
BILAGA 1 (antal sidor: 4) 

 

Lärarenkät vid uppstarten av projektet Datorn som pedagogiskt verktyg 

Välkommen! 
Denna enkät är en del av uppstarten, uppföljningen och utvärderingen av projektet Datorn som 
pedagogiskt verktyg enligt modell 1 - 1. 
Dina svar kommer att vara helt anonyma. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta judit.ericsson@skola.ljungby.se 

 

1 Projektet 1 - 1 innebär att elever i årskurs 1 på samhällsprogrammet får tillgång till 
var sin dator. Vad tycker du om detta projekt?  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 
Frågan är obligatorisk  

 

 2 Vilka fördelar ser du med elevdatorer?  

 

 

 

 3 Vilka nackdelar ser du med elevdatorer?  
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4 Hur väl stämmer följande påstående in på dig? Jag förväntar mig att elevdatorer 
kommer att förändra mina arbetsformer och metoder.  

Ja, stämmer helt och hållet 

Stämmer till stor del 

Stämmer till viss del 

Stämmer inte alls 
Frågan är obligatorisk  

 

5 Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att öka elevernas inflytande på 
undervisningen.  

Ja, stämmer helt och hållet 

Stämmer till stor del 

Stämmer till viss del 

Stämmer inte alls 
Frågan är obligatorisk  

 

6 Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att förbättra elevernas  motivation och 
lust att lära.  

Ja, stämmer helt och hållet 

Stämmer till stor del 

Stämmer till viss del 

Stämmer inte alls 
Frågan är obligatorisk  

 

7 Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att förbättra elevernas måluppfyllelse 
och resultat.  

Ja, stämmer helt och hållet 

Stämmer till stor del 

Stämmer till viss del 

Stämmer inte alls 
Frågan är obligatorisk  
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8 Jag förväntar mig att elevdatorer kommer att underlätta kommunikationen mellan 
elever och lärare.  

Ja, stämmer helt och hållet 

Stämmer till stor del 

Stämmer till viss del 

Stämmer inte alls 
Frågan är obligatorisk  

 

9 Kommentar/Hur förväntar du dig att motivationen kommer att öka?  

 

 

 

10 Kommentar/På vilket sätt kommer elevernas måluppfyllelse och resultat 
förbättras?  

 

 

 

11 Kommentar/På vilket sätt kommer kommunikationen mellan elever och lärare 
underlättas?  

 

 

 

  12 Kommentar/Hur kommer dina arbetssätt och metoder förändras?  
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  13 Kommentar/På vilket sätt kommer elevinflytandet att öka?  

 

 

 

14 Vad anser du om din kompetens i att använda datorn som pedagogiskt verktyg?  

Mycket bra 

Bra 

Dålig 

Mycket dålig 
Frågan är obligatorisk  

 

15 Vill du gå kompetensutveckling för att använda datorn som pedagogiskt verktyg 
i din undervisning?  

Ja 

Nej 
Frågan är obligatorisk  
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