om vad som kan komma att bli. 
Scenariot att tekniken möter undervisning och undervisning möter 
tekniken menar Ekberg inte är så enkelt. Det bygger på en tro att 
tekniken i sig driver skolutveckling. Istället måste utveckling ta sin 
utgångspunkt i lärarens förhållningssätt till lärande. Det är en process 
som tar, och måste få ta tid. Det finns ingen snabb, kortsiktigt lösning 
varken för läraren som ska erövra redskapen eller för skolutveckling 
som sådan. 

2.5  Elevers möte med IT 

Den utveckling som sker med IT i skolan skapar nya förutsättningar 
och nya förväntningar på eleverna. Skillnaderna är fortfarande stora 
mellan olika skolor på både tillgång och kompetens att genomföra 
denna typ av satsningar. Däremot kan det finnas en utjämnande 
aspekt att få tillgång till en dator. För trots den massiva tillgången som 
vi har i Sverige till datorer finns det elever som inte har någon dator 
att tillgå i hemmet (Findahl, 2014). Men med en-till-en satsningar där 
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eleverna får eller förväntas ha tillgång till enheten även på under 
fritiden tillkommer även ett personligt ansvar för ett ganska dyrt och 
ömtåligt redskap. Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) lyfter 
elevernas farhågor kring vad som händer om datorn går sönder då det 
inte fanns någon backup på skolan eller om man glömde ta med sig 
datorn på morgonen. Några elever lyfte att de såg det som besvärligt 
att frakta datorn mellan skola och hem och för vissa elever, då främst 
elever från underprivilegierade områden, var detta också samman-
kopplat med en större risk att bli bestulen på väg till och från skolan. 
Det bidrog till en känsla av otrygghet hos eleverna (Hatakka et al., 
2013). 

Införandet av IT i skolan och tillgång till en egen dator bidrar med att 
eleverna får många fler val att göra, men oftast måste de göra dessa 
val utan stöd från lärarna (Hatakka et al., 2013). Det handlar om vilket 
innehåll eleverna ska använda sig av, vilka redskap eller om val kring 
när och var skolarbetet ska göras. Fleischer (2013) lyfter fram att risken 
med färdighetsfokus är att det kan bidra till att den fördjupade 
kunskapen och reflektionen missas och att införandet av teknik blir ett 
självändamål. Enligt Hatakka et al. (ibid.) har införandet av en-till-en 
även medfört ett icke val där datorn inte kan väljas bort även om 
eleven så skulle vilja. Möjlighet att kunna göra val påverkas naturligt-
vis även av elevens förmåga att använda datorn som redskap. 

Att skolarbetet blivit roligare lyfts ofta fram som en positiv effekt med 
IT i skolan (Shuler, Hutchins & LaShell, 2010; Hatakka et al., 2013). 
Eleverna ser att tillgången till IT ger dem nya möjligheter att välja 
olika redskap att effektivisera skolarbetet mer än som ett redskap som 
bidrar till ett fördjupat lärande. Det blir ett redskap att använda till att 
organisera sig med och inte minst en möjlighet till att få tillgång till 
information via Internet (Hatakka et al., 2013). Enligt Jedeskog och 
Nissen (2004) bidrar IT till att eleverna arbetar mer individuellt. 
Eleverna får stort ansvar för sitt arbete vilket kan leda till att det blir en 
fråga om att göra mer än om att lära. Risken som de ser är att vi nöjer 
oss med att eleverna gör och hoppas att de iallafall lär någonting. 

Fleischer (2013) ställer sig frågan huruvida upplevelsen av IT som en 
motiverande faktor handlar mer om tekniken än att motivationen är 
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riktad mot lärande. Hatakka et al. (2013) konstaterade att tekniken i sig 
låg i fokus oftare än själva ämnesinnehållet, “the subject has moved to 
the back seat and technology steers the assignment“ (s. 104). På samma 
sätt som Tallvid (2015) lyfter att utbildning av lärare inte enbart kan 
handla om tekniken utan om en kombination mellan teknik, 
pedagogik och ämnesinnehåll, ser han samma behov för eleverna som 
”behöver förstå hur teknik, lärande och ämnesinnehåll är intimt 
förknippade med varandra” (s. 114). Eleverna inte kan lämnas utanför 
processen med implementeringen av IT i skolan för att få möjlighet att 
utveckla den typen av förståelse och kompetens att göra val.   

Elever kan se svårigheter mellan IT och dess möjliga användning som 
de kopplar mer ihop med fritid är till skolarbete. Spel och sociala 
medier kan för vissa elever kan innebära en stark distraktion. Hatakka 
et al. (2013) lyfter fram att det oftare är de mindre skolmotiverade 
eleverna som har svårt att sluta med den typen av aktiviteter. Även 
ålder har betydelse i detta avseende då de elever som var under 13 år 
inte i samma utsträckning fastnade i den typen av användning då 
deras skoldag är mer kontrollerad med restriktioner kring 
användandet av sina datorer. Sociala mediers påverkan på elever och 
hur dessa distraherar är ett område som skolan behöver hitta 
strategier att hjälpa eleverna att förhålla sig till (Andersson, Hatakka, 
Grönlund & Wiklund, 2014).  

Tallvid (2015) lyfter samma problematik med det otillåtna använd-
andet men visar samtidigt att det användandet inte ökade i och med 
en-till-en. Hans resultat visar istället att över den treårsperiod som 
studien fortgick och elevernas datavana ökade, ökade samtidigt den 
pedagogiska användingen till förmån för den mer otillåtna. Därmed 
inte sagt att det fortfarande finns en mindre grupp elever där otillåtna 
aktiviteter tar fokus från skolarbetet. Gränsen mellan tillåtet och 
otillåtet är inte heller alltid knivskarp och det finns aktiviteter som är 
tillåtna utan att vara en del av den pedagogiska verksamheten såsom 
att lyssna på musik samtidigt med skolarbetet och aktiviteter som 
övergår från att vara otillåtna men sedan visar sig kunna inkluderas i 
skolarbetet på ett sätt som inte hade kunnat förutses av läraren innan 
(Tallvid, ibid.). 
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Sociala medier har idag en ganska stor del av ungas användande och 
de som finns på dess arenor blir allt fler och allt yngre (Findahl, 2014). 
Ekberg (2012) lyfter fram sociala mediers möjligheter att hantera flera 
olika uttrycksformer. Han pekar på en öppenhet och deltagande 
genom ny teknik som ger både maktförskjutning mellan elever och 
lärare samt en förskjutning mellan vad som är skola och vad som är 
fritid. Vissa elever blir dessutom inte bara en resurs till sina lärare utan 
även till andra elever både i den egna klassen och ibland även till hela 
skolan (Valiente, 2010).  

Enligt Fairman (2004) är det inte alltid den eleven med bäst betyg som 
kan mest vad gäller datorer. Andra kriterier gällde och elever med god 
teknikkunskap kan vara den som är den mest kompetenta i den 
situationen. Många lärare i Fairman (ibid.) använde sig av ordet 
”empowering” när eleven fick makt i situationen. De ansåg att det var 
en viktig del i elevernas upplevelse om sig själva, både i relation till 
lärandesituationen och till sina klasskamrater. Samuelsson (2014) ser 
däremot det låga stöd som ges i skolan för utvecklandet av digitala 
kompetenser hos eleverna bidrar till att det är vad eleverna har med 
sig som avgör vad de klarar av. Det får som konsekvens att skillnaden 
mellan elevers digitala kompetens kan vara och även förblir stora. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag belysa studiens teoretiska grund som 
hämtar sin förståelse från ett sociokulturellt perspektiv där den sociala 
omgivningen och den kultur som råder har stor betydelse för det 
lärande som sker. Även människans möte med teknik och hur den 
formas i det mötet lyfts fram. Utifrån ett elevperspektiv är begreppet 
empowerment en del av den teoretiska bakgrunden.  

3.1  Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Inom sociokulturella teoribildningar är det centrala intresset synen på 
hur människan utvecklas inom ett samhälle i samspel med andra 
människor. Det betyder att processerna ser olika ut inom skilda 
kulturella sammanhang, då det inte går att bortse från den omgivande 
världen, dess teknik eller dess sociala praktik (Säljö, 2005). 

Vi lever i en miljö som bär på en historia utvecklad av tidigare 
kulturer, dess erfarenheter och redskap, vilka överförs till nästa 
generation genom att människor lär och kommunicerar med varandra 
på olika sätt (Säljö, 2005). Vi får ta del av en kultur och dess kunskaper 
på ett ofta helt omedvetet sätt och utan att vi alltid funderar så mycket 
på dess ursprung, även om det utifrån ett mer historiskt perspektiv 
kan ses vara stora och omvälvande tekniska innovationer. Ett exempel 
på det är utvecklingen av Internet och de olika tekniska enheter som vi 
har att använda i vår vardag. Det är teknik som många vuxna kan 
uppleva som något nytt men där många av våra barn ser det som mer 
naturligt då det var teknik som fanns redan när de föddes. För många 
barn upplevs troligen datorer och Internet lika naturligt som kylskåpet 
har varit för dagens vuxna. 

Genom att erfarenheter och kunskap är något som överförs inom ett 
socialt sammanhang kan vi inte se förmågan att använda tekniken som 
medfödd. Det är utifrån hur vår kontext ser ut som vi får tillgång till 
tidigare generationers uppfinningar och kunskaper (Säljö, 2000). 
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Kunskaper överförs och utvecklas genom samspel och då kunskap om 
IT kan vara en mer eller mindre utvecklad förmåga i det kontext vi 
befinner oss inom, skapas olika förutsättningar för hur vi får del av det 
kollektiva minnet inom det området. Det är olika personer som bidrar 
med sina kunskaper inom olika områden vilket skapar en större 
helhetsförståelse i mötet med andra (Dysthe, 2003). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är sociala situationer och 
mänskliga handlingar av betydelse för människans lärande och 
utveckling (Säljö, 2000; Wenger 1998; Dysthe, 2003). Ett sociokulturellt 
perspektiv ser lärande som något som sker hela tiden och överallt, och 
det är inte frågan om man lär sig som blir intressant utan snarare vad 
(Säljö, ibid.).  

Det sociala perspektivet på lärandet tydliggörs i Vygotskijs proximala 
utvecklingszon där undervisning ska riktas mot ett mål som inte ännu 
är uppnått men som inte ligger helt utanför möjligheternas gräns. 
Detta menar Dysthe och Igland (2003) ställer krav på hur lärande-
situationen utformas. De framhåller att: 

Bra undervisning föregriper utveckling och ger förutsättningar för 
förändring, men eleverna får inte optimala utvecklingsförhållanden om 
man bara låter dem arbeta utifrån egna initiativ och anpassar 
undervisningen till den nivå de redan har uppnått. (s. 82) 

Det finns inget egentligt stopp för mänskligt lärande och utveckling då 
de kulturella redskap som bidrar till att människors kunskaper och 
intellektuella förmåga utvecklas och förändras kontinuerligt (Säljö, 
2000; Wenger, 1998). Vi kan förstå nya saker och göra på nya sätt i en 
ständig process. Det betyder att lärande handlar om en individs 
förmåga att kunna ta till sig de kulturella redskapen och utveckla 
förmågan att använda dem. Som Säljö (2005) framhåller, hör lärande 
inte enbart ihop med undervisning, vilket kan vara viktigt att 
poängtera. Lärande är istället en generell och sammansatt företeelse 
som finns både inom och utanför skolan. Det vi lär är inte heller alltid 
positivt, då det även kan vara sådant som ses som farligt eller inte 
önskvärt, såsom till exempel brottsliga handlingar. 
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Att pröva sig fram, kunna visualisera och fantisera är en värdefull 
kompetens i lärandet (Wenger, 1998; Vygotskij, 2001). Leken är en livs-
viktig funktion för människan under hela livet och inte enbart för det 
lekande barnet. Det handlar om ett samband mellan fantasi och 
erfarenhet som är hämtade från verkligheten, där fler erfarenheter 
bidrar till möjlighet att skapa fantasier. Fantasi och erfarenhet är, 
enligt Vygotskij (ibid.), nära sammankopplade. Det gäller även när det 
handlar om att fantisera om icke självupplevda erfarenheter, där 
andras berättelser medieras till mig och som sedan förstås av mig 
utifrån min egen horisont. Det är ett utforskande där eleverna behöver 
få undersöka gränserna för sin identitet, vem de är, vem de inte är och 
vem de kan bli. Det handlar om att experimentera, undersöka, pröva 
det som är svårt, finna nya vägar och skapa nya erfarenheter (Wenger, 
1998). 

Enligt Säljö (2000) finns medaktörer omkring oss, som hjälper oss att 
förstå den värld som vi är en del av och hur den kan tolkas. Säljö 
framhåller att ”omvärlden förtolkas” (s. 66), vilket inom sociokulturellt 
perspektiv beskrivs genom begreppet mediering. Dysthe och Igland 
(2003) lyfter lärarens roll som central och samtidigt inte helt enkel, då 
denne ska planera för en god miljö, vara ämnesexpert och samtidigt 
vara den som stöttar och utmanar. Lärarrollen handlar inte om att 
överföra kunskaper, utan det handlar om att vägleda eleven i sin 
lärandeprocess. 

3.1.1  Artefakter  

I sociokulturellt perspektiv ses artefaktbegreppet som centralt (Säljö, 
2000; Säljö 2005; Säljö, Shoultz & Wyndhamn, 1999). Inte minst lärande 
handlar om att bemästra kulturella redskap, intellektuella såsom 
fysiska: 

A fundamental assumption in a sociocultural understanding of human 
learning is precisely this: learning is always learning to do something with 
culture tools (be they intellectual and/or theoretical) This has the 
important implication that when we understanding learning we have to 
consider that the unit that we are studying is people in action using tools 
for some kind. (Säljö 1998, s. 147) 
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Begreppet artefakt hänvisar till redskap som mänskligheten utvecklat 
och som vi använder för att agera i världen ”Dessa redskap, som vuxit 
fram i historien, är avgörande för hur vi använder vårt intellekt, vår 
kropp och hur vi samspelar med andra” (Säljö 2005, s. 24). 

Människan har byggt in intellektuella egenskaper i fysiska redskap 
och våra nya uppfinningar har sitt ursprung ur erfarenheter från 
historien (Vygotskij, 2001). Säljö (2000) kallar människans historiska 
utveckling för sociogenes. Begreppet står för hur människan utvecklar 
kunskaper både intellektuellt och praktiskt i ett ständigt samspel. När 
människan utvecklar nya redskap utvecklas också nya intellektuella 
kunskaper som i sin tur nyttjas och byggs in i nya fysiska redskap som 
används på olika sätt. Ett exempel som Säljö (ibid.) lyfter fram är 
hävstången, som utvecklades från att vara ett redskap för att flytta på 
en sten till att sedan bli grunden för en avancerad begreppsapparat 
inom mekaniken. 

Utvecklingen av artefakter sker fortlöpande i samspel med 
människans behov och i relation till det samhälle som vi lever i. På så 
vis menar Säljö (2000) att ”Kriterierna på vad som är möjligt flyttas 
ytterligare en bit” (s. 79). Utifrån det blir de artefakter som utvecklas 
inte döda ting utan levande även för vår utvecklingsprocess, då vi 
använder artefakter till att möjliggöra nya erfarenheter (Säljö, ibid.). 
Exempelvis kan vi med hjälp av datorn göra komplicerade uträk-
ningar och andra avancerade operationer som i vissa fall hade varit 
antingen väldigt tidskrävande eller allt för svåra att klara med enbart 
våra mänskliga resurser. 

Ofta nyttjar vi historiska erfarenheter utan att ens vara medvetna om 
vilka kunskaper som ligger bakom: 

När tekniken ändrar sig, förändras det sätt på vilket vi kommer i kontakt 
med och agerar i världen. De kunskaper som vi betraktar som vardagliga 
och elementära, är ofta i ett historiskt perspektiv tämligen avancerade” 
(Säljö, 2002, s. 15).  

Mängden av nya artefakter och deras mer avancerade tillämpningar 
har lett fram till att vi fått en ökad specialisering i vårt samhälle (Säljö, 
2000). I det sammanhanget blir IT återigen ett exempel på hur många 
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som använder dessa utan att reflektera över tekniken och vid problem 
ringer support eller tar hjälp av någon annan som är mer specialiserad 
på området. 

3.1.2  Mediering 

Inom sociokulturell teoribildning menar man att det inte är möjligt att 
förklara utveckling och lärande enbart i relation till vad som sker inom 
eller för den delen heller utanför individen. Människan samspelar hela 
tiden med olika artefakter för att utvecklas och lära. Det går inte att 
dra en skarp linje mellan vad som är konkret handling och vad som är 
abstrakt tänkande. Det som människan gör istället är ofta en 
kombination av intellektuell och praktisk verksamhet (Säljö, 2005). 

Genom internaliseringsprocesser förmedlas, överförs och understöds 
olika mentala funktioner. På många sätt kan vi skilja på vad som är 
den mänskliga kroppen och vad som är ting bortom vår kropp, men 
samtidigt är människans agerande intimt förknippat med artefakter. 
Säljö (2000) framhåller att ”om vi försöker förstå tänkande, 
begreppsanvändning och lärande som delar av mänskliga verksamheter 
(snarare än något i sig själv), ser vi omedelbart att vårt agerande i de 
flesta fall är intimt sammanflätat med olika former av redskap” (s. 74). 
Vi flyttar inte tänkandet till miniräknaren eller datorn, men tänkandet 
sker inte heller helt isolerat i vårt eget huvud. Istället är det relationen 
till olika fysiska och intellektuella redskap som gör det möjligt för oss 
att klara av situationer som annars vore i stort omöjliga. Exemplet med 
hur pinnen i den blindes hand blir ett redskap för att läsa av och förstå 
världen omkring sig visar hur ”redskap medierar verkligheten för 
människor i konkreta verksamheter” (Säljö, 2000, s. 81). Både vad 
människan tänker och agerar i relation till pinnen och vad pinnen ses 
som i en betraktares ögon, förändras i den situationen. 

Mediering innebär att vi inte opåverkat tänker och föreställer oss 
världen utifrån våra kognitiva förmågor. Det vi upplever och tänker är 
färgat av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. 
Genom kulturella erfarenheter ser eller upplever vi situationen eller 
tingen. Är jag väl insatt i ett område ser jag exempelvis en sak när jag 
tittar på något eller får något berättat för mig, i motsats till om jag är 
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novis. Det betyder att ”vi skapar således mening och betydelse med 
hjälp av medierande redskap som vi tillägnat oss genom kulturella 
erfarenheter” (Säljö, 2005, s. 27). 

Vad vi ser, upplever och tänker som individer är dock inte alltid vad 
som direkt förmedlats, vilket blir intressant om vi ser det utifrån en 
lärandesituation i skolan och hur undervisning organiseras. Enligt 
Säljö (2005) bygger tanken om mediering på Vygotskijs kritik mot 
resonemangen kring stimuli och respons och menar att ”Våra ´högre 
mentala förmågor´ som representeras av talanger som att minnas, lösa 
problem, kreativt skapande och andra former av viljestyrda 
handlingar, kan aldrig reduceras till kedjor av betingning” (s. 25-26). 
Säljö (ibid.) menar istället att mötet med olika artefakter påverkar vad 
som sker i situationen och vilket lärande som skapas. 

Genom användning av medierande redskap upplever vi världen 
genom något annat och genom hur den medieras för oss (Säljö, 2000; 
2005). Det kan vara, som Säljö (2005) beskriver, något så enkelt som en 
knut vi har för att komma ihåg något. Knuten är för oss bara en 
symbol och har inget med innehållet att göra, men blir ett redskap för 
individen. Ingen som inte är insatt i knutens uppkomst kan förstå dess 
budskap. Att studera hur någon lär kan då inte göras genom att 
studera individen och de specialiserade redskapen som behövs, var för 
sig. Man måste ta reda på hur personerna tänker och handlar med 
hjälp av dessa kulturella redskap eftersom det hänger ihop. Denna 
samverkan är inte ett fenomen som enbart sker mellan människor och 
kulturella redskap av olika slag, utan även mellan människor (Dysthe 
& Igland, 2003). 

Genom mediering är det inte alltid enkelt att kommunicera och skapa 
förståelse hos någon annan. Det krävs till exempel mycket arbete att 
förstå avancerade texter, eller läsa noter till ett avancerat musikstycke i 
relation till tidigare erfarenheter och kunskaper. Vilken typ av 
mediering som passar bäst för en person kan också skilja sig åt, då 
någon hellre kan föredra en muntlig mediering där möjlighet till 
återkoppling och skapande av en gemensam förståelse ökar, medan 
något annat medierande redskap fungerar bättre för någon annan 
(Säljö, 2005). 
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3.1.2.1  Språk som medierande redskap 
Språket är en av våra viktigaste artefakter och ett av våra viktigaste 
medierande redskap. Vi kommunicerar genom språket där ord och 
berättelser medierar omvärlden till oss och hjälper oss att göra världen 
meningsfull (Säljö, 2000). Vi utvecklar tillsammans sätt att beskriva 
världen och begrepp som blir funktionella för förståelse mellan 
människor. Redan det lilla barnet lär sig uttryck som gör att det kan 
etablera kontakt och enligt Säljö (ibid.) tänker barnet ”med och genom 
de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på 
och tagit till sig i samspel med andra” (s. 67). Vi har förmågan att lära 
oss att kommunicera på olika språk, vilket avgörs av vår miljö och vår 
kultur (Säljö, 2005). Språket blir ett medel för social samvaro och ett 
redskap för att skapa förståelse (Vygotskij, 2001). 

Säljö (2000) beskriver språkets utpekande funktion, dess semiotiska 
funktion samt dess retoriska funktion. Med hjälp av språk kan vi peka ut 
och benämna saker i vår omgivning. Vi är genom språket inte bundna 
till vad som sker just här och nu och som vi direkt kan peka ut. Vi kan 
med språkets hjälp hänvisa till saker som är mer abstrakta, som till 
exempel ord som demokrati och känslor. Språkets semiotiska funktion 
handlar om att språket skapar betydelse och mening. Att använda 
språket handlar om mer än att ha begrepp och uttryck gemensamt. 
Skämt och ironi är exempel på hur språket måste förstås och tolkas i 
en ständig förändring och i det kontext som vi agerar inom. Språkets 
retoriska perspektiv handlar om hur vi skapar mening mellan 
människor när vi agerar inom olika sociala praktiker. Som Säljö (2000) 
beskriver kan ett uttryck om “en tom flaska” betyda olika saker för 
olika människor och detsamma gäller för IT. Det betyder att det 
kontextuella sammanhanget är av betydelse för hur vi kommunicerar 
och hur vår kommunikation kan förväntas förstås. 

Språket är i ständig förändring och utveckling där nya ord och 
begrepp tillkommer och vissa ord tappar sin användbarhet (Säljö, 
2005). Säljö (2013) lyfter fram hur människan har skapat teknologi för 
att komplettera det talade språket och den utvecklingen har pågått 
under tusentals år, från enkla inskriptioner till dagens digitala medier. 
Denna utveckling ställer nya krav på människans förmåga att ta till sig 
den information som skapas, det vill säga att bli läsande av bilderna 
och av texterna på nya sätt där bild, ljud och text samverkar.  
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3.1.3  Kontextens betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv 

Begreppet kontext inkluderar såväl människans sociala samspel som 
människans samspel med fysiska redskap och olika representations-
system (språk, matematiska symboler) (Dysthe, 2003). Vi är deltagare i 
en kontext som både formar oss och som vi är med och formar och 
utvecklar (Säljö, 2000). 

Säljö (2000) beskriver olika typer av sätt att analysera kontext; fysisk, 
kognitiv, kommunikativ och historisk. Den fysiska kontexten handlar 
om den miljö som vi befinner oss i, där varje miljö har särskilda regler 
för kommunikation och beteende. Kognitiv kontext är av betydelse för 
tänkande och handlande kring ett problem, till exempel skillnaden 
mellan att lösa ett problem som är en skoluppgift eller en händelse 
utanför skolan. Vi skapar även kommunikativa kontexter som påver-
kar hur vi kommunicerar. Det är ofta skillnad på hur vi kommunicerar 
vid middagsbordet eller vid en rättegång. Den historiska kontexten 
handlar om en situations historiska utveckling, där till exempel skolan 
med dess långa historiska kontext kan upplevas svår att förändra och 
där historien ger ganska tydliga ramar för vad som är möjligt att göra 
eller inte göra.  

Begreppet kontext är i sig svårfångat. Luckin och Weatherby (2014) 
beskriver kontextbegreppet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 
lyfter fram den individuella kontexten som betydelse för lärande. 
Varje elev har sin egen utgångspunkt, vilken får betydelse för hur 
utmaningar möts, exempelvis en pekplatta i skolan. Att beskriva 
kontexten som en viss miljö, ett rum eller plats som sätter ramen för 
det som man talar om, menar Luckin och Weatherby (2014) begränsar 
synfältet kring de olika områden som en person interagerar med. 
Istället sätter de individen i centrum av sin egen kontext och visar hur 
lärande utvecklas i relation till andra i omgivningen. Luckin (2010) 
benämner det More Able Partners (MAP). Hon utgår från Vygotskijs 
tankar om den proximala utvecklingszonen (The Zone of Proximal 
Development, ZPD), och har utvecklat en modell som visar på den 
lärandes möjligheter och behov av kollaborativt samspel, Zone of 
Collaboration där hon introducerar två konstruktioner i modellen. 
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Den första konstruktionen kallar Luckin (2010) för The Zone of Available 
Assistance (ZAA) som beskriver alla möjliga tillgångar av assistans 
som finns att tillgå för individen. Den andra konstruktionen kallar hon 
för The Zone of Proximal Adjustment (ZPA) som handlar om att utifrån 
ZAA kunna bedöma vilka av resurserna som är lämpliga för individen 
och det lärande man önskar ska ske. Vilka resurser, ZPA, av alla 
tillgängliga i ZAA bedöms och selekteras ut i samspel mellan den 
lärande och den MAP som finns för att stötta. MAP kan vara en lärare, 
en förälder eller tekniken i sig och det är här i det samspelet som själva 
lärandesituationen byggs upp. 

I ZPA går man i enlighet med Vygotskijs modell ZPD från det som 
man kan klara av tillsammans med andra till att kunna själv. Men som 
Luckin (2010) själv beskriver är inte allt så enkelt att det enbart 
handlar om att få syn på möjliga resurser som finns omkring personen 
i relation till dess kognitiva utveckling. Det finns andra faktorer som 
påverkar såsom, “their motivation; their understanding of their own 
knowledge; and their understanding of what knowledge is” (s. 29). 

Luckin (2010) utvecklar sina tankar om kontext och lärande ytterligare 
genom en modell som hon kallar The Ecology of Resources model. I den 
modellen står den lärande individen i centrum omsluten av olika 
områden av interaktion som formar dess kontext. Modellen bygger på 
en utveckling av ZAA och ZPA. Modellen har tre olika kategorier 
Knowledge and Skills, Tools and People och Environment.   

Kategorin Knowledge and Skills omfattar förmåga att och kunskap om. 
Detta område innehåller en stor mängd olika alternativ, vilket Luckin 
(2010) är tydlig med att framhålla. Den andra kategorin Tools and 
People omfattar de olika material som kan finnas tillgängligt i allt från 
böcker, pennor till teknik men också andra personer som har större 
kunskaper om innehållet än den som ska lära (MAP). Den sista och 
tredje kategorin av resurser är Enviroment, vilken handlar om den 
omgivande miljön som den lärande interagerar med. Det kan vara 
klassrummet, en arbetsplats eller en annan plats som denne befinner 
sig i. Det kan även vara en virtuell miljö. Enligt Luckin (ibid.) finns det 
i många fall en relation mellan dessa olika kategorier i samma 
situation, vilket är av betydelse när vi organiserar och det är viktigt att 
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”the relationships between the different types of resource with wich 
the learner interact need to be identified and understood” (s. 91). 

Enligt Luckin (2010) finns det filter av olika slag som påverkar vad som 
är möjligt och hur det är möjligt att nyttja resurserna, exempelvis 
läroplanen, läraren eller tillgängliga resurser vid tillfället. Även hur 
miljön omkring den lärande organiseras och ges tillträde till blir 
filtrerat. En skoldag kan vara organiserad med mindre enheter 
(lektioner) samt restriktioner som medverkar till hur eleven kan 
interagera med den omgivande miljön. Det existerar också relationer 
mellan olika filter som exempelvis läroplanen som filtrerar vad som 
ska läras där resurserna i form av redskap filtreras genom lärarens val 
av arbetssätt.  

The Ecology of Resources model kan både användas för en individ, men 
också för en grupp av individer. Om så görs behöver det uppmärk-
sammas enligt Luckin (ibid.) att varje individ ändå har sin egen 
personliga utgångspunkt, sitt eget center. Luckin och Weatherby 
(2014) beskriver hur The Ecology of Resources model kan vara ett 
hjälpmedel för olika ändamål, ”The framework can be used to analyse 
existing situations, to design fresh learning activities, to design the 
way in which technology might best be used to support learning 
activities, or to design the technology itself“ (s. 6). Luckin och 
Weatherbys (ibid.) tankar tydliggör kontextbegreppet i relation till 
eleven samt hur behov och filter samspelar i en lärandesituation, vilket 
även kan omsättas till elevens möte med IT i skolan. 

3.1.4  Teknik förändrar och förändras (SCOT) 

I relation till hur IT-användingen ökar inom utbildning blir det 
relevant att ställa sig frågan om hur just teknik utvecklas. Pekplattan 
är en artefakt som används för mediering av olika slag och som 
tidigare nämnts formas artefakter av och i en social kontext (Säljö, 
2000). Även Jahnke et al. (2012) ser tekniken som något som formats av 
samhället och som samtidigt formar och påverkar hur människor 
agerar. Enligt dem blir det viktigt att utveckling sker genom ett 
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samarbete där “Technical, social, and didactical developments are 
required simultaneously” (s. 149). Det finns också frågetecken kring 
om teknik som utvecklats för att användas inom andra områden 
oproblematiserat kan förväntas flyttas in i och fungera även i skolans 
kontext. Melhuish och Falloon (2010) menar att det visar på ett 
förhållningssätt till teknik där tekniken i sig är en förändrings- och 
förbättringsmotor, utan hänsyn till kontext och dess betydelse för 
teknikens möjligheter och utmaningar. 

Med hjälp av The social construction of technology (SCOT), som sätter 
fokus på teknikens möte med den sociala kontexten, kan vi se på 
tekniken som förhandlingsbar och därmed inte som förutbestämd. 
Vad tekniken ska betyda är inte förbehållet forskare eller ingenjörer då 
flera sociala grupper är betydelsefulla när det gäller frågor om 
teknikens mening. Dessa relevanta sociala grupper utgör alla olika 
delar i vad som skulle kunna sägas vara ett utvecklarnätverk (Bijker, 
1997; 2010). Bijker (2010) framhåller att det finns en social construction of 
technology och att i den process, som pågår under hela artefaktens 
livstid, behöver olika relevanta sociala grupper ingå, vilka alla besitter 
olika former av expertis som är värdefull. Relevanta sociala grupper 
syftar på en grupp som berörs av en artefakt, ger den en viss betydelse 
om dess problematik och begränsningar. I denna studie kan eleverna 
till viss del ses vara på väg att forma som en sådan grupp. Elever som 
grupp är inte ofta de som får komma till tals, inte ens när det är frågor 
som direkt berör dem. I enlighet med Bijkers (ibid.) anser jag att det är 
av betydelse att utvidga vilka grupper som får delta i processen att 
förhandla vad teknik är, som i denna studie inom skolans kontext. Jag 
riktar mitt fokus på eleverna, vars uppfattningar många gånger är 
osynliga i frågor som rör skolutveckling. 

Vad teknik är beror enligt SCOT på hur tekniken formas och hur den 
accepteras av olika relevanta sociala grupper. Bijker (1997) menar att 
det centrala värdet när teknikutveckling beskrivs inte bör vara att 
teknik fungerar. Det handlar istället om att finna teknikens framgång i 
relation till den sociala processen, vilket gör att det utgår mer från hur 
teknik skapas och används, än vad teknik är. Varje artefakt blir till 
något utifrån hur den betraktas. ”There is not one artefact, but many” 
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(Bijker, 2010, s. 68). Det är genom hur tekniken används inom ett 
socialt sammanhang som tekniken kan förstås och det är genom det 
sociala sammanhanget som teknikens kan ses som fungerande eller 
icke fungerande. 

Mötet med teknik sker i en process och en mer flexibel hållning till 
tekniken kan efterhand minska då en bild börjar dominera över andra 
om vad som är artefaktens mening. Det skapas en ram för interaktion 
för deltagarna inom en relevant social grupp, vilket formar hur de 
tänker och agerar, ”A technological frame is built up when interaction 
’around’ an artefact begins” (Bijker, 2010, s. 69). Om det finns flera 
starka grupper med motstridiga meningar kan ett mer komplicerat 
förhållande uppstå i relation till hur tekniken ska tolkas, men enligt 
Bijker (1997) är det mer vanligt att det i stabiliserings-processen 
framträder en dominerande grupp vilken blir den som avgör vilka 
ramar som ska gälla, vilket ger den gruppen ett tolkningsföreträde. 

Ekberg (2012) ser SCOT och dess perspektiv på mikronivåns aktörer 
som en möjlighet att se vad som händer när den nya tekniken blir en 
del av undervisningen. Ekberg (ibid.) hänvisar till Bijkers (1997) syn 
på att teknikens och den sociala kontextens relation till varandra där 
han menar att Bijkers (ibid.) begrepp sociotekniska ensembler visar på 
detta: 

(...) tekniken formas och används på människors villkor- samtidigt som 
mänskliga aktiviteter sker på teknikens villkor. Något bör, med ledning av 
detta, hända med såväl läraren och undervisningen som tekniken när de 
sociala medierna tar plats i klassrummet (Ekberg, 2012, s. 19). 

Det anser jag inte bara gäller för sociala mediers användning i skolan 
utan kan även gälla för annan implementering av IT. Ekberg (2012) 
framhåller Bijkers (1997) syn på tekniken som förhandlingsbar och 
som intressant där elever och lärare skulle kunna symbolisera två 
skilda relevanta grupper. Ekberg (ibid.) anser att både elever och 
lärare kan representera flera och motstridiga technological frames då det 
finns en förhandling om teknikens mening som går bortom skolans 
kontext och in i fritidens. Detta menar han ger ”ett stöd för förståelsen 
av de hinder och möjligheter som kringgärdar implementering och 
användning av sociala medier i undervisningen” (Ekberg, 2012, s. 19).  
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3.2  Empowerment 
Empowerment handlar om delaktighet och inflytande för att förbättra 
människors liv. Det omfattar en känsla av personlig kontroll, vilket 
sammankopplas med bättre hälsa och välmående. Empowerment är 
inte ett enhetligt begrepp utan består av en mångfald av perspektiv 
och områden där empowerment är ett nyckelbegrepp (Cattaneo & 
Chapman, 2010). Perkins och Zimmerman (1995) beskriver empower-
ment som att det handlar om att se möjligheter mer än risker och om 
att undersöka kontextuella faktorer vid sociala problem. Det handlar 
om en process där människor får kontroll över sitt liv och utifrån det 
kan delta i den demokratiska processen med hjälp av kritisk förståelse. 
Zimmerman (1995) gör en skillnad mellan empowerment som process 
och empowerment som utfall. Perkins och Zimmerman (ibid.) skriver 
att ”actions, activities, or structures may be empowering, and that the 
outcome of such process result in a level of being empowered” (s. 570). 

Cattaneo och Chapman (2010) sammanlänkar de många olika 
definitioner som de funnit genom att inkludera nyckelbegrepp, förfina 
och länka dem samman. Cattaneo och Chapman (ibid.) har utifrån det 
definierat empowerment som: 

an iterative process in which a person who lacks power sets a personally 
meaningful goal oriented toward increasing power, takes action toward 
that goal, and observes and reflects on the impact of this action, drawing 
on his or her evolving self-efficacy, knowledge, and competence related to 
the goal. Social context influences all six process components and the links 
among them. (s. 647)  

Processen för empowerment motiveras av att det är mål som är 
relaterade till makt och som är djupt övertygande för den enskilda. 
Båda perspektiven behövs, det vill säga individens känsla av 
meningsfullhet och att målet syftar mot makt och inflytande för att det 
ska vara en process som leder till empowerment (Cattaneo & 
Chapman, 2010)  

Cattaneo och Chapman (2010) lyfter fram att aktiv handling är en 
förutsättning för att uppnå uppsatta mål. Aktiviteten är sedan 
relaterad till hur individen är medveten om de maktstrukturer som 
omsluter situationen och individens möjlighet att påverka dessa. En 
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viktig källa till information kring dessa möjligheter och begränsningar 
är det som andra skapar kring individens frihet, då alla människor inte 
har lika stora möjligheter att få inflytande. Genom att reflektera över 
hinder till framgång och dess konsekvenser, såsom diskriminering, 
brist på resurser eller annat som avslöjar relaterad maktdynamik, 
leder det till en möjlighet att förfina målen. Det är här som betydelsen 
av det sociala sammanhanget är mest uttalad. 

Cattaneo och Chapman (2010) ser individens upplevelse av och före-
ställningar om sin egen förmåga som motorn i empowerment-
processen. De resurser, hinder och möjligheter som finns i 
omgivningen har uppenbara konsekvenser för individens föreställ-
ningar om vad som är möjligt att åstadkomma. Man behöver hitta ett 
tillvägagångssätt där en förståelse för det aktuella sociala samman-
hanget inkluderar målet och en förståelse för hur målet kan uppnås. 
Det handlar om att se den möjliga vägen till måluppfyllelsen, vilka 
resurser som behövs och att veta hur man får tillgång till dessa. Det 
betyder för eleverna i skolan att om införande av ny teknik i skolan 
ska bli en process präglad av empowerment behöver eleverna känna 
till mål och förutsättningar.  

När en individ vet vad som krävs för att nå ett mål blir dennes 
förmåga att uppnå målet framträdande. Cattaneo och Chapman (2010) 
belyser kompetenser. De anser det viktigt att särskilja kompetenser 
från kunskap då det inte alltid är samma sak att veta hur man ska göra 
något som att verkligen kunna göra det. Hur man lyckas med att 
erövra förmågor har en stark koppling till de andra delarna i 
processen. När man utvecklar förmågor så ökar självkänslan och 
bidrar till att man agerar. Samtidigt som de erfarenheter man får 
genom att agera förfinar ens förmågor, som ytterligare påverkar 
självkänslan och ens agerande. Enligt Cattaneo och Chapman (ibid.) 
främjar även erfarenhet reflektion, vilket gör att empowerment-
processen inte är linjär och man omvärderar de personliga målen i en 
iterativ process. 



39 

3.2.1  Samspel och delaktighet för empowerment 

Människan är enligt sociokulturellt perspektiv i ett ständigt samspel 
med sin omgivning. Lärande sker i interaktion mellan människor och 
tillsammans nyttjar individer kognitiva och fysiska resurser (Säljö, 
2000). Cattaneo och Chapman (2010) ser det samspelet som en del i 
möjligheter att utveckla empowerment. Wong, Zimmerman och 
Parker (2010) har genom att använda empowerment som 
utgångspunkt lyft fram hur samspelet med andra har betydelse. Det 
gör de med utgångspunkt från Paulo Freires tankar om att människor 
är maktlösa om de inte känner till vilka orsaker som skapar deras 
förutsättningar. Wong et al. (ibid.) använder empowerment som ett 
ramverk för att beskriva olika nivåer av ungas och vuxnas deltagande 
och hur samspel mellan människor öppnar upp för möjligheten att nå 
empowerment. 

Wong et al. (2010) har utvecklat en modell som de kallar för Typology 
of Youth Participation and Empowerment (TYPE). TYPE-modellen utgår 
från möte mellan barn/unga och vuxna, vilka skulle kunna vara lärare 
och elev. De vill utveckla ett ramverk som kan skapa förståelse kring 
hur ungdomar och vuxna interagerar och hur interaktionen har en 
ömsesidig påverkan. Wong et al. (ibid.) har ett hälsofrämjande 
perspektiv i relation till empowerment, och fokuserar mer på de ungas 
styrkor än på problemen. De ungas deltagande inom de olika nivåerna 
visar hur vuxna ser på unga och enligt Wong et al. (ibid.) lyfter 
modellen fram, “where youth voices are valued and their 
contributions can be most meaningful” (s. 112). 

Det centrala i TYPE (Wong et al., 2010) är att genom samspel eller 
samarbete mellan unga och de som besitter större makt och resurser, 
ökar möjligheten till att utveckla empowerment. I mötet kan både den 
vuxna och den unga utveckla empowerment. Vuxna och unga är 
jämställda i dessa relationer enligt Wong et al. (ibid.) men unga har 
olika behov i relation till sin ålder vilket behöver beaktas, då det är 
skillnad på att vara 6 år och att vara 14 år, eller att vara vuxen. 
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TYPE- pyramiden består av tre olika nivåer som bygger på olika 
grader av delaktighet; vuxen initierat, initierat av de unga eller delad 
kontroll. 

 

Figur 1: “A Typology of Youth Participation and Empowerment” (Wong, 
Zimmerman & Parker, 2010, s. 5). 

Den vuxenstyrda nivån, Adult control, illustrerar att det är de vuxna 
som skapar aktivitet för att engagera de unga. Under Adult control 
riskerar de ungas deltagande att resultera i manipulation, dekoration 
eller ett mer symboliskt deltagande. Det handlar om makt över. 
Samtidigt betyder det inte att de unga inte utvecklas och lär, vilket 
visst kan vara fallet. Det som visats enligt Wong et al. (ibid.) är att i de 
situationer där denna nivå bygger på de ungas behov och de unga blir 
lyssnade på, visar mer positiva utvecklande resultat än om det byggt 
på att utöva total auktoritet. 

Adult control är indelad i två olika nivåer där Vessel bygger på en 
traditionell syn på unga som någon som kan fyllas på, som ett tomt 
kärl. De unga är helt i de vuxnas händer och inget eller i alla fall 
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mycket lite kritiskt tänkande får utrymme, just det kritiska tänkandet 
som de menar är centralt för att utveckla empowerment (Wong et al., 
2010). På Symbolic- nivån har de unga, till skillnad från Vessel-nivån, 
möjlighet att göra sin röst hörd, men i slutändan har de ändå ingen 
eller väldigt liten makt att påverka de beslut som fattas. Genom att få 
göra sin röst hörd kan de unga träna sig i att kritiskt reflektera kring 
behov och möjligheter, men det kan också leda till en frustration att få 
göra sin röst hörd men sedan inte kunna påverka eller ha kontroll. 
(Wong et al., ibid.). 

Nivån Youth control i TYPE-modellen utgår från att de unga själva 
håller i taktpinnen (Wong et al., 2010). På denna nivå finns en 
grundläggande syn på att makt alltid handlar om makt över och att 
det finns en begränsad tillgång av makt som ska fördelas, det vill säga 
att om någon får makt tas den makten från någon annan. Under Youth 
control får de unga inte tillgång till de vuxnas resurser och kunskaper 
då de helt lämnas utan vuxnas deltagande. Det kan enligt Wong et al. 
(ibid.) leda till att tagna initiativ kan vara svåra att realisera hur goda 
intentionerna än är. Det i sin tur kan leda till en känsla av otill-
räcklighet. 

Även nivån Youth control är indelad i två nivåer, Independent och 
Autonomous. På Autonomous är de vuxna minst närvarande och de 
unga får inget stöd och samarbetar inte med vuxna alls. Istället skapar 
de unga en egen sfär att agera inom (Wong et al., 2010). Det kan 
naturligtvis inom denna sfär byggas upp en stark känsla av 
empowerment men det finns också en stor risk för att det skapas 
ohälsosamma och arenor för riskbeteenden. Här menar Wong et al. 
(ibid.) att möjligheterna att genomföra och utvecklas blir försvårade då 
det inte finns något stöd eller tillgång till de vuxnas resurser. De 
vuxna får inte heller tillgång till de ungas resurser för sin utveckling 
på denna nivå. 

Independent under nivån Youth control kan ses som direkt motsats till 
Vessel då det nu inte handlar om att fylla på utan istället om att ge upp 
för att de unga själva ska få utrymme. Här finns de vuxna med men 
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kliver åt sidan för att ge utrymme till de unga på ett sådant sätt att det 
inte alls handlar om att samspela. Det leder till att de unga inte får det 
stöd som de kanske skulle behöva för att kunna realisera sina idéer. 
Det kan visserligen skapa möjlighet att träna organisering och 
planering, men svårigheten att genomföra det utan vuxnas resurser 
kan leda till att unga inte utvecklar en känsla av empowerment, utan 
istället slutar engagera sig (Wong et al., 2010). 

På toppen av TYPE-modellen möts Youth control och Adult control och 
utmynnar i det som Wong et al., (2010) kallar Shared Control. Den utgår 
från att unga och vuxna arbetar tillsammans. Det samspelet kan enligt 
Wong et al. (ibid.) skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla 
empowerment. Shared control innebär inte att allt ansvar är uppdelat 
lika mellan deltagarna. Istället kommer man överens om vem som är 
bäst lämpad att ta vissa beslut utifrån de olika styrkor som var och en 
besitter. Det kan vara ålder eller tillgång till resurser och kunskap som 
kan vara av betydelse. För att optimera möjligheten att utvecklas ur ett 
empowermentperspektiv är det däremot viktigt att fördelning av 
ansvar är förhandlat mellan deltagarna så att alla är överens om att det 
är bästa sättet att komma vidare på: 

In this type, adults are involved at a level where the purpose of their 
presence is to maximize conditions and opportunities for youth to engage 
in pro-social activities, yet are not overly dominant or under-involved to a 
point where they hinder youth development or empowerment. (s. 109) 

3.2.2  Att utveckla empowerment i skolan 

Engagemang, delaktighet och höga förväntningar menar Dysthe (1996) 
är generella villkor för lärande. Lärarens syn på eleven och tron på att 
eleven klarar mycket, är av betydelse men detta måste kopplas ihop 
med stöd från läraren för att möjlig utveckling ska ske. Att eleven ser 
en koppling mellan innehåll, sina erfarenheter samt känslan av att ha 
en viss kontroll bidrar till ett större engagemang. Dysthe (ibid.) lyfter 
vikten av delaktighet, där språket och samtalet är ett centralt redskap 
för lärande. 
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Empowerment ur ett elevperspektiv lyfter McQuilland (2005) utifrån 
två fallstudier. Han belyser glappet mellan målet att elever ska 
utvecklas som deltagande medborgare i ett demokratiskt samhälle, 
samtidigt som skolan på många sätt kan vara en plats där elever har få 
tillfällen att träna sig i de förmågorna som behövs. Han menar att 
elever ofta ses som mottagare av förändring och utveckling men sällan 
som möjliga deltagare i processen. McQuilland (ibid.) menar att när 
elever inte känner möjlighet att påverka och inte tycker sig ha någon 
makt är det ganska naturligt att de även visar på lågt engagemang för 
lärande. Utifrån hans perspektiv bör det vara en förutsättning att de 
som ska vara mottagare av skolutveckling borde få berätta sin syn på 
saken. Inte minst lyfter McQuilland (ibid.) att demokrati är något man 
lär genom att göra, inte genom att få det berättat för sig. 

McQuilland (2005) beskriver empowerment genom tre dimensioner. 
Academic empowerment som handlar om elevens förmåga att ställa 
frågor som utmanar det som sker. Det behövs för att förstå de 
bakomliggande faktorerna kring makt och hur makt skapas. Eleverna 
behöver i detta en läroplan och lärare vars pedagogiska förväntningar 
på eleverna är höga. Det i sin tur utvecklas i samspel med eleverna 
vilket ger en övergång till den andra dimensionen, political 
empowerment. Den handlar om elevernas möjlighet att få formell eller 
informell makt och inflytande i skolan.  

Utan möjlighet till verklig makt kan det inte heller finnas egenmakt 
menar McQuilland (2005). Relationen mellan elever och de vuxna 
måste bygga på förtroende och inte enbart på retorik och symboliska 
gester. Processer kring empowerment sker inom en kontext, vilket gör 
att det oundvikligen finns social empowerment som är den tredje och 
sista dimensionen som McQuilland (ibid.) lyfter fram. Den handlar om 
att skapa en pedagogik som främjar samtal mellan lärare och elever i 
en atmosfär där alla känner sig trygga och där alla röster respekteras. 
Systematisk reflektion över lärandet samt dynamiken i makt-
förhållandena mellan lärare och elever är enligt McQuilland (ibid.) 
nyckeln till social empowerment. Det är av betydelse att ge eleverna en 
plats och en röst i skolfrågor. Elevinflytande kräver dock inte bara att 
gamla strukturer förändras, det handlar även om att synen på eleverna 
måste ändras där de ses som kompetenta att delta. 
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3.3  Mötet mellan de teoretiska perspektiven 

I denna avhandling är ett sociokulturellt perspektiv med utgångs-
punkt i dess syn på människan som en del av ett socialt och kulturellt 
sammanhang, övergripande (Säljö, 2000; 2005; Vygotsky, 2001; 
Wenger, 1998). Vår utvecklas ständigt i relation till vår kultur och 
historia. Vi föds in i ett samhälle och de redskap som finns att tillgå 
blir en del av vår kontext. Inom sociokulturell teoribildning är den 
kulturella och historiska utvecklingen av artefakter centralt (Säljö 2000; 
Säljö, Shoultz & Wyndhamn, 1999) vilka vi använder för att utvecklas 
och lära. 

Lärande sker i ett ständigt samspel med olika artefakter och 
människor vilket inom sociokulturellt perspektiv beskrivs genom 
begreppet mediering (Säljö, 2005). Vi lär och utvecklas i mötet med 
andra människor och med de olika artefakter som finns att tillgå. 
Språket är ett av våra viktigaste medierande redskap och en av våra 
viktigaste artefakter. Språket utvecklas inom den sociala praktiken så 
att vi kan göra världen omkring oss meningsfull. Det kontextuella 
påverkar hur vi kommunicerar och hur vår kommunikation kan 
förväntas förstås (Säljö, 2000). Människan har under tusentals år 
skapat teknologi för att komplettera det talade språket, från enkla 
inskriptioner till dagens digitala medier (Säljö, 2013). Det ställer i sin 
tur nya krav på människan och på vår förmåga att kunna ta till oss av 
den information som skapas, vilket är och blir en sociokulturellt 
förvärvad förmåga. 

Kontext är en plats där människa och miljö möts (Dysthe, 2003). 
Denna avhandling utgår från skolan och klassrummets kontext. Vi blir 
en del av kontexten och vi påverkar kontexten genom vårt deltagande. 
I Luckin (2010) snävas kontextbegreppet in ytterligare genom att med 
utgångspunkt från Vygotskys teori om den proximala utvecklings-
zonen, placera varje individ i kontextens centrum. Med det som 
utgångspunkt utvecklar Luckin (ibid.) en modell som visar hur varje 
individ har tillgång till olika resurser där möjligheter, behov och andra 
strukturer vilka benämns filter, påverkar situationen för individen. I 
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denna avhandling blir kontextbegreppet utifrån det vidare 
perspektivet och från individnivå en möjlighet att se både från 
klassens och klassrummets kontext, samt utifrån den enskilda elevens 
behov och möjligheter. 

Vad teknik är förhandlas i mötet mellan teknik och människa i en 
kontext där flera relevanta sociala grupper framträder (Bijker, 2010). 
Eleverna i denna studie utgör en sådan grupp medan skolan och 
klassrummet är den kontext inom vilken pekplattan möter eleverna. 
Med hjälp av SCOT (Bijker, ibid.), som utgår från tekniken med fokus 
på dess möte med den sociala kontexten kan vi se på tekniken som 
såväl icke förutbestämd som förhandlingsbar. 

Det sociokulturella perspektivet sammankopplar jag med begreppet 
empowerment. Empowermentbegreppet har haft en individuell 
psykologisk tradition och begreppet har utvecklats till att bli något 
som används inom många olika fält vilket kan riskera att urholka 
begreppet (Perkins och Zimmerman, 1995). Cattaneo och Chapman 
(2010) lyfter behovet av att det skapas en mer enhetlig bild över 
begreppet och det som gör just deras resonemang intressant i denna 
avhandling är de ser det sociala sammanhanget som betydelsefullt för 
en individs process och möjlighet för empowerment. Det knyts ihop 
med ett sociokulturellt perspektiv kring hur vi blir till i en social och 
kulturell kontext (Säljö, 2000). Att utveckla empowerment är en viktig 
del i att främja elevers hälsa och välbefinnande som grund för en god 
lärandesituation. 

Wong et al. (2010) utgår från hur vuxna och unga samverkar och vilka 
konsekvenser det får för utvecklande av empowerment. Wong et al. 
(ibid.) har utvecklat en modell som de kallar för TYPE- Typology of 
Youth Participation and Empowerment, där olika nivåer av de ungas 
möjligheter att delta och påverka processen synliggörs. Där tydliggörs 
relationen mellan vuxna och unga och hur resurser kan komma den 
unga till godo. Detta kan jämföras med Luckins (2010) MAP (More 
able person) och de resurser som hon lyfter i sin modell kring The 
Ecology of Resources model. 
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McQuilliand (2005) visar hur empowerment är ett viktigt område att 
utveckla för att bidra till den demokratiska fostran som är en del av 
skolans uppdrag. Det samspel mellan vuxna och unga som Wong et al. 
(2010) beskriver ligger i linje med vad McQuilliand (ibid.) framhåller 
med att vi måste fundera över vilken elevsyn som ligger till grund för 
hur vuxna i skolan agerar. Det handlar även om på vilket sätt denna 
elevsyn skapar möjligheter och förutsättningar för eleverna att få 
delaktighet och elevinflytande, som kan leda till utvecklandet av 
empowerment. 

Genom min teorigenomgång har jag visat på mina vetenskapliga 
utgångspunkter i denna avhandling. Utifrån avhandlingens syfte att få 
kunskap om hur eleverna uppfattar införandet och användningen av 
pekplattan som medierande redskap i skolarbetet blev det naturligt för 
mig att gå till eleverna själva för att söka svar. Begreppet empower-
ment har för studien två betydelser. Den ena infallsvinkeln handlar 
om att använda det som ett teoretiskt redskap och den andra är att 
empowerment även handlar om att få göra sin egen röst hörd. 



47 

4. Metod 

Syftet med studien är beskriva och utifrån ett empowerment-
perspektiv bilda kunskap om införandet och användandet av 
pekplattan som ett medierande redskap i skolarbetet utifrån ett 
elevperspektiv. Elevers röster blir inte ofta hörda inom forskning, inte 
ens när fokus ligger på dem själva. Barns rätt att få sin röst hörd 
betonas i Barnkonventionen, (Unicef, 1998) och är något som ska 
beaktas i allt som rör barn. Berglund och Danilda (2008) menar att det 
finns olika sätt att se på världen i relation till unika erfarenheter och att 
det behöver uppmärksammas. Berglund och Danilda (ibid.) lyfte fram 
att vi måste förstå den blindhet som vi har till andra mindre 
priviligierade gruppers situation, ”Genom att lyfta fram ”andra” 
röster – sådana som kan berätta om andra sätt att förstå världen på – 
kan ny kunskap skapas. Därigenom kan dominerande versioner lyftas 
fram, ifrågasättas, och omprövas” (s. 63). 

Även om de flesta vuxna en gång varit elever gör den förändrade 
situationen och det selektiva sätt som minnet fungerar, att vuxna 
aldrig helt kan förstå hur det är att vara elev idag. Vi kan heller aldrig 
veta hur det är att vara just “du”, därför menar jag att vi måste fråga 
eleverna själva. Att ha eleven som utgångspunkt handlar även om att 
leva utifrån ett empowermentperspektiv. Bergmark och Kostenius 
(2009) framhåller hur elevers deltagande i skolutveckling bidrar till 
utvecklande av empowerment hos eleverna. Då empowerment är en 
del av den teoretiska basen faller det sig naturligt att även ta hänsyn 
till detta i val av genomförande av datainsamlingen. Bergmark och 
Kostenius (ibid.) framhåller även vikten av att se eleverna och deras 
värde, för att skapa en mer hållbar skolutveckling, vilket är av 
betydelse i denna studie. 

Mitt intresse för att ta del av elevernas upplevelser i mötet med 
pekplattan i skolan bidrog till val av metod. Kvalitativa undersök-
ningar passar bra när den levda erfarenheten ligger i fokus (Hartman, 
1998). Genom valet av en kvalitativ ansats vill forskaren inta en mer 
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holistisk syn på det som studeras och vill få förståelse för de 
uppfattningar som personen har om ett särskilt fenomen (Miles & 
Huberman, 1994). För att skapa möjlighet till en större helhetssyn med 
elevernas röster som det centrala föll valet på att göra en kvalitativ 
fallstudie (Merriam, 1994). 

4.1  Kontext och deltagare 

Under våren 2012, som en del av projektet ArctiChildren InNet 
(www.arctichildren.com), kontaktades en kommun för att utveckla ett 
samarbete i projektet. Med hjälp av kommunens verksamhets-
utvecklare för ”förskoleklass till och med årskurs 6, inklusive 
fritidshem”, sökte jag kontakt med elever i åldern 10-13 år som 
använder IT i skolan på något sätt. Det var en mycket öppen förfrågan 
där skolans eget intresse av att delta blev avgörande. Via kommunens 
verksamhetsutvecklare fick jag kontakt med en skola som direkt 
visade sitt intresse. Skolan var en f-6 skola med ungefär 170 elever, 
från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan var organiserad i 
åldershomogena klasser, där de flesta av eleverna hade gått på skolan 
från och med förskoleklass och följts åt på olika sätt under åren. 
Klassen som skulle delta var en årskurs 6 som bestod av 17 elever, 6 
flickor och 11 pojkar.  

Det som gjorde denna klass särskilt intressant var att skolan nyss hade 
tagit beslut att alla elever i årskurs 6 skulle erbjudas att få tillgång till 
en egen pekplatta från och med höstterminen 2012. Beslutet togs av 
den dåvarande rektorn och hade inte föregåtts av några utbildnings-
insatser eller andra direkta förberedelser för personalgruppen. För 
många av lärarna på skolan var det deras första möte med en 
pekplatta och de hade ingen tidigare erfarenhet att arbeta med en-till-
en. Eftersom ingen på skolan tidigare arbetat på detta sätt var det inte 
bara nytt för eleverna och deras klasslärare, utan var en helt ny 
erfarenhet för hela skolan.  

Eleverna hade sedan tidigare tillgång till fyra datorer i sitt klassrum, 
tre elevdatorer längst bak i klassrummet och en lärardator framme vid 
katedern. I klassrummet fanns även en interaktiv whiteboard. Klass-
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rummet var organiserat på ett klassikt vis där eleverna satt till-
sammans med klasskamrater i olika konstellationer och varje elev 
hade en egen bänk att förvara sitt material i. Längst bak i klassrummet 
fanns en soffa och det skåp som eleverna kunde låsa in sina pekplattor 
i om de inte ville ta hem dem över natten. Skolan i sig var relativt 
trångbodd, men det fanns några grupprum som eleverna kunde gå till 
när de ville arbeta i grupp eller mer ostört. Det fanns även ett fåtal 
bord i korridoren som kunde användas. 

Skolan låg i anslutning till en högstadieskola, årskurs 7 till 9. Det fanns 
ett lokal- och ämnessamarbete mellan denna f-6 skola och 
högstadieskolan. Eleverna åt lunch och hade vissa övningsämnen 
såsom slöjd, musik och idrott på högstadieskolan. Jag valde att helt 
genomföra mina observationer på elevernas f-6 skola och den 
verksamhet som pågick där. Däremot blev helheten av elevernas 
skolerfarenheter en del av studien genom det som eleverna valde att 
berätta för mig. 

När jag kom i kontakt med skolan var besluten kring användandet av 
pekplatta redan taget och alla skolans processer kring införskaffandet 
redan genomförda. För att eleven skulle få tillgång till pekplattan hade 
deras vårdnadshavare skrivit på ett kontrakt kring ansvar och 
ersättningsskyldighet om skada eller annat skulle uppstå. Alla 
vårdnadshavare valde att skriva på. Eleverna kunde välja mellan att ta 
med pekplattan hem över natten eller lämna kvar den på skolan. När 
jag startade studien hade det endast gått ett par veckor in på terminen 
vilket innebar att de just kommit igång med pekplattorna. 

4.2  Fallstudiens genomförande 

Enligt Yin (1994) kan en fallstudie utformas på olika sätt och olika 
metoder kan användas för datainsamling. Det finns vissa kriterier som 
visar på när en fallstudie är lämplig. Det handlar om forsknings-
frågans utformning där “how” or “why” question is being asked about 
a contemporary set of events over which the investigator has little or 
no control” (Yin, ibid., s. 9). Det är i överensstämmelse med Merriam 
(1994), som menar att fallstudier är ett bra val när det handlar om 
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praktiska problem, “Fallstudier riktar uppmärksamheten mot det sätt 
var på grupper av människor hanterar problem av olika slag utifrån 
ett helhetsperspektiv” (s. 26). En fallstudie lämpar sig när det handlar 
om att få en trovärdig bild och för att få “fram den bästa och mest 
övertygande tolkningen” (Merriam, ibid., s. 4). 

Yin (1994) begränsar inte fallstudien till att enbart genomföras med 
kvalitativa metoder. Merriam (1994) väljer däremot att fokusera på de 
kvalitativa metodvalen med utgångspunkt i att de bidrar till att förstå, 
upptäcka och skapa insikter om hur människor agerar i och upplever 
världen. Enligt Merriam (ibid.) finns det fyra egenskaper som är 
grundläggande för en kvalitativt inriktad fallstudie. Att den är 
partikularistisk, det vill säga med fokus på en situation, händelse eller 
person. Det andra är att en kvalitativ fallstudie är deskriptiv, som visar 
på det komplexa i situationen. Beskrivningen av resultatet sker i mer 
omfattande skriftliga beskrivningar eller bilder och fallstudien sker 
över längre tid för att skapa en helhetsbild. Den tredje egenskapen för 
en fallstudie är att den är heuristisk, vilket betyder att fallstudien 
skapar ny förståelse och insikter om det som undersöks. Den fjärde 
och sista egenskapen handlar om att den kvalitativa fallstudien ska 
bygga på induktiva resonemang, där slutsatser härleds och processen 
vägleds av de empiriska erfarenheterna som har sin utgångspunkt i 
den kontext som bildar ramen för fallet. Dessa fyra egenskaper som 
Merriam (ibid.) framhåller som grundläggande är de utgångspunkter 
som denna studie bygger på. 

Studien genomfördes i den miljö som avsågs att studeras. Enligt Yin 
(1994) är kontexten av betydelse i en fallstudie och den kan inte 
bortses ifrån. Det är istället relationen att studera ett fenomen i sin 
kontext som en fallstudie handlar om, där både variablerna som 
studeras och kontexten skapar fallet. Även Merriam (1994) belyser 
kontextens betydelse och menar att fallstudien är konkret och nära vår 
erfarenhet i relation till en kontext. Den tydliga avgränsningen till en 
viss specifik grupp inom ett särskilt kontext svarar upp mot kriterierna 
för en fallstudie (Yin, 1994; Merriam, 1994) som i denna studie var 17 
eleverna i en årskurs 6. 
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En fallstudie bygger datainsamlingen på flera olika metoder, så kallad 
triangulering (Merriam, 1994). Varje metod bidrar med ett perspektiv 
och metoderna bygger på varandra. Det betyder att jag som forskare 
är påverkad av det material som samlas in. Det i sin tur får som 
konsekvens att en viss analys av materialet görs samtidigt som 
datainsamlingen pågår. Det är en förutsättning för att metoderna ska 
utvecklas och helhet ska skapas under fallstudiens gång. Både 
Merriam (ibid.) och Miles och Huberman (1994) framhåller att i en 
kvalitativ studie är den fortlöpande analysen av stor betydelse för att 
kunna utveckla datainsamlingen i relation till det som man avser att 
studera. Miles och Huberman (ibid.) lyfter fram värdet av att 
analysera materialet under datainsamlingens gång för att kunna 
förbättra och fördjupa den fortsatta datainsamlingen. 

Samtidigt varnar Miles och Huberman (1994) för att forskaren, genom 
en allt för tidig analys för snabbt kan tro sig förstå materialet. Det kan 
göra att man förlorar sin lyhördhet inför det som ännu inte är förstått i 
den fortsatta processen. I min studie har det insamlade materialet 
påverkat de fortsatta metoderna, genom att den kunskap som 
datainsamlingen bidragit med har haft betydelse för nästa steg. Min 
målsättning, både i genomförande och val av metod, har varit att vara 
lyhörd för processen och eleverna. Nedan kommer en utförligare 
presentation av respektive metod. 

 

Figur 2: Metodöversikt  



52 

4.2.1  Observationer 

Yin (1994) lyfter fram observation som en av flera datainsamlings-
metoder vid en fallstudie. Observationer ger möjlighet att skaffa en 
överblick om situationen som ska studeras och över kontexten. 
Observationerna fick jag möjlighet att vara i den miljö där eleverna 
befann sig med pekplattan. Eftersom att observationerna genomfördes 
i klassrummet och bidrog till att en viss relation utvecklades mellan 
eleverna och mig, vilket skapade en förtrolig grund även inför de 
andra datainsamlingsmetoderna.  

Min avsikt var inte att göra en etnografisk studie, men dess kunskap 
om att göra observationer och att värdera val inspirerade till viktiga 
beslut som behövde tas vid observationerna (Lalander, 2011; Bryman, 
2011). Som observatör gör jag olika val kring grad av deltagande. Jag 
var inte deltagande i den mån att observationerna kan gå under 
definitionen deltagande observation. Jag har mer observerat på det 
sätt som närmar sig det Lalander (ibid.) kallar “partiellt deltagande” 
(sid. 90) och som Bryman (ibid.) benämner “observatör-som-
deltagare” (s. 389), där jag som observatör hade en lägre profil i början 
av studien men desto längre tiden gick blev mer involverad i det som 
skedde.  

Jag har under hela studien haft en interaktiv drivkraft som bidragit till 
att jag velat samverka med eleverna för att få veta mer. Jag har dock 
inte aktivt gått in för att påverka processen och vad eleverna gjorde i 
skolan, det har jag lämnat till läraren att planera. Jag har däremot 
deltagit vid samtal och ställt frågor när så varit möjligt. Jag anser att 
det är i samspel med eleverna och tillsammans med stor lyhördhet 
som jag på bästa sätt kan få del av deras erfarenheter och det blir ett 
sätt att berika innehållet i observationerna. Att enbart finnas som 
passiv observatör hade inte bidragit till att skapa de relationer till 
eleverna, som är av stor betydelse för att kunna få tillgång till deras 
tankar och erfarenheter.  

Som observatör i ett klassrum måste man vara medveten om hur ens 
deltagande påverkar. Det handlar om att vara synlig i sin roll som 
observatör både inför sig själv och inför de som observeras (Merriam, 
1994). Jag hade ingen annan uppgift än att vara där för att se och höra 
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om vad de gjorde och hur de använde pekplattan och inför eleverna 
var jag tydlig med vilken min roll var. Jag rörde mig fritt i 
klassrummet och i de andra lokaler som eleverna befann sig i när de 
arbetade på skolan. Ibland kunde eleverna fråga mig om skolarbete 
och vid dessa tillfällen svarade jag på det jag kunde, då det annars 
hade kunnat upplevas som att jag tog avstånd från dem och deras 
arbete i skolan.  

Det krävs att man som observatör får ett förtroende och tillåtelse från 
deltagarna, vilket enbart kan byggas på samförstånd och trygghet 
(Merrian, 1994). Jag anser att rätten att göra val och ändra sig är en del 
av det. och jag var tydlig med att även om eleverna gett mig sitt 
samtycke, var deltagandet helt frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst. Det kan också enligt Merriam (ibid.) i ett inledningsskede vara 
till hjälp om det finns någon som kan vara en dörröppnare, för att ge 
forskaren tillträde till den miljö som avses att studeras. I mitt fall 
fungerade klassens lärare som den som möjliggjorde observationerna 
för mig, både vad gällde tid men även genom sitt avslappnade 
förhållningssätt till min närvaro.  

Vid 11 av de 12 observationstillfällena, som i tid handlade om 2 till 3 
timmar per gång, förde jag fältanteckningar med direkt fokus på 
pekplattan i klassrummet. Observationerna var ostrukturerade i den 
mening att jag inte hade någon särskild observationsmall eller 
bestämd struktur att utgå ifrån. Däremot hade jag, som Olsson och 
Sörensen (2011) beskriver det, ett tydligt fokus på att fånga in så 
mycket information som möjligt kring pekplattans användning och 
hur eleverna talar om den. Allt är inte möjligt att observera, då det i ett 
klassrum pågår många parallella processer. Jag valde att försöka 
värdera det som skedde och det jag antecknade utifrån om det hade 
med pekplattan att göra, och bortsåg från det som tydligt inte hade 
någon koppling.  

Bryman (2011) lyfter olika typer av fältanteckningar. Det handlar om 
att göra mentala noteringar, korta noteringar med stödord eller 
liknande eller att föra fullständiga fältanteckningar. Mitt sätt att göra 
anteckningar motsvarade mer den sistnämnda, fullständiga fältan-
teckningar. Det innebär att observatören så snart som möjligt skriver 
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ner detaljerade anteckningar från observationstillfället. Jag gjorde så 
tydliga anteckningar som jag hann och eftersom jag inte hade ansvar 
för verksamheten kunde jag ibland sätta mig ner och skriva färdigt 
direkt på plats. Om inte det var möjligt under observationstillfället 
gjorde jag justeringar i direkt anslutning av mitt besök i klassrummet. 

I enlighet med de möjligheter som ges vid en fallstudie att utveckla 
metoderna efterhand (Merriam, 1994.; Miles & Huberman, 1994; Yin, 
1994) beslutade jag mig för att ungefär en månad in på den andra 
terminen ge eleverna en uppgift där de skulle reflektera mer fokuserat 
på sin syn och erfarenheter av att använda pekplattan i skolan. 
Uppgiften fick namnet “Berätta för en annan klass”, där redovisningen 
av uppgiften är en del av mina observationer. Jag beskriver nedan mer 
detaljerat kring den uppgiften. 

Antal besök i klassen var inte planerat från början. Tillsammans med 
läraren planerade vi in några besök i taget och jag tog beslut efterhand 
som processen pågick. Precis som Merriam (1994) framhåller kan man 
komma till en punkt då inte någon ny eller fördjupad information ges 
och en mättnad uppstår. Det inträffade vid mitten av den andra 
terminen, då jag valde att avsluta observationsdelen av datain-
samlingen för att istället fokusera på de avslutande intervjuerna. 

4.2.1.1  Observation - Berätta för en annan klass 
Det var viktigt att elevernas tankar och erfarenheter skulle vara det 
som lyftes fram i studien. Jag hade utifrån det en vilja att hitta olika 
former av metoder där så skulle ske. Under mina observationstillfällen 
och i samråd med läraren funderade vi på olika sätt där eleverna 
skulle få möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar om pek-
plattans roll i skolan. Uppgiften hade rubriken “Berätta för en annan 
klass”. Den underliggande innebörden som beskrevs när uppgiften 
presenterades för eleverna, handlade om: vad ni tycker att de ska tänka 
på om de planerar att börja arbeta med pekplattan i skolan, dela med er av era 
erfarenheter. Efter att uppgiften presenterats för eleverna och arbetet 
satt igång var det upp till eleverna själva att välja hur de ville lösa 
uppgiften. Redovisningen av elevernas grupparbete blev den 12:e och 
sista observationen.  
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Eleverna fick arbeta med uppgiften i mindre grupper vid tre till fyra 
tillfällen under två veckor. De fick själva välja redovisningsform och 
gruppernas arbete redovisades inför helklass. Alla elever i klassen 
deltog i arbetet med uppgiften och vid redovisningarna. Vid 
redovisningstillfället valde jag att videofilma med den filmfunktion 
som finns på min pekplatta. Jag såg det som enda möjligheten att både 
kunna dokumentera allt och samtidigt vara en god lyssnare. 

Alla grupper valde att berätta på ett traditionellt sätt där de stod 
framme vid tavlan i klassrummet och delgav oss andra sina tankar. 
Det medförde att det rörliga på filmerna inte bidrog till att de sagda 
orden utan inspelningen fungerade mest som en ljudupptagning. Det 
blev totalt 5 redovisningar som varade ca 15 - 20 minuter vardera. 
Efter varje grupps redovisning hade klassen ett samtal kring vad som 
kommit upp. Även de samtalen spelades in på samma sätt. Filmerna 
innehållande elevernas gruppredovisningar och efterföljande 
reflektioner har jag transkriberat till text. Transkriberingen skedde 
inom ett par veckor efter att redovisningarna var genomförda. I 
resultatet hänvisar jag Observation 12, gr nr, för att särskilja de olika 
grupperna åt. När det enbart är hänvisat med Observation 12, avses 
det gemensamma samtal som fördes i klassen direkt efter att alla 
redovisningar var avslutade.  

4.2.2  Skriftliga frågor - att fånga tillfället 

En fallstudie ger möjligheten att utveckla metoderna efterhand 
(Merriam, 1994; Miles & Huberman, 1994; Yin, 1994) och därmed även 
en möjlighet att utifrån en öppenhet i processen fånga ett tillfälle i 
flykten (Merriam, ibid.). Vid två observationstillfällen uppstod en 
möjlighet att samla in data, tillfällen som jag inte hade kunnat förutse. 
Eleverna fick av sin lärare i uppdrag att göra en uppgift där pek-
plattan skulle ingå som redskap i genomförande av en skoluppgift. I 
övrigt kunde eleverna ofta välja om de ville använda pekplattan eller 
inte, vilket bidrog till att dessa tillfällen var speciella eftersom 
pekplattan inte gick att välja bort.  
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I direkt anslutning till att dessa arbeten avslutades gav jag eleverna 
frågor (bilaga 1) att besvara kring hur de upplevt att arbeta med 
uppgiften i relation till pekplattan. Eleverna fick välja om de ville 
svara på frågorna genom att skicka ett mail till mig eller skriva för 
hand på ett papper. Alternativet med mail använde jag för att det var 
något som eleverna hade gjort förut till sin lärare och de var därmed 
vana vid det sättet att kommunicera. Nästan alla elever svarade på 
frågorna, 16 av 17 elever vid den ena uppgiften och 13 av 17 vid den 
andra. Det första tillfället genomfördes i november och det andra 
tillfället under mars månad. 

Man kan ta del av en människas levda erfarenheter på olika sätt och 
ett sätt kan vara att be dem berätta genom att skriva ner sina erfaren-
heter Men som van Manen (1997) lyfter fram är det inte lätt att skriva 
ner sina erfarenheter. Det kräver både erfarenhet av att berätta, att 
skriva och uttrycka sig i text på ett sådant sätt att berättelsen kommer 
fram och kan förstås av läsaren. Inte minst skriven text av barn kan 
upplevas som kortfattad och inte alltid utvecklad på det sätt som 
skulle vara önskvärt (van Manen, ibid.). Det skulle kunna vara ett 
problem för mig om texten vid dessa tillfällen vore den enda källan i 
datainsamlingen. Men det var istället en av flera metoder, vilket gjorde 
detta till ett komplement som bidrog till en större helhetsbild.  

4.3  Intervjuer 

I slutet av året, strax innan eleverna gick på sommarlov, genomförde 
jag intervjuer med samtliga elever. Jag hade under höstterminen gjort 
en provintervju med två elever, enligt det Lantz (2007) beskriver att 
provintervjuer bör göras med personer som tillhör samma grupp som 
de avslutande intervjuerna ska genomföras med. Provintervjun bidrog 
till mitt beslut att göra intervjuer med alla elever, då det blev tydligt 
hur mycket eleverna hade att berätta. De två elever som deltog vid 
provintervjun deltog också vid de avslutande intervjuerna, vilket 
innebar att dessa två elever deltog vid två intervjuer med en termins 
mellanrum men i nya konstellationer. Provintervjun inkluderas som 
en del av datainsamlingen då det som dessa två elever bidrog med i 
detta samtal, var lika viktigt som all annan information som kom fram 
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under året. Provintervjun hänvisas i resultatet som intervju 1 och de 
avslutande intervjuerna numreras från 2 till 9. 

Intervjuerna blev det som fick knyta ihop hela datainsamlingen. 
Merriman (1994) menar att intervjuer används för att få information 
om saker som man inte direkt kan se och Yin (1994) lyfter fram att en 
intervju kan ha som syfte att få svar på mer direkta frågor och även en 
möjlighet att den intervjuade kan ge sin bild och mer information. 
Kvale (1997) belyser den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, där 
syftet är att “erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s. 13). Yin (ibid.) i 
sin tur, framhåller att intervjun är den viktigaste källan till information 
i en fallstudie och argumenterar för att en mer öppen intervju är att 
föredra.  

Jag utvecklade en intervjuguide (bilaga 2) som fungerade som ett stöd 
vid samtalet, baserad på det som framkommit under året med 
eleverna. Att utgå från ett övergripande temaområde bidrar till att 
samtalet blir mer dynamiskt då det handlar om att få en beskrivning 
av upplevelser (Kvale, 1997). Intervjuguiden var strukturerad i olika 
områden och till varje område hade jag underfrågor som stöd. Varje 
intervju byggde på samma intervjuguide, men var samtidigt unik då 
det handlade om ett samtal där en öppenhet för elevernas svar och 
intresse fick stort inflytande (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjuguiden låg öppen på bordet i syfte att eleverna skulle kunna se 
den under hela intervjun. 

Det har länge funnits en tradition att för att få veta något om barns liv 
så intervjuar man de vuxna som finns omkring barnet. Men det har 
börjat ske en förändring i det synsättet och man har börjat inse att barn 
i mycket kan tala för sig själv. Docherty och Sandelowski (1999) samt 
Kortesluoma, Hentinen och Nikkonen (2003) menar att det finns 
många faktorer som är generella vid intervjuer, men dessa måste 
sättas i relation till vem den intervjuade är där ålder, det vill säga barn 
eller vuxen, är en parameter men inte den enda. Vår ålder säger inte 
allt om vår förmåga att delta i en intervju och ger inte all information 
kring hur intervjuaren ska agera. Intervjuaren måste alltid anpassa sig 
till de personer den möter oavsett ålder.  
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Kortesluoma et al. (2003) menar att för att en intervju ska fungera 
krävs att intervjuaren och barnet skapat en relation innan, som i mitt 
fall då jag varit i klassrummet och interagerat med eleverna under två 
terminer. Under intervjun är det sedan viktigt att anpassa språket i 
relation till de som intervjuas samt att vara medveten om att svar 
såsom, “vet inte” lika väl kan vara ett tecken på att man inte vet hur 
man ska formulera sig eller riktigt förstår frågan. Kortesluoma et al. 
(ibid.) menar att olika stimuli kan bidra till samtalet, men det är viktigt 
att inte styra för mycket och därmed riskera missa viktiga aspekter av 
barnets erfarenheter. Den intervjuguide och den tankekarta som vi 
samtalade utifrån, blev det stimuli som jag använde för att få ett 
gemensamt fokus på samtalet. 

Att vi skulle tala om pekplattan var väl känt för eleverna och som 
Kvale (1997) beskriver intervjusituationen behövs en ram som talar om 
vad samtalet ska fokusera kring. Den fysiska miljön som omger en 
intervju är också av betydelse och Kvale (ibid.) menar att miljön i sig 
kan tala om för informanten om innehållet för intervjun. Intervjuerna 
genomfördes vid fyra tillfällen med två till tre intervjuer per dag på 
elevernas skola. Eleverna lämnade det arbete som de höll på med i 
klassrummet och följde med mig till ett konferensrum som var bokat 
för oss så att vi skulle kunna sitta ostörda. Då all övrig datainsamling 
skett direkt i elevernas skolkontext var det av betydelse att göra 
detsamma med intervjuerna. 

Kvale (1997) lyfter fram det maktperspektiv som behöver synliggöras 
och tas hänsyn till vid intervjuer. Även om intervjun är i form av ett 
samtal finns det alltid en obalans mellan deltagarna. I denna studie 
valde jag att göra parintervjuer. Då det var ojämnt antal elever i 
klassen blev de tre elever vid en intervju istället för att någon skulle bli 
ensam. Valet att göra intervjuerna med flera elever åt gången gjordes 
för att minska eventuella känslor av underläge gentemot mig som 
forskare och vuxen. Jag strävade även efter att den halvstrukturerade 
intervjun (Kvale, ibid.) skulle bli mer som ett samtal än en frågestund. 
Möjligheten att det i situationen även skulle bli ett samtal mellan 
eleverna såg jag som värdefullt och en möjlighet till att fördjupa 
reflektionen. 
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Vid en intervju handlar det om att behålla fokus och samtidigt vara så 
öppen att utrymme finns för intervjupersonen att ge uttryck för sina 
tankar. Det blev även ett tillfälle att återkoppla till eleverna det jag sett 
under året och få validera det jag upplevt med dem. Mot slutet av 
varje intervjutillfälle fick eleverna titta på den tankekarta som jag gjort 
utifrån de resultat som den övriga datainsamlingen visat utifrån en 
första analys (bilaga 3). Det handlade om hur jag sett att pekplattan 
använts i skolan och vad eleverna berättat. Vid varje intervju 
påbörjades samtalet utifrån en ny tankekarta som det var möjligt att 
skriva och rita på utan påverkan från någon annan intervju. Totalt 
blev det åtta olika bearbetade tankekartor. Samtalet om tankekartan 
var en del av intervjun och spelades in på samma sätt. Detta gjordes i 
enlighet med det som var en del av intervjuns syfte, att fungera som 
en möjlighet att återkoppla till eleverna och få deras syn på min första 
analys. 

Kvale (1997) lyfter vikten av att skapa en trygg situation där intervju-
personerna får en introduktion och där förutsättningarna för intervjun 
blir tydliggjorda. Det är också viktigt att intervjun har ett avslut som 
ger tillfälle för intervjupersonen att reflektera över samtalet. Vid den 
ursprungliga intervjuguide som jag utvecklat fanns inte den fråga med 
som sedan kom att avsluta alla samtalen. Det var en fråga som utveck-
lades vid den första av intervjuerna som ett led i att avsluta det vi talat 
om. Den avslutande frågan blev en bra summering av vårt år 
tillsammans samt ett tillfälle att fånga upp om det fanns något som 
inte kommit fram tidigare (bilaga 2). 

Varje intervju tog mellan 25 och 40 minuter. Jag spelade in alla 
intervjuer via min pekplatta efter att eleverna gett sitt godkännande 
för inspelning. Pekplattan låg vid hela samtalet helt öppet på bordet. 
Att spela in intervjuerna bidrog till att jag kunde fokusera på samtalet 
och sedan kunde lyssna flera gånger vid analysen. 
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4.4  Analys av data 

Det är inte möjligt att samla in data utan att ta del av den på samma 
gång, vilket bidrar till att analysprocessen startar parallellt med 
datainsamlingen (Merriam, 1994; Yin, 1994). Under datainsamlingen 
värderades och tolkades materialet för att på det sättet bidra till 
planeringen av den fortsatta datainsamlingen. Vid varje observations-
tillfälle fick jag en bredare bild över vad som skedde i klassrummet 
med pekplattan, samt vilken roll den spelade för eleverna. 
Observationerna har legat som grund för val av den fortsatta 
datainsamlingen. Samtidigt har fältanteckningar från observations-
tillfällena varit en del av den slutliga analysen och ingått i den totala 
mängden data. 

Intervjuerna förbereddes genom en första analys av all data som 
samlats in, observationer, skriftliga svar och uppgiften “Berätta för en 
annan klass”. Utifrån det materialet utvecklade jag en intervjuguide 
(bilaga 2). Som en del av analysen av vad materialet så långt hade 
visat mig, utformade jag en tankekarta (bilaga 3). van Manen (1997) 
lyfter de möjligheter som finns med att dela med sig av sin analys till 
andra. Det handlar om en dialog som bidrar till att fördjupa insikter 
och förståelsen av analysen. Vid varje intervjutillfälle fördes en dialog 
kring tankekartan. Vid dessa framkom en samstämmig bild kring 
pekplattans användning. Eleverna bekräftade i stort den bild jag hade 
fått kring deras användande av pekplattan. 

Jag har inte sett den kontinuerliga analysen som den färdiga. I 
slutanalysen har allt material analyserats utifrån sin helhet för att inte, 
som Miles och Huberman (1994) varnar för, tappa bort möjlighet till 
djupare analys genom att för snabbt ha fastnat i det som trädde fram 
först. Däremot har elevernas bidrag till analysen stärkt trovärdigheten 
i det insamlade materialet.  
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4.4.1  Analysprocessen 

När all datainsamling var avslutad sammanställdes allt material och 
ordnades i sin helhet inför den mer fördjupande analysen. Det 
insamlade materialet har setts som en helhet, där alla delar av 
datainsamlingen tillsammans har bildat ett material.  Yin (1994) kallar 
det material som man strukturerar i denna fas för fallstudiens databas. 
Merriam (1994) lyfter fram att materialet organiseras för att vara 
möjligt att hitta i. Fältanteckningarna var redan färdiga och redo att 
göra utskrifter av (totalt 11 klassrumsobservationer ca 19 sidor). Den 
del av observationerna som var filmade/ljudinspelade (observation 12) 
transkriberades till text (18 sidor, 8 filmer). De skriftliga svaren från de 
två tillfällen som jag ställde specifika frågor till eleverna 
sammanställdes genom att alla elevernas svar grupperades under 
respektive fråga. Intervjuerna transkriberades (8 intervjuer ca 25 till 40 
minuter, totalt 91 sidor samt individuell tankekarta från varje 
intervjusituation, 8 stycken). 

När allt material var insamlat var det dags att läsa och arbeta sig 
igenom materialet. Genom att läsa igenom hela materialet låter 
forskaren materialet visa sig, “På det här stadiet handlar det 
egentligen om en dialog mellan forskare och informationsmassan” 
(Merriam, 1994, s. 143). Den analytiska processen i en kvalitativ 
forskning är induktiv och kräver enligt Merriam (ibid.) en stor 
lyhördhet och analysförmåga hos forskaren. 

Miles och Huberman (1994) lyfter fram vikten av att hitta former i 
arbetet med att analysera materialet, så att det blir hanterbart och 
möjligt se sammanhang och utifrån det kunna dra slutsatser. Att 
strukturera materialet i de olika perspektiv som kommer fram gör att 
materialet börjar ta form och blir mer lätthanterligt. Min process med 
analysen har varit nära det som Kvale och Brinkmann (2014) kallar 
meningstolkning där jag tolkat texten som helhet för att sedan bryta 
ner den i olika delar. Dessa delar har jag sedan satt samman i större 
helheter, olika teman. 
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att analysen påverkas av den fråga 
som man ställer till materialet. Det är av betydelse att förstå att vad 
som frågas efter i texten även avgör dess resultat. Med det som 
utgångspunkt har jag läst den text som funnits i min totala databas och 
hela tiden återvänt till syfte och forskningsfrågor. Som Kvale & 
Brinkmann (ibid.) framhåller handlar meningstolkning inte om att 
finna den enda sanningen som gömmer sig i materialet utan att kunna 
visa vad som var för ögonen då materialet analyseras. 

Mening skapas enligt Kvale och Brinkmann (2014) relationellt och 
konstrueras och rekonstrueras genom samtalet, vilket är något jag tagit 
fasta på i analysen. Det är både samtalet som sker i intervjusituationen 
och i samtalet som sker mellan forskaren och texten vid analysarbetet 
då meningstolkning sker. Även Graneheim och Lundman (2004) lyfter 
fram att det för kvalitativ analys handlar om en kommunikation 
mellan forskaren och den text som transkriberats från observationer 
och intervjuer där det både handlar om det som är tydligt uppenbart 
och det som finns som en inneboende mening. 

Min analys av materialet byggde till en början på att se det som var 
uppenbart innehåll och hela tiden med fokus på vad eleverna 
verkligen uttryckte sig om för att, som Graneheim och Lundman 
(2004) menar är viktigt, vara uppmärksam på att det är vad eleverna 
lyfter fram som blir bärande och inte att mina egna, förutfattade 
meningar bekräftas. Efter att de första övergripande områdena hade 
utkristalliserats genomförde jag en omvänd genomläsning och 
fördelade in data som passade in under de olika områdena. Genom 
denna omvända arbetsordning med samma material blev det även 
möjligt att se huruvida det fanns data som fallit utanför vid de första 
genomläsningarna. 

Att skapa teman är enligt van Manen (1997) att finna dess gemen-
samma fokus och mening, som förenklar men samtidigt inte så mycket 
och på ett sådant sätt att innehållet i temat blir otillräckligt för att vara 
ett tema. Ett tema är inte heller något som handlar om vissa objekt 
eller att räkna sig till innehållet i temat. Ett tema är enligt van Manen 
(ibid.) “the form of capturing the phenomenon one tries to 
understand” (s. 87). Enligt Merriam (1994) är de teman som till slut 
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utkristalliseras av forskaren mer abstrakta och som “indikeras av 
informationen men utgör inte själva informationen” (s. 145). Merriam 
(ibid.) framhåller att processen att skapa dessa teman till stor del är en 
produkt av forskarens förmåga att vara både intuitiv och systematisk. 
Denna tolkande process av hela datamaterialets text fortgick tills tre 
huvudteman utkristalliserade sig, vilka i sin tur innehåller 
underteman. En ytterligare genomläsning av hela materialet efter att 
temaområdena namngetts gav möjlighet att se om något i materialet 
som var av betydelse hamnat utanför temaområden, men inget sådant 
kunde hittas. 

Miles och Huberman (1994) framhåller att det är viktigt att inte 
namnge sina teman för tidigt i processen, då det finns en risk att dessa 
blir kvar. Det kan leda till att analysen börjar handla om att hitta 
material som passar under temat istället för att vara öppen och kunna 
ifrågasätta sitt material och sin analys under hela processen. Det är 
även viktigt att beskriva studien på ett sätt så att det som studerats 
inte förvrängts. Jag valde att efter att materialet var kategoriserat i 
teman be den lärare som var ansvarig för klassen läsa igenom och ge 
synpunkter huruvida det hon läste överensstämde med vad hon skulle 
bedöma som ett rimligt resultat, vilket hon bekräftade. 

4.5  Studiens etiska överväganden 

Att få möjlighet att göra en studie med människor och därigenom 
“låna” deras tid och erfarenheter för att skapa mer kunskap, är något 
som ska värderas högt och respekteras. De etiska resonemangen måste 
hela tiden hållas levande och synliga under processen, inte minst 
betydelsefullt är det när barn och unga är involverade. I det inledande 
steget i denna process kring etisk reflektion finns den etikansökan som 
godkändes för att forskningen ska få genomföras (Dnr 2103-168-31Ö). 
Utifrån PUL (Datainspektionen, u.å.) kan de personuppgifter som 
ingår tolkas inom ramen för ostrukturerat material. Det innebär 
behandling av personuppgifter som inte medför några risker för de 
inblandade. I denna studie har inga personnummer eller listor över de 
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deltagande eleverna samlats in på ett sådant sätt att det kan innebära 
att den personliga integriteten kan kränkas. 

Enligt Pettersson (1994) är forskningsetiska överväganden inte något 
annat än etik, inom ett sammanhang. Vetenskapsrådet (2011) gör 
skillnad på moral och etik där moral är något som alla har och som vi 
visar upp genom vårt handlande. Vår moral behöver inte vara 
reflekterad eller ens medveten, men forskningsetik alltid är reflekterad 
och formulerad. Det för att ge vägledning och skapa en grund för vad 
och hur forskning får bedrivas utifrån ett etiskt perspektiv. Forsman 
(1997) menar att forskningsetik handlar om moralen i forskningens 
mål och medel. Är det som ska studeras moraliskt rätt och är de 
metoder som används inte bara praktiskt möjliga utan även moraliskt 
riktiga. För min studie svarar jag ja, på båda frågorna.  

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen. Informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
1990) Alla dessa fyra behöver jag som forskare ta ansvar för. Det är 
viktigt att både elever och deras vårdnadshavare känner sig trygga i 
att det som sker, är i relation till dessa. Eleverna var under 15 år, vilket 
medförde att jag behövde få vårdnadshavares tillstånd för att 
genomföra studien. Information gavs vid terminens första föräldra-
möte där jag informerade om studiens syfte och genomförande. Det 
gick ut skriftlig information till samtliga föräldrar, som innebar att de 
lämnade in ett skriftligt godkännande om deras barns deltagande. De 
föräldrar som inte deltog vid föräldramötet fick skriftlig information 
hemskickat. Samtliga föräldrar gav sitt medgivande. 

I studien var elevernas röster i fokus och det ställer krav på ett förhåll-
ningssätt som kan bidra till det. Det finns en skillnad mellan att ha ett 
barnperspektiv och att det är barns perspektiv som ska lyftas fram. Ett 
barnperspektiv handlar om vuxnas försök att sätta barnets bästa i 
förgrunden, något som Barnkonventionen (Unicef, 1998) är ett 
exempel på. Vuxna som vill gott för barn med perspektivet taget i hur 
barns villkor kan se ut och vilka behov som ska tas hänsyn till. När 
man istället lyfter fram barns perspektiv handlar det om något annat, 
där är det inte vuxnas perspektiv som är styrande, utan barns egna 
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röster som ska komma fram (Trondman, 2011). I denna studie är det 
en blandning av båda perspektiven, där jag som forskare hela tiden 
strävade efter att ha elevernas bästa som utgångspunkt. Dessutom 
ville jag så långt det som det var möjligt få deras röster, elevernas syn, 
att framträda. Det är vad eleverna erfarit som var av intresse, inte vad 
som varit de vuxnas ambitioner. 

Även eleverna blev informerade och fick möjlighet att ge sitt 
medgivande att delta. Eleverna informerades muntligt vid ett besök i 
klassrummet, där jag var tydlig med att varje enskild elev själv kunde 
välja om denne ville delta eller inte oavsett vad kamrater valde. Alla 
ville delta, men jag poängterade ändå att detta var ett beslut som de 
kunde ändra när de själva ville och att jag då helt skulle bortse från de 
data som rörde just dem.  

Eleverna hade även möjlighet att vid varje enskild aktivitet, som låg 
inom ramen för studien, välja om de ville delta eller inte. Vid något 
tillfälle vid observationerna i klassen, när jag gått runt och observerat 
deras arbete i klassen upplevde jag att eleverna i början kunde bli lite 
osäkra när jag kom in i ett grupprum som de gått till för att jobba lite 
mer avskilt. Vid dessa tillfällen valde jag att gå ut igen och frågade om 
jag fick komma tillbaka lite senare. Det är viktigt att inte bara tolka 
den muntliga kommunikationen, utan även att som forskare vara 
lyhörd för kroppspråk och det som visas i situationen, även om det 
finns en risk att tappa ett tillfälle för datainsamling. I denna studie 
påverkades inte resultatet då jag vid senare tillfällen, när eleverna blev 
mer vana vid min närvaro, kunde få tillgång även till den typen av 
situationer. 

I den information som utgick till vårdnadshavare och elever beskrevs 
konfidentialitet och i studien kommer inte den enskilda eleven att 
namnges eller framhållas på ett sådant sätt att det går att avgöra vem 
som avses (Vetenskapsrådet, 1990; 2011). I relation till studiens 
metoder har fältanteckningar, foton, filminspelning och intervjuer 
ingått och oavsett vilket medie som det handlar om gäller samma 
överenskommelse. Materialet är endast till för mig som forskare och 
kommer inte att publiceras i sin rena form. Det material som samlats i 
denna studie försvinner inte i och med att studien publiceras. 
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Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (1990) lyfter måste beaktas och 
materialet är inte till för att användas till något annat än det som 
deltagarna svarade ja till när de valde att delta i studien. För mig är 
det viktigt att ta ansvar för materialet och rapporteringen av studien i 
hela processen. Jag ser ett godkännande att delta som ett ja både till 
studien som sådan och som ett förtroende för mig som forskare, som 
jag har att förvalta. 

Huruvida jag har lyckats med att leva upp till de etiska principerna 
kan egentligen bara eleverna svara på. Jag tror däremot att mitt 
intresse och mina tidigare erfarenhet av att umgås med barn har hjälpt 
mig i denna studie, som byggt på att få ta del av elevernas 
erfarenheter. Jag har ett förflutet som fritidspedagog och har utöver 
det på många olika sätt interagerat med barn. Mitt intresse för barn 
och ungas utveckling och lärande har varit en röd tråd i hela mitt 
vuxna liv. Jag ser de etiska riktlinjerna som något som en forskare 
aldrig kan ta avstånd ifrån. I denna studie finns inte bara makten 
mellan forskare och de som studeras, det finns även en relation av 
makt mellan att vara barn och att vara vuxen i skolans kontext där 
eleverna är relativt vana med att vuxna styr och bestämmer. 
Kortesluoma et al. (2003) lyfter fram hur viktigt det är att respektera 
det etiska perspektivet vid intervjuer med barn. Det är viktigt att 
barnet är väl medveten om sitt fria val, så att det inte deltar för att vara 
den vuxne till lags. 
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5. Studiens resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman med tillhörande 
underteman. Det första temat handlar om pekplattans möte med 
skolan, där elever och lärare sökte efter möjligheter att finna en plats 
för pekplattan i deras sätt att arbeta och lära i skolan. Tema 1 har 
namnet: Ett ytterligare redskap i skolan. Det andra temat handlar om hur 
eleverna uppfattade pekplattan i relation till sig själva och deras 
förväntningar kring vad pekplattan kom att betyda för dem. Tema 2 
har namnet: Givna roller och oklara förväntningar. Det tredje temat lyfter 
fram hur eleverna trodde på pekplattan som ett bra redskap i skolan, 
bara den kunde kopplas till mer utrustning. Tekniken är i fokus och 
Tema 3 har namnet: Den överskuggande tekniken. Respektive tema redo-
visas med belysande och för eleverna i klassen representativa citat. 

Tabell 1: Studiens olika teman. 
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5.1  Tema 1: Ett ytterligare redskap i skolan 

Alla elever i klassen hade tidigare olika erfarenheter av att på sin fritid 
spela spel, skicka sms och lyssna på musik via olika tjänster på 
Internet. Oftast via en dator som fanns i hemmet eller en egen 
mobiltelefon. Klassen hade redan tidigare haft möjlighet att arbeta 
med datorer i skolan då deras klassrum var utrustat med tre stationära 
datorer och en lärardator som de fick använda, samt en interaktiv 
whiteboard.  

Direkt vid skolstarten i årskurs 6 fick eleverna tillgång till var sin 
pekplatta i skolans en-till-en-satsning. Klassen fick extern hjälp för att 
komma igång med tekniken. Det handlade om att starta upp 
pekplattan, skapa en egen användare och att de fick hjälp att testa de 
mest elementära funktionerna. Pekplattan var inte begränsad enbart 
till skolans kontext och vad som kunde klassificeras som ett 
användande enbart riktat till arbete med skoluppgifter. Övrig tid, både 
under skoldagen och utanför skolan, kunde eleverna använda 
pekplattan mer fritt så länge de höll sig inom skolans regler. 
Pekplattan utan hamnade i vissa avseenden i skarven mellan skola och 
fritid. 

Under året som studien genomfördes framgick det att skillnaderna i 
teknikvana och tillgång i hemmen var stora mellan eleverna. Det som 
däremot var gemensamt för eleverna var att alla hade sett fram emot 
att få en pekplatta i skolan, sedan de i slutet av årskurs 5 hade blivit 
informerade om satsningen. 

5.1.1  Underlättande teknik utan avgörande betydelse 

Eleverna upplevde det överraskande och spännande att få möjligheten 
att ha en egen pekplatta som de kunde använda både i skolan och 
hemma. I stort sett alla elever använde sig av pekplattan på något sätt 
under dagen, även om det var vissa elever som såg den som mer 
användbar.  
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Ett vanligt användningsområde för pekplattan var informations-
sökning på Internet. Att som eleverna uttryckte det “googla” var enligt 
dem en av de stora fördelarna med att ha en egen pekplatta: 

Eleverna har rast och efter rasten fortsätter de i sina grupper. Ju längre de 
kommer desto mer plockar de fram sina pekplattor för att söka infor-
mation. Av vad jag kan se används google. I en grupp som består av tre 
killar så sitter nu två stycken med var sin pekplatta och söker samtidigt 
som den tredje använder en vanlig bok. De två som har pekplattor pratar 
med varandra och funderar vilka sökord de ska använda. Deras strategi är 
mer att skriva in hela meningar som de söker på, än enstaka ord. Ex, ”I 
vilka länder är Islam vanligast?” (Observation 1).  

Bilden av pekplattan som en resurs vid informationssökning 
bekräftades av eleverna vid intervjuerna, där alla elever på olika sätt 
framhöll att en av pekplattans största tillgångar var snabbheten och 
enkelheten att komma ut på Internet. ”Vi söker mycket fakta på den” 
(Intervju 3), var ett ofta återkommande svar. Även vid de skriftliga 
frågor som jag ställde till eleverna, framkom att som mest betydelse-
fullt var pekplattans möjlighet att koppla upp sig mot Internet. ”Jag 
har inte använt [pekplattan] så mycket bara sökt lite fakta" (Skriftliga 
frågor, Elev 3), är ett exempel på svar som eleverna gav. Eller som en 
annan elev uttryckte sig: ”Jag har sökt på Internet, då hittade jag 
mycket fakta” (Skriftliga frågor, Elev 9). Synen på pekplattan som ett 
bra redskap att surfa på var lika vanlig bland flickorna som pojkarna i 
klassen. 

Under skoltid var sökningarna ofta kopplade till ämnesområden och 
uppgifter: 

Det vi mest använder [pekplattan] till är nog att samla fakta till uppgifter, 
exempel när vi gjorde en labb i NO så skulle man komma fram till en 
slutats med hjälp av [pekplattan]. Det gick riktigt bra för istället för att 
söka i en massa böcker så får man ganska exakta svar då man frågar vad 
är ett inneröra och då får man ett snabbt och exakt svar (Observation 12, gr 
5). 

Eleverna ansåg själva sig ha god kunskap om hur man söker informa-
tion på Internet och de hänvisade till att de hade lärt sig att de skulle 
söka på flera olika sidor för att jämföra och bedöma informationen. 
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Samtidigt uppstod vid ett redovisningstillfälle ett sakfel som var 
direkt kopplat till en felsökning som uppstått och som eleven själv inte 
hade reagerat på. Det resulterade i ett gemensamt samtal i klass-
rummet kring vad som var viktigt att tänka på när man söker på 
Internet. Det blev märkbart för eleverna att det inte alltid var så lätt att 
söka, även om deras tilltro till Internet som informationskälla och till 
sin egen sökkompetens var stor.  

Förutom informationssökning var möjligheten att skriva med hjälp av 
pekplattan det som lyftes fram av eleverna som ett viktigt 
användningsområde. Eleverna kallade det själva ofta för, att göra 
anteckningar. Dessa anteckningar handlade om att skriva ner stödord 
inför muntliga redovisningar av olika slag eller att skriva ner kortare 
texter. En elev beskrev det på följande vis: ”Vi har haft bokkafé och då 
får vi skriva på [pekplattan] … och så har vi haft nyhetsredovisning 
och då kan man kolla på Internet och så kan man skriva typ stödord” 
(Intervju 5). Om däremot längre texter skulle skrivas valde några 
elever istället att skriva för hand eller att använda någon av de datorer 
som fanns att tillgå i klassrummet. Eleverna var överens om att 
avsaknaden av tangentbord var anledningen till att pekplattan inte var 
bra att skriva med. Det var något som de återkom till många gånger.  

Under året integrerades pekplattan i undervisningen vid ett fåtal 
tillfällen kopplat till särskilda skoluppgifter. Vid dessa tillfällen hade 
läraren tydligt uttalat att pekplattan var det redskap som skulle 
användas och dess möjligheter prövades. Att eleverna var positiva till 
de uppgifterna var märkbart vid observationerna, och engagemanget 
var stort. Dessa uppgifter lyftes även fram av eleverna när de skulle 
beskriva ett tillfälle som de upplevt att pekplattan varit ett bra 
redskap. Detta framgår bland annat av följande citat: ”Kul, fick lära 
mig engelska på ett roligt sätt” (Skriftliga frågor, elev 12) och som en 
annan elev skrev: ”Jag har lärt mig hur appen fungerar och jag har lärt 
några nya ord” (Skriftliga frågor, elev 10).  

Ett exempel när pekplattan användes av alla elever vid en särskild 
skoluppgift var ett grupparbete där slutprodukten skulle bli en film. 
Valet att göra film hade sin upprinnelse i ett samtal i klassrummet där 
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elever och lärare samtalade om möjliga och önskvärda användnings-
områden med pekplattan: 

Lärare: Ni sa att ni skulle vilja spela teater och spela in? 
Elev: Ja, man vill eller prova på det i alla fall för vi har inte gjort det så 
mycket. 
Lärare: Det är en jättebra ide och vi ska faktiskt, efter påsklovet få jobba i 
grupp med olika skapelseberättelser. Då kom jag på att det vore ju perfekt 
att ni fick göra så då. 
(Observation 12) 

Läraren hade en tydlig vilja att lyssna och lära tillsammans med 
eleverna. Läraren och eleverna utgick från de kunskaper de 
gemensamt hade om tekniken och läraren försökte utifrån sin förmåga 
finna olika sätt att låta pekplattan bli ett redskap i undervisningen. Vid 
filmuppgiften löste eleverna uppgiften genom att göra filmen direkt 
med inspelningsfunktionen som finns på pekplattan. Bara en grupp 
valde att redigera med hjälp av ett särskilt filmredigeringsprogram. 
Det genomfördes via en elev som tog hem det som filmats på 
pekplattan och redigerade filmen på sin egen dator, med stöd av den 
kompetens som fanns i hemmet. 

Det var tydligt att de uppgifter där pekplattan användes som redskap 
upplevdes stimulerande av eleverna. Vid intervjuerna lyfte samtliga 
elever fram dessa tillfällen som goda exempel på när pekplattan 
använts i skolarbetet. Det var något som de uttryckte ett de skulle ha 
velat göra mer av utan att de definierade vad detta mer egentligen 
betydde, eller i vilken omfattning. Eleverna hade inga direkta förslag 
på hur pekplattans användning skulle kunna utvecklas. Däremot hade 
de en tro på att “något” skulle hända längre fram när alla i skolan lärt 
sig mer. En elev uttryckte sin tro på vad som skulle ske i framtiden 
genom följande exempel:  

Senare, de som går på sexårs nu vet ju inte hur man använder [pekplattan] 
och då har ju lärarna här lärt sig det och då blir det ju som att lärarna här 
blir tillbaka där, då kommer lärarna att få lära eleverna. (Intervju 9) 
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Svårigheter som beskrevs av eleverna kring att använda pekplattan 
handlade om bristande kunskaper kring vad som kunde vara möjligt 
och på hur det skulle genomföras, inte brist på vilja. Det var uppen-
bart svårt för läraren att både hinna se möjligheter, kompetensutveckla 
sig och att samtidigt vägleda eleverna i teknik och innehåll.  

5.1.2  Undersökande av möjligheter  

Tiden mellan beslut och genomförande av satsningen med pek-
plattorna var kort. Eleverna blev informerade under våren i årskurs 5 
om att de skulle arbeta med pekplattor nästa år. Läraren fick sin 
pekplatta nästan samtidigt som eleverna. Den ansvariga läraren hade 
ingen tidigare erfarenhet av att använda pekplatta, varken privat eller 
i sin undervisning och endast ett fåtal elever hade tillgång till en 
pekplatta hemma. Utifrån det möttes elever och lärare i sina försök att 
utveckla användandet: ”Det är en kille i klassen som får hjälpa alla för 
att ljudet ska fungera. Klassen verkar ha en egen tekniker” (Obser-
vation 11). Det fanns i klassen några elever som hade mer erfarenhet 
kring teknik och de var snabba på att vilja hjälpa både lärare och 
klasskamrater: 

Kommer in i ett grupprum, eleverna jobbar med att söka appar efter 
direktiv från läraren. En tjej som är mera van vid tekniken i relation till sin 
telefon (hon har ingen pekplatta hemma) hjälper de andra att ladda ner. 
Tillfället leder inte till “självhjälp” utan hon tar över och gör det åt de som 
vill ha hjälp. En tjej avböjer lite irriterat, och visar att hon vill göra själv. 
(Observation 2)  

Att identifiera appar som var användbara för skolarbetet var en svår 
process och krävde både tid och kunskap. Även om tips på olika appar 
fanns att tillgå så behövde dessa utforskas i relation till syfte och mål. I 
början av året gjordes flertalet gemensamma försök att hitta appar som 
kunde bli ett stöd i skolarbetet, där även eleverna var delaktiga i 
utforskandet. Eleverna ville gärna pröva och bidra, men de var 
samtidigt vilsna i vad apparna skulle användas till. Det handlade mer 
om att ladda ner appar som verkade roliga än appar som fungerade 
som ett stöd på väg mot specifika mål: 
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Eleverna sitter i grupper och testar appar (de skulle enligt direktiv från 
läraren kombinera arbetet med ämnesinnehåll och samtidig pröva olika 
appar som kunde vara behjälpliga, både några givna och leta helt nya). 
Inget ämnesinnehåll ännu. Läraren vänder sig till en elev och påtalar att 
det är bra att han testar men inte borde göra det hela lektionen. Nu vill en 
kille i gruppen att de ska börja jobba. (Han menar arbetet med ämnes-
innehåll, då fokus på apparna helt har tagit över). Ingen verkar kunna 
avsluta sitt prövande av appar. Tänk på att vi måste jobba vi kan ju inte bara 
spela, säger killen till de övriga i gruppen. (Observation 2)  

Att det fanns fler möjligheter att använda pekplattan i skolarbetet än 
vad de hittills upptäckt, var eleverna överens om. Det fanns en önskan 
om att utvecklingen skulle drivas framåt fortare och att det skulle bli 
mer synligt vad och hur tekniken skulle kunna bidra. Det var dock 
överlag svårt för eleverna att sätta ord på hur pekplattan skulle 
användas. Samtidigt trodde de på att pekplattan hade potential att 
vara ett redskap i skolan vilket framkom genom utsagor såsom: 
”Kanske att man gör fler saker på de … Ja, om man har en så ska man 
ta vara på möjligheterna” (Intervju 7).  

I processen som pågick under året med att pröva sig fram och 
undersöka möjligheter att erövra pekplattan som ett redskap, utveck-
lades en hög grad av självbestämmande hos eleverna: ”Om man vill 
skriva på den eller inte bestämmer man själv” (Intervju 3). Eleverna 
hade stora möjligheter att påverka hur mycket, hur ofta och till vad de 
ville använda pekplattan i det dagliga skolarbetet: 

Jag går runt lite för att både hitta var de är och för att se vad de gör. De har 
med sig sina pekplattor men också en bok om ämnet. … pekplattan var 
framme vid ett fåtal grupper men användes knappt och i den grupp där 
den användes så var det med fokus på uppgiften. (Observation 1) 

En pekplatta kan även öppna upp för användning som inte direkt 
kopplas ihop med skolan och dess verksamhet. För att förhindra 
oönskat användande reglerades pekplattans användning på olika sätt 
av både skolledningen och läraren. Men gränsen mellan tillåtet och 
otillåtet var inte absolut. Den gränsen utforskades av eleverna men 
utan att de utmanade skolans regler eller att det bidrog till synliga 
konflikter. Det var mer som ett sätt att pröva sig fram till vad en 
pekplatta i bänken kunde bidra med.  
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Eleverna fann även ett sätt att låta skola och fritid mötas i klass-
rummet, där användning som tidigare setts som mer kopplat till 
fritiden kunde nyttjas under skoldagen, som till exempel: ”Man kan 
lyssna på musik medans man jobbar” (Intervju 9). Det fanns ett fåtal 
hörlurar att låna och dela på och eleverna anpassade sig efter 
tillgången. Det som dock blev märkbart vid observationerna var att 
musiklyssnandet under lektionstid avtog under läsåret och vad det 
berodde på framkom aldrig. Det var inget som var uttalat, eller påtalat 
från lärare eller någon annan i klassrummet. Det var så osynligt att 
eleverna själva inte hade noterat det. Att lyssna på musik varken 
uppmuntrades eller bromsades, det levde bara sitt eget liv parallellt 
med vad som övrigt skedde i klassrummet. Mot slutet av året var det 
nästan ingen som valde att lyssna på musik samtidigt som de arbetade 
med skoluppgifter. Att lyssna på musik blev åter en aktivitet som 
hörde rasten och fritiden till.  

5.1.3  Den fria tidens användning 

En-till-en-satsningen på denna skola innebar att eleverna hade tillgång 
till en pekplatta både i skolan och hemma. All användning var inte 
direkt kopplad till skolarbete, vilket inte behöver betyda att 
användningen inte hade koppling till lärande. Att pekplattan i första 
hand var ett redskap att använda för skoldagen var eleverna väl 
medvetna om och att den fick användas på fritiden inom vissa ramar 
var något som de lyfte som en extra bonus. Det var skillnad på hur 
mycket eleverna valde att använda sin pekplatta utöver det som var 
knutet till skolarbete. 

Även rasterna under skoldagen var tillfällen då pekplattan kunde 
användas på ett mer fritt sätt. Några av eleverna hade till och med 
uppfattningen att det var rasterna som var en av anledningarna till att 
de fått pekplattan när de beskrev syftet med införandet: “Att vi skulle 
söka fakta på den och sedan spela på rasterna” (Intervju 1). För några 
av eleverna var sysselsättningen via pekplattan ett viktigt bidrag i 
satsningen: 
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Det var roligt, för när vi i femman så var det ganska trist på raserna så då 
ville vi ha en [pekplatta] som vi kunde… för det var ju drömmen att sitta 
inne med dem där och kunna leka och hålla på och typ surfa eller så. 
Annars fick man hålla på med datorerna med de var segare än jag vet inte 
vad. (Intervju 6) 

Det fanns dock vissa skillnader mellan pojkarnas och flickornas sätt att 
använda sig av pekplattan på rasterna. Pojkarna beskrev ett använd-
ande som först byggde på nyhetens behag och som avtog efterhand. 
De återgick till de aktiviteter som de gjort på rasterna innan pekplattan 
infördes. En pojke beskrev det som att:  

Vi skulle få ha dem på rasterna men sen då vi fick dem, jag använde dem 
inte så mycket för jag gillar att vara ute så jag tycker att det är viktigaste 
var att vi skulle få, det blir som våra små datorer. (Intervju 6)  

Flickorna i sin tur valde att under hela skolåret, fortsätta använda pek-
plattan som underhållning på rasterna. De lyssnade på musik, såg på 
Youtubefilmer och spelade spel. Flickorna såg pekplattan som ett bra 
tillskott för att göra rasterna både roligare och mer innehållsrika. 

I början av terminen tog de flesta av eleverna hem sin pekplatta över 
natten vid något tillfälle: ”Ibland typ tre gånger i veckan eller så och 
då brukar jag sitta och, ja jag brukar inte använda den, jag har den 
bara hemma” (Intervju 8). Efterhand valde dock fler att lämna kvar 
den i skolan. De som mest frekvent tog hem sin pekplatta var 
flickorna. När den fick följa med hem var det mest för att användas till 
aktiviteter som inte hade någon koppling till skolarbete. Flickorna 
kunde beskriva de aktiviteter som pekplattan användes till på följande 
sätt: ”På fritiden använder man den till andra saker, Facebook och 
sånt, kollar bloggar.” (Intervju 3). Många elever, såväl pojkar som 
flickor, ansåg att efter skolan skulle pekplattan vara frikopplad från 
skolans krav och öppen för mer egen användning. Eleverna ville ha 
möjlighet att på sin fritid göra det som under skoltid inte var tillåtet.  

Att skolarbete vore skäl till att ta med sig pekplattan hem lyfte inte 
eleverna som särskilt vanligt. ”Jag tog med den en gång och det var för 
att vi skulle göra klart ett arbete men sedan har jag aldrig tagit hem 
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den” (Intervju 6). Endast ett fåtal elever ansåg att de använt pekplattan 
som redskap för läxor och om det ens var önskvärt var de inte helt 
eniga om. Några elever uttryckte en önskan om en starkare koppling 
mellan läxor och pekplatta som en av pekplattans möjligheter, men 
inte med en direkt önskan om att få fler läxor.  

Det fanns olika anledningar till varför vissa elever valde att lämna 
kvar pekplattan i skolan över natten, där några handlade om tillgång: 
”Jag har haft den mest här för vi har en hemma… jag är mest ute ändå 
med kompisar istället, men om jag måste göra skolarbete då tar jag 
hem den” (Intervju 2). Det fanns även hos några av eleverna en viss 
rädsla för att något skulle kunna hända med pekplattan om den fick 
följa med hem, vilket påverkade beslutet om att ta hem den eller inte: 
”Tappar man bort den så blir det inte bra och så vet man om nån 
hemma kanske gör nåt, städar undan den, förstör den, råkar tappa den 
eller så där” (Intervju 6). Det fanns även mer praktiska skäl till att 
lämna kvar pekplattan i skolan: ”Jag ids inte ta hem den om man inte 
ska använda den, det blir så mycket i väskan om man har idrott dagen 
efter, det blir mycket och så” (Intervju 8).  

För de som valde att använda pekplattan på fritiden var det en 
betydelsefull möjlighet. För många handlade det om att få tillgång till 
en pekplatta då det inte fanns någon i hemmet, eller att det medförde 
att man fick en egen som inte behövde delas med andra i familjen. Det 
gavs även ett exempel hur pekplattan blev en resurs för hela familjen, 
men för de flesta av eleverna var inte pekplattan något som de ansåg 
att föräldrarna tog någon särskild notis om. Efter att ha godkänt och 
skrivit på kontraktet hade föräldrarna enligt eleverna, inget särskilt 
intresse eller större inflytande över pekplattans användning. Det 
någon förälder kunde haft synpunkter på vid något tillfälle var att den 
skulle lämnas hemma vid lägerresor eller familjehelger i stugan.  
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5.2  Tema 2: Givna roller och oklara förväntningar 

Den aktuella skolan hade inte tidigare arbetat med en-till-en i någon 
av skolans klasser. Det hade inte heller funnits några pekplattor att 
tillgå tidigare på skolan. Det medförde att det inte fanns tidigare 
erfarenheter om vad införandet av pekplattan skulle kunna innebära 
eller erfarenhet av att arbeta med en-till-en -satsning på skolan.  

Fenomenet med en-till-en var dock inte helt obekant för eleverna, då 
flertalet av dem kunde referera till elever och syskon från andra skolor 
som jobbade på det viset, men dessa berättelser handlade oftast om 
datorer. Det bidrog till de förväntningar som eleverna hade med 
satsningen, förväntningar som inte helt infriades. Tillgången till en 
egen pekplatta såg eleverna som viktig och de lyfte fram det som en 
förutsättning att individualisera arbetet, men de upplevde även att det 
innebar ett ökat ansvar. 

5.2.1  Väntan på något nytt 

Införandet av pekplattan skapade en känsla av förväntan hos eleverna. 
Uttryck som återkom var: “Det skulle bli roligt att använda den till 
arbetet, jag blev glad, att den skulle underlätta i skolan” (Intervju 4) 
och “Roligt och spännande” (Intervju 2). Eleverna hade bilden om att 
skolsituationen skulle förändras och införandet av pekplattan fick dem 
att se på sig själva på ett nytt sätt, som en elev uttryckte det: “Jag 
tänkte att vi är speciella“ (Intervju 1).  

Men trots den övervägande positiva inställning som eleverna visade 
fanns det hos några elever en viss tvekan kring vad detta redskap 
skulle kunna bidra med, som framgår av följande citat: “Jag tyckte att 
det kändes konstigt, vad man kunde göra i skolarbetet och så på 
[pekplattan]” (Intervju 5). Denna tveksamhet visar en osäkerhet som 
fanns i inledningsskedet av året, men var inte detsamma som att det 
fanns ett direkt motstånd. Trots frågetecken kring vad som nu skulle 
ske var eleverna beredda att sätta igång och ingen av eleverna ville 
vara utan IT i skolan, vilket eleverna gärna ville framhålla: “Jag tyckte 
att det kändes kul, roligare än att inte ha den” (Intervju 5).  
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Eleverna gav inte uttryck för att ha synpunkter på hur själva imple-
menteringen gått till utan visade tilltro till att de vuxna hade en plan. 
Exempel på funderingar som eleverna hade kring syftet med 
infördande kunde lyda: “Jag tror att de har köpt [pekplattan] för att 
det är ny teknologi, sådär, att man typ ska lära sig sånt och det är nya 
sätt att lära sig och de vill lärarna också“ (Intervju 5) och “Jag vet inte 
varför vi fått den, för att få nya sätt att jobba med kanske” (Intervju 2). 
Eleverna trodde att det fanns intentioner med hur pekplattan skulle 
bidra till deras lärande: ”Kanske trodde de [som bestämmer] att det är 
ett bra läromedel?” (Intervju 8), som en av eleverna valde att uttrycka 
det. Det fanns dock ingen vision som var uttalad, förhandlad eller 
förmedlad till eleverna. Eleverna trodde att det fanns en plan, de visste 
bara inte riktigt vad den planen bestod av. 

När året var slut hade deras förväntningar om vad pekplattan i skolan 
skulle innebära inte helt infriats. Eleverna hade väntat på att något 
mer skulle hända och på att pekplattan skulle fått en större betydelse. 
Det handlade om förväntningar med kopplingar till skolarbetet, där 
elever frågade efter en högre grad av användning: “Jag trodde typ att 
vi skulle använda dem varenda lektion men det är typ aldrig” 
(Intervju 8). Eller som en annan elev uttryckte det: “Jag hade förväntat 
mig mer… Ja, jag trodde att det gick att göra mycket mer saker än vad 
som gjordes” (Intervju 7). Den motsatta bilden fanns också som utgick 
från att pekplattan bidragit till mer än vad vissa elever hade förväntat 
sig. Men grunden till det handlade snarare om en viss misstro mot 
pekplattan som redskap än att pekplattan upplevts som ett 
användbart verktyg: ”Det blev som jag trodde, lite bättre till och med, 
ja för jag trodde inte att [pekplattan] skulle gå att använda till så 
mycket som den gjorde” (Intervju 6). 

Eleverna var medvetna om att de var den första klassen på skolan som 
fått denna möjlighet och trots de icke helt infriade förväntningarna, 
hade de stort överseende med lärarnas bristande kunskaper och 
erfarenheter inom området. Eleverna hade en tilltro på att IT i skolan 
skulle utvecklas mer i framtiden. Men de var tydliga med att 
möjligheten och ansvaret att driva den utvecklingen framåt inte låg 
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hos dem utan hos de vuxna. Lärare och skolledning var de som 
eleverna ansåg måste ta ansvar för att förändring skulle ske: 

Elev: Skriv om hur man ska använda dem, både lärarna och barnen. 
Lärarna lär sig först och så barnen. Just nu kan barnen mer än de vuxna, 
förut var det inte så, det är viktigt att lärarna börjar kunna så att de hänger 
med vad som händer och så, så att de vet och kan hur de ska använda 
dem, det räcker inte med att eleverna kan. Det kommer säkert att bli ett 
hjälpmedel längre fram. (Intervju 9) 

Eleverna ansåg att något mer än att få tillgång till en egen pekplatta 
måste förändras i skolan för att utveckling skulle ske. De hade 
upptäckt att det inte var så enkelt att använda pekplattan i skolarbetet 
utan att göra justeringar i uppgifterna och de ville att detta skulle 
framgå i min kommande avhandling: “[Skriv] att man anpassar 
övningarna till [pekplattan] … den som håller i det typ läraren eller 
rektorn eller nån, de som planerar saker med [pekplattan], de som vet 
vad vi ska göra, typ vår lärare då” (Intervju 5).  

Eleverna hade förväntningar på redskapet och ville att de vuxna skulle 
visa vägen för hur dess användning skulle kunna utvecklas. Men trots 
de icke infriade förväntningarna var eleverna överens om att de ville 
ha fortsatt tillgång till någon typ av teknik i skolan. De ansåg istället 
att utvecklingen gick lite för långsamt, som en elev framhöll att “vi 
skulle ha fått den tidigare” (Intervju 1). Eleverna i klassen skulle efter 
detta år byta skola och pekplattan skulle lämnas kvar till kommande 
klasser. För eleverna innebar skolbytet att de återigen skulle få del av 
en-till-en, men då med datorer. Eleverna var åter förväntansfulla inför 
detta och de hade stora förhoppningar på vad det skulle komma att 
innebära. 

5.2.2  Effektivitet i sin egen takt 

Införande av teknik medför ofta en önskan om att det ska bidra till att 
det går snabbare, lättare och kanske inte minst blir billigare. Den upp-
fattningen fanns även hos eleverna i mötet med pekplattan. Att ha 
tillgång till en egen pekplatta upplevde de skapade möjligheter till 
ökad effektivitet. Ett perspektiv som eleverna lyfte fram var 
möjligheten att organisera sig på ett bättre sätt med hjälp av 
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pekplattan: “Det blir ju enklare att jobba, man behöver inte ha lika 
mycket pappersarbete. Man gör allt på [pekplattan] och det blir mer 
ordning på grejer och sånt” (Intervju 9).  

Det handlade även om effektivitet i relation till tillgång och tid när alla 
fick en egen enhet att tillgå. Detta såg eleverna i relation till sina 
tidigare erfarenheter av att dela på ett fåtal datorer i klassrummet. Det 
var tydligt att det tidigare hade funnits en känsla av tävling kring 
datorerna och att eleverna upplevt det som både frustrerande och 
hindrande. Eleverna gav återkommande under året uttryck för den 
typen av situationer: “När man ska renskriva så fick man slåss om 
datorerna, man blev försenad” (Intervju 6). Att inte behöva spilla 
onödig tid på att vänta på datorerna bidrog inte bara till att minska 
tävlandet utan påverkade också hur eleverna upplevde relationerna 
mellan varandra. Det minskade enligt eleverna konflikter som kunde 
uppstå i konkurrens om de fyra datorerna: “Nu slipper de bråka om 
datorer, för det har hänt förr” (Intervju 2).  

Tillgängligheten som skapades med en-till-en-satsningen hade för 
eleverna även ett inslag av rättvisa. Genom tillgång till en egen enhet 
minskade risken att inte hinna klart med skolarbeten som tidigare 
krävt tillgång till en av klassrummets fyra datorer. Illustrativt för 
elevernas tankar kring tillgångens betydelse för rättvisa är följande: 
“Det var ju bra att alla fick tillgång till att skriva, vi skulle ju skriva på 
dator eller [pekplatta] och då blir det bättre för då får ju alla skriva 
samtidigt så att inte bara har en dator och så får man bytas av så där“ 
(Intervju 9). Det handlade om möjligheten att hinna med det som 
förväntades inom angiven tid, för var och en utifrån sina egna behov. 
Som en elev lyfte fram: “Nu hade man kanske legat efter i några 
ämnen för att man fått vänta på datorer” (Intervju 8). Detta var mer 
uttryck för en förhoppning om pekplattans möjligheter, än något som 
direkt kunde kopplas ihop med omfattningen av pekplattans 
användande i relation till resultat, sett utifrån det som framkom vid 
observationer och intervjuer. 

Eleverna uppehöll sig ofta vid tillgången, som ansågs främja 
effektiviteten: “Det går ju fortare” (Intervju 8). Tillgängligheten blev 
även en resurs för att kunna individualisera lärandet, vilket en av 
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eleverna resonerade om på följande sätt: “Om du har en egen så kan 
du se på filmer och göra det i din egen takt. Om till exempel Olle gör 
det jättesnabbt kan du ju göra det i din takt” (Intervju 9). Det handlade 
om tid för att skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar för alla 
elevers lärande i skolan då “alla blir klara fortare” (Intervju 8). Överlag 
hade eleverna en stark tilltro till teknikens möjligheter att skapa en 
mer effektiv användning av tid, även i det som ännu inte hade 
förverkligats för dem under året. 

5.2.3  Ett delvis ökat ansvar 

Eleverna var medvetna om att pekplattan var ett lån, även om de fick 
använda den både under skoltid och fritid. Med pekplattan följde ett 
ansvar som eleverna tog på stort allvar och ansvarsfrågan var något 
som de återkom till vid upprepade tillfällen under studien. För att få 
tillgång till en pekplatta krävdes en underskrift med godkännande av 
elevens vårdnadshavare. Det ansvar som eleverna lyfte som mest 
betungande handlade om ekonomiska aspekter. Eleverna hade svårt 
att förstå varför möjligheten att få ta del av pekplattan i skolan skulle 
vara avhängigt huruvida deras föräldrar skrev under det avtal som 
var en förutsättning för att få delta. De menade att det borde finnas 
andra lösningar som skulle göra det möjligt för alla elever att delta, 
oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation: 

Det vi tycker är dåligt med [pekplattan] är det här när man ska få den. Vi 
tycker att det är dåligt det där kontraktet som man skriver på för om 22 av 
24 elever har råd att ersätta sin [pekplatta] som går sönder och två stycken 
som inte har råd att ersätta sin [pekplatta] tvingas som ändå att skriva på. 
Alltså de måste ju vara med utvecklingen i skolan … de måste nästan byta 
skola då eller så får de ingen [pekplatta]. (Observation 12, gr 5) 

Eller som två andra elever resonerade kring hur det skulle kännas att 
vara den elev som i detta fall skulle riskera hamna utanför 
användningen av pekplattan: 
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P1: Det dåliga med det här kontraktet är att om 22 skriver på kontraktet 
och den 23 inte skriver på då måste han skriva på papper hela tiden och 
alla andra sitter där med [pekplattor]. De har kanske inte råd att ersätta 
den … Jag skulle inte gå till skolan 
P2: Jag skulle tänka positivt att jag skulle få bättre handstil än de andra 
P1: Jag skulle kunna gå till skolan men jag skulle inte vara nöjd med det 
P1: Ja om alla andra har en, för det är dåligt att man ska ersätta den det 
borde vara gratis för alla har inte råd att ersätta den … Det är dåligt för 
om man ska ha [pekplatta] ska alla få en. Inte att alla har en utom en… 
P1: ... att skolan ska betala om den går sönder. Om man tappar den med 
flit då får man betala. Om den slutar fungera måste man ändå köpa en ny 
om man gör ingenting utan bara har den i bänken.   
(Intervju 4) 

Eleverna var eniga i att detta borde kunnat lösas på annat sätt, så att 
ingen behövde riskera att hamna i den situationen. Eleverna ansåg att 
det fanns en skillnad mellan att ta ansvar för det som var svårt att råda 
över bara genom att man fått en pekplatta i sin bänk och det som 
handlade om att man varit oförsiktig eller gjort något i uppsåt.  

Eleverna var medvetna om att de hade ansvar över hur de handskades 
med pekplattan samtidigt som regelverket bestämdes av skolan: “Det 
är ju egentligen skolans [pekplatta] så det bestämmer ju vad, alltså du 
får ju bestämma vad du gör och allting men dem äger den fortfarande 
och de får bestämma vad du ska ladda ner” (Intervju 9). Att eleverna 
förstod reglerna betydde inte att de alltid höll med om dem. Eleverna 
hade en delvis annan syn på hur ansvar och bestämmanderätt borde 
kunna fördelas och hänga ihop: “Önskar vi fick bestämma mer, ladda 
ner vad vi vill … Ja, det blir mycket roligare att använda den för då 
behöver du inte fråga varje gång och inte få ett nej på det som du vill 
ladda ner” (Intervju 9). Eleverna menade att de själva skulle kunna 
bedöma och avgöra var gränsen gick för vad som var tillåtet att göra 
med skolans pekplatta, utan att det behövde kontrolleras eller 
detaljstyras.  

I klassrummet skapade elever och lärare tidigt en gemensam syn på 
hur pekplattan fick användas. Normer för användandet av pekplattan 
blev inkluderade i de övriga regler som fanns för hur man skulle bete 
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sig i klassrummet. Några särskilda konflikter kring pekplattans 
användning var inte något som uppstod under året. Det framkom 
heller inte att användning av pekplattan under skoldagen skedde på 
bekostnad av skolarbetet. Ibland användes pekplattan till egna 
aktiviteter vid vissa övergångar mellan olika aktiviteter, men det 
uppmärksammades aldrig som ett problem varken av lärare eller 
elever.  

Eleverna hade ofta pekplattan nära till hands även om det inte var 
uttalat att den skulle användas just då. Redan från början av terminen 
blev pekplattan en del av elevernas vardagliga rutiner: 

Klassen samlas för att avsluta dagen. De sitter i sina bänkar och på de 
flesta bänkar finns ingen pekplatta framme. Några lägger ner den i väskan 
och tre elever lägger in sina pekplattor i det skåp som finns i klassrummet 
för förvaring för de som inte tar hem sin pekplatta. Två av killarna sitter 
med sin pekplatta och leker lite, tar kort på sig själva. Läraren säger inget 
om det och ingen verkar bli störd. (Observation 1) 

Pekplattan följde ofta med vid förflyttningar mellan olika grupprum: 
“en elev frågar om de får ta med pekplattan när de ska gå ut i 
grupprum för att arbeta med skolarbete, Naturligtvis svarar läraren” 
(Observation 2). Läraren visade ett stort förtroende för att eleverna tog 
ansvar för hur pekplattan användes och att det arbete som skulle göras 
blev gjort. Inte vid något av observationstillfällena stötte jag på att 
eleverna i skydd av stängd dörr i ett grupprum spelade spel eller 
andra aktiviteter som inte hade med uppgiften att göra. Det behöver i 
sig inte betyda att så aldrig skedde, men den typen av problem 
nämndes aldrig vid intervjuer eller andra tillfällen, varken av lärare 
eller av elever. 

Möjligheten att ta med sig pekplattan hem ställdes mot krav på att den 
skulle tas med tillbaka till skolan nästa dag. Att pekplattan inte var 
med tillbaka till skolan hände endast vid ett par tillfällen och gav inte 
uttryck för några synliga bekymmer eller visade sig som något mera 
återkommande eller stort problem. Vid ett tillfälle ledde det till att 
eleven fick gå hem och hämta sin pekplatta på rasten. Eleverna var 
måna om att ha sin pekplatta tillgänglig och det var tydligt att den 
upplevdes som privat och var inget som man lånade mellan varandra. 
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5.3  Tema 3: Den överskuggande tekniken 

När eleverna talade om pekplattan handlade det ofta om dess tekniska 
detaljer. Möjligheter som de visste fanns eller sådant som de trodde 
borde vara möjligt med pekplattan. Fokus var ofta på tekniken, men 
den faktiska tekniska kunskapsnivån var dock svår att få full förståelse 
för. De tystare eleverna kunde kanske mer än de visade samtidigt som 
det kan vara svårt att direkt veta vilken förståelse som fanns bakom 
användningen av begreppen hos de andra eleverna. Eleverna såg 
pekplattan som en enhet som de trodde sig veta att man kunde göra 
många olika saker med, en enhet vars tekniska möjligheter var det 
som avgjorde dess framgång som redskap för lärande, för vilket 
datorn stod som modell.  

5.3.1  Med bättre teknik löser sig allt 

Tekniken var i fokus för eleverna och det var som att eleverna genom 
att tala om teknik försökte hitta ett sätt att förstå pekplattan och vad 
den kunde bidra med i skolan. Eleverna hade uppfattningen att det 
skulle krävas mer teknik och bättre lösningar på den teknik som de nu 
hade tillgång till, för att pekplattan skulle bli ett än mer användbart 
redskap. De pratade mycket om pixlar, minne, laddningstider och 
kringutrustning: “Det går bara med kabel, en aux” (Observation 12, gr 
1) eller “Den kan ha mycket bättre kamera för den som är nu är bara 
360 pixlar” (Observation 12, gr 1) är ett par exempel på språkbruk som 
förekom. 

Vid uppgiften då eleverna skulle ”berätta för en annan klass” 
(Observation 12) om sina erfarenheter valde eleverna att till största 
delen tala om pekplattans teknik och vad som de ansåg vara bra eller 
mindre bra egenskaper hos pekplattan. Det framträdde ett mönster att 
eleverna värderade pekplattan utifrån vad de såg som dess tekniska 
kapacitet. När eleverna värderade pekplattan handlade det mycket om 
det som gick att ta på, det som var synligt. Med det inte sagt att 
eleverna inte alls såg pekplattan som ett redskap för lärande, då 
teknikens betydelse för lärande ibland, om än sällan, berördes av 
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eleverna i andra sammanhang. Däremot var tekniken tydligt i fokus 
och. eleverna valde att berätta om tekniken, brist hos tekniken eller 
hur man kunde handskas med tekniken (pekplattan). 

Pekplattans storlek och form kunde upplevas som positivt. Den 
beskrevs som “tunn att ta i och tar inte så mycket plats” (Observation 
12, gr 3). Eleverna talade även om hur pekplattan kunde skyddas från 
skador genom sin kringutrustning och lyfte exempelvis fram att 
“skalet är väldigt bra, den skyddar [pekplattan] om man tappar den 
eller om man har den i väskan med andra grejer, då blir de inga repor 
på den” (Observation 12, gr 3). Pekplattans fördelar beskrevs bland 
annat vara att det “är snabbt Internet” (Observation 12, gr 4) och att 
“den är lätt att hantera” (Observation 12, gr 1) samt att den möjliggör 
fotografering och videofilmning på ett enkelt sätt. 

Det eleverna såg som pekplattans mindre bra egenskaper handlade 
om att “kameran är för dålig, det måste vara bättre upplösning på 
kameran” (Observation 12, gr 5), eller laddningstider, varma sladdar 
och hur den mobila möjligheten som de såg som dess fördel även 
innebar en större risk för att tappa den. Eleverna framhöll ofta att 
“skriva på” var det som pekplattan i första hand skulle vara till för, 
men de ansåg inte att pekplattan levde upp till detta ändamål: “Man 
borde ha fått tangentbord och en liten skrivare till“ (Intervju 7), var ett 
återkommande önskemål från eleverna. För eleverna var avsaknaden 
av tangentbord en nyckelfaktor till varför de inte valde att använda sin 
pekplatta till att skriva längre texter med.  

I relation till pekplattans användbarhet och de resurser som den 
användbarheten bygger på, kom samtal om appar i fokus. Eleverna 
hade en bild över att det fanns många olika appar som skulle kunna 
vara användbara. Samtidigt hade de svårt att ge exempel på vilka 
appar det skulle vara och hur de skulle användas. Ett hinder som 
uppenbarade sig under året med olika appar var elevernas ålder, då 
det visade det sig att många appar har en åldersgräns på 13 år. Det 
begränsade möjligheterna att nyttja appar som hade kunnat vara goda 
alternativ. Utöver det handlade det om att eleverna menade att 
gratisapparna inte räckte till, vilket de ofta återkom till: “Nackdel med 
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[pekplattan] att de bästa apparna kostar” (Observation 12, gr 2). Det 
fanns ett beslut från skolledningen om att det skulle vara gratisappar 
som användes i första hand och det fanns ingen uttalad budget för 
inköp av appar. Detta tyckte både elever och läraren var försvårande.  

Eleverna såg tillgången till “bättre” appar som en absolut nödvändig-
het för att kunna nyttja pekplattan mer. “Att man kommer att behöva 
satsa lite pengar på appar” (Intervju 8) såg eleverna som betydelse-
fullt. Under årets gång utvecklade elever och lärare mer erfarenhet 
kring vilka appar de skulle vilja använda. Eleverna gjorde då en 
skrivelse till skolledningen om pengar för inköp. Det tog dock tid att 
komma fram till vilka appar man skulle önska sig och sedan tog det 
ganska lång tid att få ett beslut från rektorn. Det fick till konsekvens 
att när de fick ett positivt besked valde de att inte köpa in några appar, 
då deras skolår med pekplattan nästan var slut.  

5.3.2  Pekplattan med datorn som norm 

Att använda sig av IT i skolarbetet var inte nytt för eleverna då de 
redan hade haft tillgång till ett fåtal datorer i klassrummet. De fyra 
datorer som eleverna haft sedan tidigare, fanns kvar i klassrummet 
även efter att de fått pekplattorna. Tre av datorerna var av äldre 
modell och eleverna köade därför oftast vid lärardatorn framme vid 
katedern, vid de tillfällen då de inte ansåg att pekplattan fyllde deras 
behov. Datorerna i klassrummet användes till att lösa sådant som 
pekplattan inte klarade av. Vid observationerna förekom att elever 
valde att använda datorerna: “En pojke väljer att jobba vid en av 
elevdatorerna. Jag går fram och frågar varför. Han säger att han ska 
skriva ut en bild och därför behöver han datorn” (Observation 2). 
Under hela året fortsatte de datorer som fanns i klassrummet att vara 
ett redskap för vissa elever, parallellt med att de använde 
pekplattorna. Det var nästan uteslutande pojkar som valde datorn som 
ett alternativ. 

Eleverna utgick från de erfarenheter de hade från användning av 
datorer när de närmade sig pekplattan. De jämförde pekplattan med 
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datorn som redskap i skolan där de tekniska skillnaderna och 
likheterna var i fokus. En sådan jämförelse var att “det är lättare att 
skriva på en dator, man har mycket mer saker i den, på datorn finns 
det ju program som inte finns på pekplattan” (Observation 12). 
Eleverna såg datorn som ett kraftfullare redskap: “Datorn kan man 
göra mera på” (Intervju 4), som en av eleverna valde att uttrycka det. 
De strävade efter att få pekplattan att fungera så mycket det var 
möjligt som en dator och när de inte lyckades med det i alla 
sammanhang såg eleverna det ofta som en brist hos pekplattan. 

Även om eleverna ofta lyfte datorn som ett mer användbart redskap så 
hade de ett ambivalent förhållande till pekplattans möjligheter. Även 
pekplattans upplevda fördelar ställdes i relation till datorn:  

P1: Det är som en dator. Allt som går att göra på en dator går att göra där. 
De blir som våra egna små datorer”  
Intervjuare: Går allt som går att göra på pekplattan att göra på datorn? 
P2: Nä 
P1: Nästan allt, ja [pekplattan] är lite enklare att arbeta med 
(Intervju 6) 

Det som lyftes fram till pekplattans fördel var dess lätthet vid 
hanteringen och att den var mer praktisk än en dator. Även att 
pekplattan var smidigare att ta med i väskan till och från skolan och 
dess mobilitet som bidrog till möjligheten att ta kort och filma direkt 
med pekplattan uppskattades i jämförelse med datorernas, enligt 
eleverna, mer otympliga format. Pekplattans upplevda enkelhet, 
mobilitet och förenklande multimediala möjligheter ställdes på så sätt 
mot datorns otymplighet och begränsningar.  

Det fanns elever som inte tog så tydlig ställning för en viss typ av 
teknisk enhet som andra. De såg mer möjligheter i olika varianter av 
teknik utan någon större värdering av dem. De konstaterade mera 
dess likheter och olikheter, men utgångspunkten var fortfarande att 
pekplattan behövde kompletteras med kringutrustning och med 
datorn som jämförelseobjekt:  
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Jag tycker inte att det är så stor skillnad om vi hade fått tangentbord och 
skrivare, då skulle man enklare kunna skriva och så kan man skriva ut 
direkt i skrivaren istället nu så måste man maila. Så då skulle det inte vara 
så stor skillnad [jämfört med en dator]. (Observation 12, ) 

Eleverna hade en blandad bild över pekplattans fördelar och nack-
delar och deras uppfattningar motsade varandra bland. Även hos de 
som såg pekplattan med många fördelar fanns det en osäkerhet kring 
dess värde i relation till datorn. Året med pekplattan hade inte 
övertygat dem om dess möjligheter, inte ens om det som de själva lyfts 
fram som önskemål av kringutrustning hade blivit tillgodosett:  

Intervjuare: Men säg att ni fick en [pekplatta] med tangentbord? 
F1: Då tror jag ändå att jag skulle ha tagit en dator för det är klumpigt med 
tangentbord till 
F2: För om man har tangentbord måste man ansluta den, det sitter ju inte 
fast i [pekplattan] utan man har den bredvid 
(intervju 5) 

Tekniken och användbarhet var hela tiden med som centralt för 
elevernas syn på pekplattan. Den var en artefakt som de försökte 
förstå sig på och de sökte förståelse av vad pekplattan är och kan vara 
genom vad de såg och kunde ta på i relation till sina tidigare 
erfarenheter. 
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6. Diskussion 

Skolan för studien var relativt tidigt ute med att välja pekplattan som 
teknisk enhet i sin en-till-en-satsning, och som Findahl (2014) visar 
ökar pekplattans användning både i hemmen och i skolorna. Skolors 
val av tekniska enheter förändras och utveckling pågår hela tiden, så 
även för den skola där denna studie genomfördes. Samtidigt visar 
resultatet i samklang med andra tidigare studier, att det finns mer 
generella frågor som behöver lyftas fram och problematiseras kring IT 
i skolan. Kapitlet inleds med en metoddiskussion för att sedan övergå 
till en mer övergripande diskussion kring studiens resultat. 
Diskussionen avslutas med några tankar kring fortsatt forskning. 

6.1  Metoddiskussion 

Studien var en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994) bestående av en 
klass med 17 elever i årskurs 6. Datainsamlingen pågick under ett 
läsår. Tiden för studiens datainsamling föll sig naturligt då den tog sin 
början ganska direkt när eleverna startade med sin användning av 
pekplattan i början av höstterminen, samt avslutades strax innan 
eleverna lämnade skolan vid läsårets slut. 

Merriman (1994) betonar hur viktigt det är för en kvalitativ forskare 
att vara medveten om sig själv och vilken påverkan eller tillgång man 
är i processen. Min avsikt med studien var inte att påverka hur 
pekplattan användes i klassrummet, men det går ändå inte att komma 
ifrån att närvaron satte fokus på pekplattan. Vid besöken i skolan var 
jag hela tiden öppen med vem jag var och varför jag var där. Jag var 
inte en passiv och tyst betraktare, utan mer en nyfiken och intresserad 
närvarande, som strävade efter interaktion med eleverna där så var 
möjligt, i syfte att förstå och lära mer.  
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Mitt tydliga fokusområde gjorde min roll klart uttalad och att 
undervisning och annat som hörde skoldagen till var lärarnas och 
elevernas ansvar, var tydligt. Det kan ha bidragit till att eleverna 
kände sig bekväma med min närvaro, lät mig komma in i grupprum 
där de arbetade och var väl medvetna om att jag inte hade med 
bedömning av deras skolprestationer att göra. Det läsår som studien 
genomfördes sammanföll med första året som årskurs 6 skulle få 
betyg, vilket bidrog till att bedömning var ett centralt område för 
eleverna. Alla elever var positivt inställda och villiga att berätta och 
dela med sig av sina erfarenheter. 

Det går inte att bortse ifrån att studien var planerad och genomförd av 
just mig och utifrån det bör jag reflektera över hur det har påverkat 
resultatet. Om denna studie hade utförts av någon annan finns det 
säkert skillnader som hade kunnat uppvisas. Men även om det hade 
kunnat resultera i vissa skillnader fanns det hela tiden en 
samstämmighet bland eleverna och en öppenhet i att dela med sig som 
får mig att anta att det som kommit fram i resultatet kan betraktas vara 
det som eleverna hade att berätta.  

Merriam (1994) lyfter fram att den kvalitativa fallstudien ställer krav 
på forskarens förmåga att hantera situationen och att ha en öppenhet 
mot det som sker. Min öppenhet till processen har handlat om att jag 
inte från början helt hade beslutat vilka metoder som skulle användas. 
Vissa idéer hade jag, men för att kunna ta beslut om precis vad som 
skulle göras och hur behövde jag först bekanta mig med eleverna och 
situationen för att kunna vara följsam till processen. Jag var flexibel till 
det som eleverna och läraren planerat och lät det styra mitt 
deltagande. Jag anpassade mig efter situationen och försökte inte 
anpassa situationen efter mig (Yin, 1994).  

Jag valde att använda flera olika datainsamlingsmetoder, så kallad 
triangulering (Yin, 1994). Triangulering är inte oproblematiskt då en 
persons sätt att värdera och reagera på omvärlden påverkar, oavsett 
val av datakälla. Det kan inte triangulering påverka, utan det är 
forskarens förståelse för kontexten och följsamhet till innehållet i 
datainsamlingen som blir av stor betydelse (Hertting, 2007). Det är 
heller inte möjligt att från början i en kvalitativ fallstudie helt anpassa 
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metoderna utifrån informanterna och kvalitén på data. Jag har utifrån 
det sett variationen av att få visa, skriva, arbeta i grupp och att berätta, 
som ett sätt att variera möjligheterna för fler elever att komma till sin 
rätt. Variation har varit en viktig grund för val av olika metoder.  

Det som har varit intressant i denna studie i relation till de olika 
datainsamlingsmetoderna, har varit att eleverna hade en relativt 
enhetlig bild över processen kring och om pekplattan. Det ledde till att 
insamlingen av data slutligen kom att svara mot det som Kvale (1997) 
benämner som en mättnad i materialet. För Kvales (ibid.) del handlar 
det om hur många intervjuer som ska göras och när det är dags att 
avsluta. Jag upplevde en mättnad då intervjuerna var avslutade i 
relation till de andra datainsamlingsmetoderna som förekommit under 
året. Det var tydligt vid intervjuerna att vissa saker som kommit fram 
vid de andra datainsamlingstillfällena återkom och att eleverna gav 
uttryck för liknande upplevelser. Det fanns naturligtvis variationer, 
men likheterna var ändå slående. Jag valde trots det att genomföra 
samtliga intervjuer, då syftet var att samtliga elevernas röster skulle bli 
hörda. Jag ser istället likheter i elevernas erfarenheter och upplevelser 
som en del av valideringen. 

6.1.1  Datainsamlingens utmaningar 

De olika datainsamlingsmetoderna hade alla sina utmaningar. Vid 
observationerna handlade det om att kunna hålla fokus på hur 
eleverna använde och talade om pekplattan. För eleverna var 
utmaningen att vänja sig med mig som betraktare i klassrummet och 
min nyfikenhet. Att svara på de skriftliga frågorna kan av vissa elever 
ha upplevts som svårt, då förmåga att hantera det skrivna språket kan 
upplevas begränsande. Men det var en liten del i hela datainsam-
lingen, vilket gör att jag inte ser att det påverkade resultatet på något 
avgörande sätt. Oklarheter eller funderingar som jag behövde få 
kompletterade utifrån de skriftliga frågorna var möjliga att följa upp 
både vid observationstillfällena samt vid de avslutande intervjuerna. 
De skriftliga frågorna var istället ett bra komplement till observa-
tionerna, då eleverna fick svara i direkt anslutning och med tydlig 
koppling till en specifik händelse. 
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Uppgiften “Berätta för en annan klass” var ytterligare ett sätt att skapa 
möjlighet för eleverna att uttrycka sig kring pekplattan i skolan, där 
deras aktiva deltagande var centralt (jmf. Bergmark & Kostenius, 
2009). Denna uppgift byggde på att eleverna arbetade i grupp och det 
kan utifrån det vara svårt att i den uppgiften verkligen veta om allas 
röster kom fram. Det som däremot var tydligt var att varje grupp hade 
arbetat igenom uppgiften väl och de hade mycket som de lyfte fram 
vid redovisningen där alla elever var aktiva. Det engagemang som 
klassen visade varandra efter varje grupps redovisning, genom att 
ställa frågor och samtala om det som sagts, gav ytterligare en 
dimension till denna datainsamlingsmetod. 

De intervjuer som genomfördes strax innan läsårets slut, blev ett bra 
tillfälle att få samtala om året som gått. Där kunde jag ställa frågor 
utifrån det som visat sig vid de övriga datainsamlingsmetoderna, få 
chansen att lyssna in om det var något som jag missat under året och 
ett tillfälle för eleverna att lägga till om det var något som de tyckte 
inte kommit fram tidigare. Det blev ett tillfälle för både datainsamling 
och analys, då det var den tidigare datainsamlingen som låg till grund 
för samtalet och som därmed blev värderat och till viss del analyserat 
tillsammans med eleverna. 

Vid intervjuer är tidsperspektivet av betydelse, inte minst då det 
handlar om barn (Kortesluoma et al., 2003). Varje intervju varade 
mellan 25 till 40 minuter, vilket jag upplevde som tillräckligt lång tid 
för att hinna samtala färdigt om de områden som fanns i 
intervjuguiden och samtidigt tillräckligt kort så att eleverna inte hann 
tappa intresse och fokus. Kvale (1997) framhåller vikten av att skapa 
en trygg situation. Intervjun genomfördes i elevernas miljö i ett enskilt 
rum på skolan, där intervjuguiden låg helt öppen på bordet 
tillsammans med pekplattan som spelade in samtalet. Det fanns en 
gemensam överenskommelse om att få spela in samtalet och kring hur 
inspelningen skulle få användas av mig senare.  

Att göra intervjuer ställer krav på den som intervjuar. Det som talar 
för trovärdigheten är att jag har tidigare erfarenhet av att samtala och 
vara med barn och känner mig bekväm i det mötet. Att jag dessutom 
varit en del av de sista två terminerna skapade förutsättningar för att 
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eleverna kunde känna sig trygga med mig. Sedan kan man aldrig 
bortse ifrån att det finns ett maktförhållande mellan mig som vuxen 
och eleverna. Genom att vara medveten om detta skapas större 
möjlighet att minska dess betydelse. Kortesluoma et al. (2003) 
framhåller att när man intervjuar barn bör man även vara medveten 
om sitt eget språk och vara vaksam över att inte låta den egna 
responsen få tonen av kritik. Om man inte förstår, får man acceptera 
svaret för att sedan återkomma med följdfrågor. Jag har haft en vilja 
att lyssna på och lära av eleverna och min strävan var hela tiden att 
behålla forskarens nyfikenhet. 

6.1.2  Studiens användbarhet 

Huruvida denna studie har någon användbarhet handlar nog om vem 
man frågar. En annan fråga som kan ställas handlar om hur länge 
studien är aktuell, det vill säga tidsperspektivet. Utveckling av olika 
tekniska lösningar och enheter går fort och kan då en studie som 
denna bidra med relevant kunskap eller springer tiden ifrån 
resultaten. Larsson (2010) resonerar om olika sätt att betrakta 
generaliserbarheten och jag ser min studie utifrån perspektivet 
“Generalisering via igenkännande av en gestaltning” (s. 63). Ingen 
studie är möjlig att i sin helhet överföras till andra sammanhang, 
eftersom hänsyn måste tas till att förutsättningar aldrig är helt lika.. 
Det finns alltid någon aspekt som skiljer sig på något sätt. 

Såsom Larsson (2010) lyfter så vore forskningen i sig meningslös om 
den inte gick att använda till något mer än att glädja och berika den 
som har förmånen att ägna sig åt den. Jag anser att denna studie kan 
bidra med att visa på sådant som annars riskerar att förbli dolt i den 
dagliga verksamheten bakom den förhoppningsfulla retoriken kring 
tekniksatsningar i skolan. Att synliggöra det vardagliga ur specifika 
perspektiv skapar möjlighet för läsaren att se saker som kan bidra till 
dennes egen värld (Larsson, ibid.). Utifrån denna studie kan en annan 
skola, lärare eller andra som funderar kring frågor att ställa sig om 
modern teknik i skolan i mötet med elever, inte minst i relation till 
deltagande och inflytande.  
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Det är även intressant att fundera på studiens generaliserbarhet 
utanför skolans kontext. Vad finns i denna studie som är generellt för 
barn och ungas möte med IT i relation till den omgivning de lever i, 
och de vuxna som finns omkring dem? Jag sällar mig till det Larsson 
(2010) framhåller om generaliserbarhet, nämligen “att man inte kan 
generalisera genom att förutsäga när en gestaltning blir meningsfull 
att tillämpa, utan det handlar om att upptäcka om den passar på 
bestämda fall” (s. 65). Det ligger i linje med det Kvale och Brinkmann 
(2014) kallar “läsbaserad analytisk generalisering” (s. 312), där det är 
upp till läsarena att avgöra huruvida resultaten är generaliserbara till 
en annan situation.  

6.2  Resultatdiskussion 

Studien tar utgångspunkt i en årskurs 6 där pekplattan introducerades 
som ett redskap i skolan. När studien genomfördes var fenomenet 
med en-till-en och pekplatta som teknisk enhet, nytt både för klassen 
och skolan. Det medförde att det inte fanns några tidigare erfarenheter 
att bygga vidare på. Eleverna fick tillgång till en artefakt som ingav 
förhoppningar om något nytt men som ännu inte hade en naturlig 
plats i skolarbetet. Det ledde till att lärare och elever tillsammans fick 
söka efter pekplattans användningsmöjligheter. Jag diskuterar 
resultatet utifrån två huvudområden, empowerment och mötet med 
tekniken. Avsnittet avslutas med en reflekterande sammanfattning och 
mina tankar om fortsatt forskning. 

6.2.1  Med möjlighet att utveckla empowerment 

Eleverna är en resurs som inte alltid används vid skolutveckling. Ett 
mer vanligt scenario är att elever blir mottagare av förändring istället 
för deltagare i förändringsprocesser (McQuilland, 2005), vilket även 
visade sig i denna studie. Det innebär att värdet av elevers perspektiv 
inte tas tillvara, samtidigt som naturliga tillfällen att utveckla 
empowerment går förlorade för eleverna. Det är av betydelse att alla 
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parter som blir berörda, skapar en gemensam förståelse för var man är 
på väg. Genom att inkludera elevers röster, låta fler perspektiv komma 
fram, utvecklas en mer stabil grund för skolutveckling.  

Eleverna visade att de hade många tankar, frågor och förhoppningar 
kring införandet av pekplattan, men att de hade liten förståelse för vad 
som skulle ske och varför. För att få möjlighet till ett reellt inflytande 
behöver eleverna få tillgång till helhetsbilden och förstå de villkor som 
råder. Utifrån det skapas förutsättningar för eleverna att utveckla en 
känsla av kompetens och empowerment (Cattaneo & Chapman, 2010). 
Eleverna kan utifrån en större förståelse för helheten ställa mer 
utmanande frågor om det som sker och därigenom också förstå sitt 
eget deltagande ur ett större perspektiv, det vill säga nå academic 
empowerment (McQuilland, 2005). Eleverna var osäkra på pekplattans 
roll och den var inte ännu förhandlad av eleverna och accepterad som 
en artefakt som fungerade inom skolans kontext (jmf. Bijker, 1997). 
Detta medförde att eleverna tidvis styrde utan referenspunkter. De 
saknade även en verklig mottagare för sina idéer och hamnade i att 
pendling mellan styrning från en övergripande organisatorisk nivå, 
adult control och att lämnas för att tillsammans med sin lärare få 
kontrollen och ansvaret, youth control (jmf. Wong et al., 2010).  

6.2.1.1  Delaktighet och inflytande 
Av studien framgår att eleverna inte helt förstod meningen med att få 
en pekplatta. Införandet av pekplattan kan liknas vid det som Wong et 
al. (2010) kallar vessel, en underkategori till adult control som avser en 
vilja att göra något för de unga. Det bygger på ett förhållningssätt där 
de vuxna är förbehållna kompetensen att veta vad det är som unga 
behöver och vill ha. Eleverna blev passiva mottagare av en process i 
vilken de sedan förväntades vara aktiva deltagare. Det betyder inte att 
eleverna motsatte sig införandet, utan det handlar snarare om vilka 
förutsättningar ett sådant förhållningssätt skapar.  

Satsningen på pekplattan utgör på ett vis exempel på när samarbete 
mellan skolans organisation och elever bygger mer på retorik, utan 
egentlig makt (jmf. McQuilland, 2005). Det visar på ett förhållnings-
sätt som bygger på adult control (Wong et al., 2010), genom vilket de 
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vuxna agerar över huvudet på de unga. Även om elevernas bästa stod 
i fokus blev de lämnade utanför den egentliga makten och processen 
kring de mer övergripande frågorna som handlade om pekplattan. Det 
ledde till att möjligheten att kunna bidra med sitt perspektiv och få 
inflytande begränsades. Sett utifrån ett empowermentperspektiv var 
elevernas möjligheter till inflytande i hela processen i relation till 
skolledningen, nästan obefintlig och på en mer övergripande 
kommunal nivå, icke existerande.  

Inom kontexten klassrum och undervisning, fanns det däremot ett 
större samspel mellan lärare och elever. Eleverna hade ett relativt stort 
inflytande kring när och hur de ville använda pekplattan i skolarbetet. 
Det kan ses som en del av det som McQuilland (2005) lyfter fram som 
social empowerment, vilket i likhet med shared control (Wong et al., 2010) 
handlar om ett samspel där allas röster respekteras i reflektion kring 
lärande och maktförhållanden. Det ska inte tolkas som att eleverna har 
samma ansvar eller har likvärdiga förutsättningar av kunskap och 
mognad som den vuxne. Det handlar istället om en delaktighet i 
processen, förståelse för de faktorer som styr samt möjlighet att 
påverka i samverkan med, och i stöd av de vuxna omkring sig. 
Läraren och eleverna hade kontinuerliga samtal kring användande av 
pekplattan. Även om det var tydligt att läraren hade ansvaret, var 
processen i klassrummet öppen för gemensam reflektion som bidrog 
till en större samsyn. 

Det samspel som utvecklades mellan elever och lärare måste dock 
sättas i relation till vilka förutsättningar som de hade att utgå ifrån. I 
klassrummet fördes samtal om och reflektioner kring pekplattan och 
dess möjligheter, men för att delaktighet ska leda till empowerment 
kan det inte enbart handla om att eleven blir inbjuden att samtala om 
eller blir informerad. För att det ska finnas egenmakt måste verklig 
makt finnas (McQuilland, 2005). Denna makt fanns för eleverna i vissa 
situationer, men begränsades huvudsakligen till att eleven efter egen 
förmåga och egna preferenser själv tilläts att situationsanpassa 
teknikanvändningen. Då målet med användningen fortfarande var 
otydligt för eleverna visste de inte fullt ut vad de skulle använda sina 
kunskaper till. Det leder till att det blir svårt för eleverna att sätta 
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personliga mål som strävar mot empowerment, då eleverna inte visste 
vad målen skulle svara mot (jmf. Cattaneo & Chapman, 2010). 

Elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande begränsades även 
av deras bristande kännedom om undervisningsfrågor samt av deras 
färdigheter i att använda pekplattan, och sambandet däremellan. 
Eleverna lyfte fram att något mer måste till än att få en pekplatta, för 
att den skulle bli det verktyg för lärande som de hade hoppats på. De 
förstod att det inte var något som de kunde klara på egen hand. Alla 
elever har heller inte samma förutsättningar, även om de till synes 
befinner sig i samma klassrum, har tillgång till samma lärare och 
klasskamrater. Det var en varierande tillgång till andra resurser som 
eleverna hade att tillgå utanför skolan, MAP (more able partner), som 
föräldrar, syskon eller andra som fanns i deras närhet och som kunde 
bidra till deras kunskaper inom området IT (jmf. Luckin, 2010). Det 
blev inte minst tydligt när användandet till så stor del blev upp till den 
enskilde eleven. Frågan blir då vilka resurser som finns inom varje 
skola idag för att utjämna skillnader som finns mellan elever (jmf. 
Samuelsson, 2014). 

Den tilltro som verkar finnas till att elever själva kan omsätta 
pekplattan som redskap i skolarbetet kan upplevas som ett stort 
förtroende, där elevers delaktighet och inflytande blir centralt. Men 
om det bara bygger på youth control kan det få som konsekvens att 
elever blir lämnade ensamma, utan resurser och brist på en MAP som 
kan stötta lärandet. Den grupp elever som valde att redigera sin film 
med hjälp av ett datorprogram kunde göra det för att en elev hade 
tillgång till resurser och kunskaper hemma. Det visar att det finns 
skillnader som kan få större betydelse än tillgång till en pekplatta. Det 
blir även ett exempel på att tekniken i sig inte alltid är en MAP, som 
på egen hand kan vägleda alla användare mot ett mål utifrån 
individuella behov. För även om tekniken i sig besitter möjligheter 
visar studien att varje enskild elev inte alltid kunde nyttja dess 
resurser utan stöd, vilket motsäger bilden av digital natives (Bennett et 
al., 2008; Selwyn, 2009). 
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6.2.1.2  Ett ansvarsfullt ägande  
Eleverna var medvetna om att det var skolan som bestämde över 
pekplattan, men de visste samtidigt att ansvaret om något skulle 
hända med den var deras. Det som mest lyftes fram handlade om 
ekonomiska konsekvenser, som skulle kunna uppstå om något hände 
med pekplattan. Eleverna ansåg inte att ansvaret alltid var i relation 
till vad de kunde påverka i alla lägen, som till exempel att den kunde 
gå sönder i väskan, eller att någon annan kunde göra något med den, 
hemma eller i skolan (jmf. Hatakka et al., 2013).  

Det övergripande regelverket var bestämt av skolledningen, och 
eleverna upplevde det som att de vuxna ibland hade bilden av att det 
som kunde gå fel med pekplattan, enbart berodde på slarv eller 
oaktsamhet. Detta skulle kunna uppfattas som en form av youth control 
(Wong et al., 2010), där eleverna till synes hade ett stort inflytande 
över hanteringen av pekplattan med eget ansvar för användingens 
följder. Detta ansvar hade dock samtidigt sin utgångspunkt i en form 
av adult control (Wong et al., ibid.) då det var de vuxna som satte 
ramarna för elevernas användning och ansvar. Denna pendling mellan 
relativt stark styrning och eget ansvar hade eleverna att förhålla sig till 
om de ville vara delaktiga i en-till-en-satsningen. 

Eleverna upplevde att hanteringen av pekplattan filtrerades (jmf. 
Luckin, 2010) med hjälp av ekonomiska faktorer och det regelverk som 
fanns. De visade förståelse för dessa restriktioner, men höll inte med 
om allt. Exempelvis var eleverna tveksamma till att de riskerade att bli 
ersättningsskyldiga om något skulle hända med pekplattan, samt 
önskade möjlighet till en friare användning, då inte minst under 
fritiden. Dessa funderingar lyftes i klassrummet av eleverna vid 
flertalet tillfällen, men genom att inte bli involverade i samtal med 
ansvariga utanför klassrummet riskerar det att skapas en situation där 
unga får uttrycka sin röst men är ändå utan makt, i likhet med det som 
Wong et al. (2010) kallar symbolic. Det blir en träning i att kritiskt 
reflektera inom klassrummets väggar, men det kan sedan leda till 
frustration, då det som eleverna försöker föra fram får liten eller ingen 
betydelse.  
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Eleverna hade tankar kring alternativa lösningar, där de ansåg att 
ansvaret för de ekonomiska aspekterna borde minskas, utifrån en 
grundtanke om att alla ska kunna delta på lika villkor. Det är något 
som borde ligga i linje med skolans uppdrag och därför vara en viktig 
fråga för hela skolans organisation. För en del av eleverna blev rädslan 
om att något skulle hända med pekplattan argument för att den 
lämnades kvar i skolan. Det valet är dock bara möjligt så länge som 
användningen av pekplattan inte ställer krav på läxor eller annan 
användning som knyter ihop skola och fritid. Även skolans syn på vad 
fritidens användning kan bidra med, i kompetens och innehåll, 
behöver finnas med i samtal kring en-till-en-satsningar och ansvar. 
När skolan utvecklas mot att olika typer av artefakter som ska 
hanteras av elever och fraktas mellan skola och hem, kan ett större 
samråd mellan eleverna och skolan, shared control (Wong et al., 2010), 
bidra till en större samsyn och utmynna i gemensam förståelse kring 
ansvar och ge eleverna större inflytande. Elevernas perspektiv är i det 
sammanhanget viktigt, då det är de som ska bära ansvaret för 
pekplattans hantering. 

6.2.1.3  Användning och förutsättningar 
Det krävs kompetens kring IT såväl som kring frågor om lärande och 
lärprocesser, för att kunna omsätta IT som redskap i skolarbetet (jmf. 
Condie & Munro, 2007; Penuel, 2006; Jahnke & Kumar, 2014). Eleverna 
i denna studie efterfrågade nya och olika sätt att nyttja pekplattan. 
Samtidigt var de väl medvetna om att situationen var ny även för 
lärarna. Eleverna var inte särskilt medvetna om hur pekplattan var en 
del i att uppnå målen enligt läroplanen, även om de hade tankar om 
att IT borde vara en del av vad skolans uppdrag handlar om. Eleverna 
ansåg att tillgång till en egen enhet skapade förutsättningar för 
rättvisa, effektivitet och individualisering. Det som de däremot såg 
som filter för att pekplattan skulle bli mer användbar handlade om 
kringutrustning, kompetens och en tydligare vision kring pekplattans 
användning. 
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Det fanns i klassrummet en del samlade erfarenheter av att handskas 
med pekplattan och eleverna ansåg även att den var ganska lätt att 
förstå sig på. De samlade tekniska kunskaperna som fanns i 
klassrummet delades mellan lärare och elever, där alla på olika sätt 
bidrog till det gemensamma lärandet. Men detta var inte tillräckligt 
för att prövandet och utforskandet av pekplattan skulle leda till att 
den blev det redskap för lärande som eleverna hade hoppats. Det finns 
ett värde i att få pröva och utforska, men det ställer krav på att det 
finns erfarenheter, egna eller andras, som medieras och bildar grund 
för att det ska leda fram till utveckling (Wenger, 1998; Vygotsjki, 2001). 

Alla elever kunde använda sin pekplatta på olika sätt men någon mer 
avancerad användning utvecklades inte under läsåret, vilket kanske 
går att dra parallell till det Blau et al. (2014) beskriver kring hur 
kunskapsnivån mellan lärarna fortsatte utvecklas tills den nådde en 
gemensam högsta nivå. Om det är klassrummets odefinierade och i 
högsta grad varierande kompetens som blir avgörande för vilken 
kunskapsnivå som kommer att uppnås, blir konsekvensen att 
skillnaderna mellan olika skolor och klasser kan bli stora. Det är även 
av vikt att fundera över om det kan uppstå en situation inom vissa 
elevgrupper som kan liknas vid den som Perselli (2014) beskriver med 
avseende på alltför hårt belastade IT-kunniga lärare, vilka förväntades 
bära kompetensutvecklingsbördan. Att det ska finnas interaktion och 
att vi lär av varandra (Säljö, 2005) är en positiv och viktig del i det 
samspel som sker i skolan och ska värnas om, men frågan blir var 
gränsen går för elevers ansvar.  

Elevernas användande av pekplattan karaktäriserades av olika inspel. 
Den mest förekommande aktiviteten var att söka fakta på Internet och 
att skriva anteckningar, vilket inte är ett allt för ovanligt scenario (jmf. 
Skolinspektionen, 2012). Elevernas förhoppningar om att kunna skriva 
mer på pekplattan för att ”slippa skriva för hand”, och att kunna leta 
information snabbare än i böcker handlade mycket om att effektivisera 
sitt arbete med hjälp av ett snabbare redskap. Eleverna i denna studie 
är inte ensamma om att se IT som ett sätt att öka effektiviteten, 
individualisera och inte minst göra lärandet mer mobilt (jmf. Wong & 
Looi, 2011; Ekberg, 2013). Vad begreppen effektivitet och individuellt 
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står för behöver däremot sättas i relation till hur det gynnar skolans 
uppdrag. Är effektivitet lika med snabbare eller handlar det om ett 
mer effektivt lärande, är individuellt kopplat till att arbeta ensam och 
är mobilt detsamma som att aldrig vara ledig, är en del av frågorna 
som kan behöva ställas.  

De tillfällen då pekplattans användning var planerad av lärare i 
relation till skoluppgifter, lyfte eleverna fram som positiva 
erfarenheter och de uttryckte en önskan om att få göra mer av det. Vid 
dessa tillfällen fick eleverna prova hur pekplattan kunde användas till 
att vara mer än sökverktyg och anteckningsblock. Pekplattans mer 
specifika möjligheter synliggjordes, som till exempel att filma eller att 
använda en särskilt avsedd app för att utföra en viss uppgift. Den 
gemensamma erfarenheten blev betydelsefull i relation till hur 
eleverna som grupp upplevde pekplattan i processen att förhandla 
den till ett redskap i skolan (jmf. Bijker, 1997; 2010). Det är en 
pågående process, som visar på vikten av att gruppen som ska 
förhandla tekniken får gemensamma erfarenheter i relation till vad 
den avses att användas till. Eleverna var i början av sin process att 
forma pekplattan för att fungera som redskap i skolan, samtidigt som 
undervisningen påverkades i vissa avseenden av pekplattan, genom 
de möjligheter som visade sig och försöken att finna användnings-
områden för tekniken (jmf. Ekberg, 2012). 

Den tilltro som har funnits och kanske ännu finns på ungas IT- 
kompetens i relation till begreppet digital natives (Prensky, 2001) är 
idag klarlagd som föga hållbar (Bennett et al., 2008). Ungas IT-
kunskaper är inte kopplade till ålder utan handlar mer om 
uppväxtvillkor, där syskons och föräldrars kunskaper och tiden som 
ägnas åt teknikresurserna är det som är mer avgörande. Det finns även 
elever där denna typ av satsning får betydelse både för eleven själv 
och för dennes familj, där tillgången till teknik via en-till-en-satsning 
blir betydelsefull. Det var inget vanligt scenario i studien, men att det 
förekom visar att vi inte kan säga alla när vi talar om unga och IT 
kopplat till tillgång och resurser. Alla elever hade inte tillgång till IT 
eller till en MAP som kunde bidra med kunskap kring 
teknikanvändning på liknande sätt utanför skolan. Om alla barn och 
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unga ska få likvärdiga förutsättningar att fungera i ett framtida 
demokratiskt samhälle (Valiente, 2010; Europeiska kommissionen, 
2007) kan den aspekten inte negligeras med tanke på den IT-
utveckling som sker. Skolan har i detta en roll att fylla för att bidra till 
att utjämna skillnader i unga människors liv. 

6.2.2  Teknikens sociala konstruktion och mening 

Jag har mött flertalet barn som efter att de gått sina första dagar i 
skolan frågat när den riktiga skolan ska börja, vilket för dem 
symboliserades av att få läxor. Det var den bild av skolan som 
medierats till dem, inte minst från vuxenvärlden. Bilden av en elev 
som sitter i sin bänk och arbetar i böcker utmanas idag av bilden av en 
elev som med hjälp av datorn eller pekplattan bedriver sina studier. IT 
är ett aktuellt exempel på när utvecklingen av artefakter bidrar till den 
förskjutning som sker hela tiden kring vad som är möjligt att göra 
(Säljö, 2000). Vad som sedan rent tekniskt är möjligt kontra vad vi kan 
eller väljer att göra är betydligt mer komplicerat än så. 

Viljan att IT i skolan ska bidra till högre kvalité och en ökad flexibilitet 
har varit en riktning under många år (Söderlund, 2000; Hylén, 2010) 
och i de styrdokument som berör skolan (Lgr 11) framgår att IT ska 
vara en del av skolans uppdrag, även om det inte är särskilt tydligt 
framskrivet. Även eleverna i denna studie hade förväntningar på att 
pekplattan med dess tekniska möjligheter skulle innebära en skillnad i 
skolarbetet. Att det inte är så enkelt som att bara föra in mer teknik i 
skolan är väl beforskat. Cubans (2001) träffsäkra titel ”oversold and 
underused” har befästs många gånger, så även i denna studie. 
Samtidigt fortsätter tillgången på teknik i skolorna att öka, där 
utvecklingen nu mer går mot en-till-en-satsningar. Det ligger i linje 
med samhällets utveckling, där tillgången till egna enheter såsom 
datorer, smarta mobiltelefoner och pekplattor ständigt ökar (Findahl, 
2014). Det blir då än mer viktigt att de framgångsfaktorer som ofta 
lyfts fram, såsom kompetensutveckling av lärare, en gemensam vision 
samt en organisation som stödjer satsningen, följer med i den 
utvecklingsspiralen, så att tekniken kan bli det redskap som många 
önskar (jmf. Skolinspektionen, 2012; Valiente, 2010). 
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6.2.2.1  Med tekniken i fokus 

Skolans verksamhet är uppbyggd kring användandet av olika 
artefakter som utvecklats över tid för att bidra till lärande (Säljö, 1998). 
Det är i sig inget nytt, men alla artefakter har inte med enkelhet tagits 
emot i skolan. Farhågorna kring huruvida miniräknaren skulle bidra 
till försämrad matematisk förmåga hos eleverna är ett exempel på 
detta. Det fanns hos några av eleverna spår av samma typ av oro, då 
de undrade vilken plats pekplattan kunde ha i skolan och vad det 
skulle innebära. 

För eleverna var tekniken det som gav möjligheter, och för att kunna 
utveckla pekplattans användning i skolan var dess tekniska kapacitet 
och kringutrustning det som eleverna fokuserade mycket på. Eleverna 
uttryckte sig om pekplattan mer som en teknisk artefakt än en artefakt 
för lärande. Eleverna såg inte pekplattan som det mest optimala 
redskapet, men det betyder inte att studien kan visa huruvida den 
skulle vara ett sämre val (eller bättre) än något annat. Det säger mer 
om processen kring hur pekplattan formades i mötet med eleverna. 
Eleverna behövde tid för att omförhandla pekplattan (jmf. Bijker, 1997; 
2010) till att även höra till skolans verksamhet, då det för dem var en 
typ av artefakt som de tidigare hade förhandlat inom kamratgruppen 
som en del av fritiden. Sett ur det perspektivet är två terminer en 
relativt kort period. Det är även viktigt att ta tillvara elevernas 
erfarenheter från fritiden (jmf. Melhuish & Falloon, 2010; Jahnke et al., 
2010) för att finna sätt att låta dessa världar berika varandra.  

Eleverna mätte pekplattans framgång i relation till datorn. Eleverna 
funderade över vad som var bättre, sämre eller lika med en dator. 
Sällan ställdes frågan ”annorlunda” eller till vad. I jämförelsen nådde 
inte pekplattan upp till det som eleverna trodde att en dator skulle 
kunnat bidra med. Det hade egentligen ingenting att göra med att 
eleverna visste hur en dator skulle fungera som en-till-en, då de aldrig 
hade haft tillgång till datorer i den omfattningen. Deras jämförelse 
byggde på tidigare erfarenheter av datorn som en artefakt både i 
skolan och på fritiden. Det som berättats av andra kamrater och 
syskon om en-till-en hade också handlat om datorer i första hand. 
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Med den utveckling som pekplattan har haft under de senaste åren 
som en mer vanlig teknisk enhet i hemmen (Findahl, 2014), är det 
troligt att den även kommer att få större genomslag i skolan. Men det 
är svårt att sia om framtiden, då teknikutvecklingen både går snabbt 
och ibland även tar sig nya och överraskande vägar. Trots elevernas 
ibland kritiska analys av pekplattan i relation till datorn såg de 
samtidigt en hel del fördelar, vilka även de handlade mer om teknik 
än pedagogik. Det var framförallt pekplattans mobilitet och enkelhet 
som sågs som dess största tillgång. För vissa elever var pekplattan ett 
bra redskap, för några en något oklar artefakt i relation till hur den 
skulle användas och för andra handlade det mer om att den gav status 
och aktivering. Men trots att eleverna uttryckte att pekplattan inte  helt 
levt upp till alla deras förväntningar ville de inte gå tillbaka till tiden 
utan en-till-en. Eleverna såg tillgången av en egen enhet som en viktig 
förutsättning att bygga vidare på. 

Synen på vad teknik är och mötet mellan teknik och människa behöver 
lyftas fram och tydliggöras för att vi ska förstå vad som händer och 
vad som behöver hända för att IT ska bli ett värdefullt redskap i 
skolan (jmf. Bijker, 1997). Att enbart föra in teknik och tro att den i sig 
kommer att bidra till elevernas lärande inom olika skolämnen bygger 
på en icke framgångsrik syn på att tekniken i sig är en förändrings-
motor (jmf. Zucker & Light, 2009). Pekplattan som förändringsmotor 
var något som eleverna i denna studie till en början hade som 
utgångspunkt, då deras förhoppningar om att något nytt skulle hända 
bara genom att de fick en pekplatta var ganska stora. Under läsåret 
som gick började eleverna upptäcka att något mer måste till och de 
började tala om att uppgifter måste ändras och kompetenser ökas, för 
att få pekplattan att möta lärandet. 

6.2.2.2  Pekplattan utmanar genom språket 
Det sker en ständig utveckling av olika IT-enheter där pekplattan är en 
av dessa. Många artefakter upplevs så naturliga att vi aldrig funderar 
på dess uppkomst (Säljö, 2002) och det som finns när vi föds är ofta 
ting vars berättigande vi sällan ifrågasätter, men de påverkar oss på 
olika sätt och så även hur vi talar. Vi behöver begrepp och ord för att 
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tala om de artefakter vi har omkring och för att kunna beskriva dess 
användning. Inom sociokulturell teori ses artefaktbegreppet som 
centralt (Säljö, 2000; Säljö, Shoultz & Wyndhamn, 1999), där språket är 
en av de viktigaste artefakterna.  

Språket utvecklas i den kultur och miljö som vi lever i och blir ett 
redskap för social samvaro och lärande (Säljö, 2000). De begrepp och 
ord som utvecklas hjälper oss förmedla olika budskap mellan 
varandra. Nya ord tillkommer och andra tappar sin användbarhet. Vi 
behöver begrepp som har en utpekande funktion för att förklara och 
beskriva nya fenomen (Säljö, ibid.) samtidigt som begrepp som inte 
har något värde inom en kontext försvinner i glömska. Pekplattans 
inträde i klassrummet medförde att vissa begrepp blev mer centrala då 
det ofta handlade om det tekniska med pekplattan. Eleverna talade om 
pixlar och appar och hastigheter och det skapades ett språkbruk om 
pekplattan. Dessa begrepp fick även en semiotisk funktion (Säljö, 
ibid.), då begreppen skapade mening och hade betydelse kring hur 
eleverna såg på pekplattan, som till exempel bra eller dålig i relation 
till dess tekniska kapacitet. Det medierades en viss bild av pekplattan i 
klassrummet mellan eleverna.  

Hur vi väljer att tala om IT får betydelse och när tekniska begrepp får 
stort utrymme kan det lätt ge bilden av att pekplattan är ett redskap 
där det tekniska är det som ska lösa alla problem. Det framgick i 
elevernas sätt att tala om pekplattan som en framgångsrik artefakt 
eller inte, med tydlig koppling till huruvida det fanns kringutrustning 
som stöd eller inte. Ju mer teknik desto bättre verkade vara elevernas 
samlade bild. Samtidigt talar skolan om pekplattan som ett redskap 
för lärande och däremellan finns ett glapp. Om de som ska samspela 
kring IT och använda IT-resurserna inte talar om samma sak och har 
ett gemensamt språk, kan det vara en förklaring till varför det blir 
svårt för eleverna att förstå vad som är teknikens syfte. Om vare sig en 
gemensam vision skapas eller ett språkbruk utvecklas, som inkluderar 
och medierar undervisningens perspektiv, riskerar pekplattan fort-
sätta att ses enbart som en teknisk enhet. 
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Att kunna tala om tekniken är inte samma sak som att veta hur den 
ska användas. Det är skillnad på att veta att, till att kunna genomföra 
det i praktiken. Det är inte heller säkert att begreppen har samma 
innebörd hos varje elev som uttalar dem. Det kan lika väl handla om 
att eleven vet att det är rätt sak att säga i det sammanhanget, vilket i 
sig är en typ av kunskap, som handlar om att socialiseras in i en 
gemenskap. Genom att det var tekniska begrepp som ofta medierade 
pekplattans betydelse mellan eleverna bidrog det till att det 
utvecklades en kultur där tekniken hamnade i fokus. 

Då språket är ett medel för social samvaro och ett redskap för att 
skapa förståelse (Vygotskij, 2001), kan ord och begrepp få olika 
funktioner. Medvetet eller omedvetet kan begrepp inkludera eller 
exkludera människor från en social kontext. Orden kan signalera vem 
som är en som kan och vem som är en som inte kan, vem som är inne i 
gemenskapen och vem som står utanför. Man kan fråga sig huruvida 
språkbruket som används i relation till pekplattans införande är 
inkluderande eller exkluderande och om terminologin som växte fram 
blev ett nytt sätt att värdera sin plats i gruppen. Somliga elever fick ett 
större talutrymme och ansågs mer kunniga, när samtalen kom att 
bygga på begrepp som användes för att beskriva pekplattans tekniska 
funktioner. Det blir här viktigt att vara uppmärksam på vad som 
händer i gruppen och se värdegrundsarbetet i skolan som en del i allt 
som sker. Språket konstituerar en praxisgemenskap där det är av 
betydelse att kunna språket för att vara en fullvärdig medlem. I 
skolans uppdrag ingår att inkludera alla elever och då även genom att 
alla får möjlighet att utveckla ett gemensamt språk som bidrar till 
förståelse och tillgång till gemenskapen.  

6.3 Avslutande reflektioner 

Satsningar på en-till-en ökar och det verkar finnas en god vilja att 
utveckla skolan mot ett framtida samhälle, där IT-utvecklingen verkar 
fortgå i nästan oavbruten takt. I den nödvändiga utvecklingsprocess 
som skolan står inför behöver eleverna inkluderas genom en öppen 
kommunikation kring den gemensamma situationen där elever, lärare, 
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skolledning och andra berörda personer skapar en delad menings-
fullhet kring IT i skolan. Eleverna har mycket att bidra med, vilket inte 
får likställas med att de har ansvar för hur olika satsningar ska lyckas i 
skolan. 

Bristen på elevers delaktighet och inflytande i hela processen som 
visar sig i denna studie, riskerar skapa en klyfta mellan organisationen 
och eleverna. Eleverna förstår inte riktigt syftet, men anpassar sitt 
användande på det sätt som de klarar av. Eleverna visar förståelse för 
lärarnas ibland bristande teknikkompetens, men det betyder inte att 
de inte önskar att det vore annorlunda. Deras tankar kring framtiden 
visade på en tro att det kommer att utvecklas, men de såg att lärarnas 
möjligheter att utveckla kompetens inom området behöver följa med 
för att den utvecklingen ska bli möjlig. Enligt Säljö (2000) lär vi alltid 
något, men inte alltid det som är önskvärt eller planerat. Om inte IT 
backas upp av en större vision, skulle det kunna leda till att eleverna 
tar avstånd från IT som redskap för lärande och att de kommer 
betrakta skolan som än mer skild från övriga samhället.  

Den motivationshöjande effekt som IT i skolan har för många elever är 
inte att förringa, men det behövs en organisation som kan ta tillvara på 
den motivationen för att arbeta mot målen i skolan. Den IT-utveckling 
som sker i samhället medför att även om skolan inte väljer att satsa på 
en-till-en, behöver det vara en plats där kunskaper och kompetenser 
ligger i linje med den utvecklingen. Det handlar inte enbart om att 
kunna hantera teknik. Värdegrundsfrågor i allt vad det innebär, från 
etik till juridik kring IT kan inte bortses ifrån. 

Användingen av pekplattan blev, på samma sätt som många andra 
studier visat, huvudsakligen ett redskap för informationssökning på 
Internet och till att skriva med. Det är kanske framförallt det som 
eleverna klarar av på egen hand. Om det inte känns tillräckligt är det 
dags att bättre förutsättningar för skolorna att utveckla detta område, 
kommer till. Som eleverna så tydligt beskriver, besitter de inte makten 
eller kunskapen att driva en sådan utveckling ensamma.  

Skolans utjämnade ansvar är en viktig aspekt. För att ge alla elever 
samma chans att kunna fungera och hitta sin plats i framtidens 
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samhälle, blir en god kunskap om IT och en förmåga att hantera och 
förstå olika tekniska redskap betydelsefullt. Eleverna var medvetna 
om vikten av möjlighet till lika förutsättningar, vilket de inte likställde 
med att alla skulle göra lika. Det var istället möjligheten att göra olika 
som framhölls rättvist, men fortfarande utifrån att kunna göra och 
med kunskap om hur. För att det ska vara möjligt måste den som ska 
agera MAP få förutsättningar att göra det. 

Man behöver även fundera över vilken betydelse val av teknisk enhet 
spelar. Eleverna i studien var skeptiska till pekplattan, men till det 
måste tilläggas att deras erfarenhet av pekplattan var ringa. Under året 
blev inte pekplattan det redskap som de hade hoppats på vid 
införandet, men huruvida en dator hade gett ett annorlunda resultat är 
svårt att veta. För eleverna handlade det om dator eller pekplatta, men 
det säger ingenting om vilka enheter som det kan komma att handla 
om i framtiden. Utifrån det anser jag inte att det är fruktbart att tala 
om specifika enheter utan mer om vision och undervisning. Eleverna 
ville att det skulle fungera och de ville se användningsmöjligheter. 
Frågan borde istället vara till vad den ska användas.  

Oavsett vilken teknik som används behöver den förhandlas med dem 
som ska använda den och i det kontext som avses. Frågan är inte heller 
vilken utan vilka, beroende på om vi ser tekniken som ett redskap och 
olika kompetenser som värdefulla. Där blir även frågan om hur 
intressant, där en-till-en, som eleverna i denna studie mötte, kanske 
kan handla om en till flera, eller olika till en?  

Eleverna upplevde att det är dags att skolan blir en del av samhällets 
IT-utveckling och de var beredda att bidra för att föra utvecklingen 
framåt. Genom en möjlighet att delta och få inflytande skapas en god 
miljö att tillsammans med vuxna utveckla empowerment, som är en 
viktig kompetens för elevers möjligheter att utvecklas i skolan. Skolan 
behöver elevernas perspektiv för att skapa en gemensam grund och 
förståelse för förutsättningar för att kunna bygga en mer hållbar 
skolutveckling. När eleverna lämnas utanför och inte får vara 
delaktiga och ha inflytande, blir det svårt för dem att förstå och kunna 
inkludera det nya redskapet i sitt skolarbete och pekplattan riskerar att 
bli ständigt ”ny i klassen”.  
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6.3.1  Vidare forskning 

Avhandlingen är en del av kunskapsprocessen kring IT och dess möte 
med utbildningssystemet. Att kommande forskning behöver se på 
vilka effekter som IT har för lärande går inte att bortse ifrån, men det 
finns även andra frågor som är intressanta. Det finns grundläggande 
strukturer, där organisation och vision är av betydelse för utveckling 
och skapandet av förutsättningar för den miljö som eleverna ska verka 
inom. Hur de olika nivåerna fungerar och vad som behövs för att nå 
den ofta saknade samsynen vore intressant att studera vidare, såväl på 
nationell som på kommunal nivå. Andra frågor som väcker nyfikenhet 
hos mig är; Vad sker med tekniken när den förhandlas i skolan och 
vad sker med skolan när den förhandlas genom tekniken? Vad står 
begreppen effektivare, individuellt och nytt för i relation till att 
använda IT i en-till-en-satsningar? Är en-till-en svaret eller finns det 
andra alternativ vid IT-satsningar som bättre stödjer lärandet i skolan? 
Hur arbetar vi med värdegrundsfrågor, som en del av skolans IT-
uppdrag?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Tillfälle 1  

Hur har du använt pekplattan i ditt arbete med………….? 

Hur tycker du att pekplattan har Hjälpt dig att kunna lära om………….? 

Vad tycker du är det Bästa med att få använda pekplattan när ni jobbat med 
………….? 

Vad tycker du var det Sämsta med att använda pekplattan i arbetet med 
………….? 

Tycker du att det finns någon skillnad i att använda pekplattan när du jobbar I 
grupp eller när du jobbar ensam? Berätta.  

 

Tillfälle 2 

Kan du berätta hur det var att jobba med programmet………….?Bra, dåligt, lätt, 
svårt, roligt, tråkigt…..  

Använde du några fler program eller andra appar för att göra din uppgift? Om du 
gjorde det beskriv i så fall vilka de var och vad du använde dem till. 

Om du själv fått välja hur du skulle göra ………….?hur skulle du då ha gjort den? 
Varför hade du velat göra den på det sättet? 

Vad tycker du om denna uppgift som ett sätt att lära sig ………….?? Berätta med 
egna ord. 

Vad lärde Du dig i ………….? genom denna uppgift?  Om du lärde dig något så ge 
mig gärna några exempel! 

Vad lärde du dig om pekplattan och teknik genom denna uppgift? Om du lärde 
dig något så ge mig gärna några exempel! 

Annat som du kan berätta för mig om uppgiften att göra tidning på engelska med 
hjälpa av appen ………….?  

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide med övergripande områden som stöd för samtalet: 
 
Område 1: Samtal om processen från början, tankar och känslor kring att få en Pekplatta 
Kan du berätta vad du tänkte när ni skulle få en egen pekplatta? 
Hur pratade ni om det hemma när det först kom på tal? 
Hur gick det till när ni fick pekplatta? 
Vad trodde du skulle förändras i skolan med pekplatta i bänken? 
Vad tror du att de som bestämde att ni skull få pekplatta till er klass tänkte? 
 
Område 2: Samtal kring hur de upplever att ha en pekplatta 
Hur känner du dig när du tänker att du går i en klass som fått pekplatta? 
Kan du berätta vad Du tycker är det viktigaste är med att få pekplatta i skolan? 
Hur är det att ha egen pekplatta istället för ett antal lånepekplatta i klassrummet eller på skolan? 
Hur upplever du att du kan använda pekplatta både i skolan och hemma? 
Hur använder du din pekplatta hemma? 
Har det att ni fått pekplatta ändrat på något kring hur du lär/jobbar (skolan/hemma)? 
Beskriv ett tillfälle som du kan minnas som speciellt när du lärde dig något nytt med hjälp av 
pekplatta? (Eller någon annan särskild händelse kopplat till pekplatta?) 
 
Område 3: Samtal kring egen makt/möjlighet att påverka 
På vilket sätt bestämmer du själv över din pekplatta? 
På vilket sätt bestämmer skolan över din pekplatta? 
På vilket sätt bestämmer dina föräldrar över din pekplatta? 
Hur tycker du att det borde vara? 
Om du fick bestämma vad du ville, vad skulle du bestämma om skolan då? 
 
Område 4: Samtal om upplevelse av pekplattan i skolan 
Nu har ni använt pekplatta i ett år. Hur skulle du vilja beskriva det året? 
Om du fantiserar kring att ni inte hade fått pekplatta i sexan, hur tror du att detta skolår då skulle 
ha varit? 
Hur pratar ni hemma om pekplattan, nu när ni haft den i ett år? 
Hur känns det att lämna ifrån sig pekplatta? 
 
Område 5: Samtal utifrån tankekartan- Samtal och analys utifrån mina observationer/besök i 
klassen under året. 
Vi tittar på tankekartan tillsammans. Samtala om de olika bubblorna, vad stämmer, 
stämmer inte, saknas. Rita och fyll i på pappret.  
 
Här kommer vi också in på Område 6: Samtal kring pekplatta i relation till datorn och deras 
upplevelser kring detta. 
Ni har också tillgång till datorer i klassrummet. Hur använder ni dem? 
Kan du berätta hur du tänker när du väljer mellan att använda de datorer som finns och din egen 
pekplatta?  
 
Den avslutande område som tillkom vid första intervjun: 
Vadtycker ni är viktigt att jag skriver om, vad vill ni att andra ska få veta/ lära av er?  
  



 

Bilaga 3 

 

Tankekarta- Analys med eleverna vid intervjuerna 

 

 

 

 



 



 



 


