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ABSTRAKT 

The aim of this study has been to highlight teachers’ experiences of an implemented 

One-to-one project in a town in the southern parts of Sweden. Using a mixed method, 

with surveys and interviews, the result has been analyzed through the frame-factor 

theory and the SAMR model. The results of the study show that a majority of the 

teachers were dissatisfied with how the project had been implemented. A lack of time, 

pedagogical vision, and competence development were some of the complaints that 

the teachers had. This affected the teachers’ attitude to the project and the use of the 

computers.  Most of the teachers did still agree that the project have had a positive 

effect on their work. This effect could mainly be seen in their communication with their 

students and to some extent their teaching.  
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1 INTRODUKTION 
 

Under början av 2000-talet har datortekniken tagit ett allt större utrymme i skolans 

värld. Mindre och snabbare datorer har under kort tid kommit att ersätta de 

skrymmande stationära datorerna som under 1990-talet fyllde skolornas datorsalar. 

Ett steg i denna utveckling har varit att fler skolor investerar i en-till-en satsningar 

där miljontals kronor används till att köpa in portabla datorer till både elever och 

lärare. 

En-till-en satsningarnas målsättning är att alla elever oavsett socioekonomisk 

bakgrund ska ha möjlighet att ha tillgång till den senaste datortekniken, samt kunna 

säkerställa att alla elever får chansen att utveckla de datorfärdigheter som behövs i 

dagens samhälle. Datorn är tänkt att vara ett användbart redskap med målet att ha en 

bidragande inverkan på både elevernas resultat och måluppfyllelse, samt vara central 

i skapandet av en kreativ och öppen skolmiljö. Dagens ungdomar har ofta den 

förförståelse som behövs för att hantera dagens tekniska hjälpmedel. Laptops, 

surfplattor samt smartphones är en naturlig del av deras vardag. Trots att många 

elever har denna grundläggande kompetens har undersökningar visat att det finns 

bristande kunskaper gällande informationssökning och källkritiskt tänkande. Inom 

läraryrket har datorerna främst varit en del i lärarens administrativa arbete där 

dokumentation och kontakt med elever och föräldrars sköts genom elektronikens 

hjälp. Genom en-till-en satsningar tar datorn klivet från lärarrummet in i lärarens 

aktiva yrkesutövning i klassrumsundervisningen. Dock kan dessa tekniska verktyg 

för vissa lärare innebära steget in i en helt ny och okänd värld. 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka uppstarten av ett en-till-en projekt i en 

medelstor stad i södra Sverige 2012. I projektet deltog fem gymnasieskolor där varje 

lärare och elev utrustades med varsin ny laptop. Under loppet av denna studie 

kommer fokus främst att vara på lärarnas upplevelser av uppstartsåret av den en-till-

en satsning vi har valt att undersöka. Utifrån deras synvinkel ämnar vi att granska 

hur datorn har kommit till användning i de berörda lärarnas yrkesutövning, vilken 

inverkan datorerna har haft på eleverna samt vilken inverkan lärarna uppfattade att 

datorn haft när det gäller det dagliga pedagogiska arbetet.  
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2 Bakgrund:  
 

2.1 En skola i förändring 
Samhällets förväntningar på skolan har under de senaste decennierna ökat. Ett av 

skolans försök att hålla sig ajour med den pågående samhällsutvecklingen har varit 

de utökade satsningarna inom IKT och en-till-en satsningar som genomförts under 

2000-talets gång. 

Ulla Riis väljer att dra kopplingar mellan denna digitala utveckling och järnvägarnas 

och bilismens framväxt under 1800 och 1900-talet. Den förändring som växer fram i 

skolorna menar Riis är av lika stor betydelse för det svenska samhället eftersom 

utvecklingen möjliggör att skolan utvecklas i takt med samhället.1 Enligt Ulf 

Jämterud lärare vid Bromma gymnasium underanvänds datortekniken oftast i 

skolorna. Den nya tekniken kan utföra fler uppgifter än att fungera som en 

faktasöknings och sammanställnings verktyg. Jämterud framhåller att datorn i rätt 

händer kan bli en självklar del i det vardagliga skolarbetet och förhöja 

undervisningen i dag och i framtiden.2 

Enligt Tomas Kroksmark är det möjligt att skapa denna lärande miljö men att detta 

kräver att det skapas en pedagogisk grund som värnar och vidareutvecklar eleverna 

på både en akademisk och personlig nivå. Kroksmark framhåller dock att arbetet att 

utveckla denna form av studiemiljö riskerar att stöta på problematik eftersom 

eleverna i allt större utsträckning kommer att integrera mer med en bildskärm än med 

varandra.3Enligt Riis kommer den mänskliga faktorn vara av yttersta betydelse för 

digitala satsningar som en-till-en. En del av eleverna och pedagoger kommer att 

lättare ta till sig den nya tekniken och forma denna till ett mångsidigt pedagogiskt 

redskap. Andra kan ha svårare för att anamma dessa förändringar.4 

Enligt en undersökning utförd av skolverket 2013 hade lärare som uppfattade sig ha 

en god digital kompetens i regel en positivare inställning till att använda datorn i 

skolan. Det motsatta skedde hos lärare som ansågs sig sakna denna kompetens. Dock 

uppvisar undersökningen hur enbart fyra av tio lärare ser den nya tekniken som ett 

värdefullt pedagogiskt verktyg. Resultatet visade att datorerna i stor utsträckning 

används vid dokumentation och uppföljning av elevers betyg och frånvaro. Datorn 

används även i stor utsträckning till att utforma Powerpointpresentationer till 

lektioner.5 

                                                 
1
 Riis, Ulla (2000) “Elever, lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan”. i Tydén, 

Thomas & Thelin, Annika (red). Tankar om lärande och IT -en forskningsöversikt. Stockholm: 

Skolverket. s. 18 
2
 Jämterud, Ulf (2010) “Digital kompetens i undervisningen” Natur och kultur. Stockholm s. 46 

3
 Kroksmark, Tomas (2011): Lärandets stretchadhet - lärandets digitala mysterium i En-till-Enmiljöer i 

skolan. Didaktisk Tidskrift, 20(1) s. 1-22. 
4
 Riis, Ulla (2000) s. 19 

5
 Skolverket (2013) “IT-användning och IT-kompetens i skolan” Skolverket Stockholm 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpube

xt%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005 hämtat 2015-04-24 kl 14:39 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3005
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Enligt den Amerikanska skolkonsulten Ruben Puentedura är det lärarnas övertygelse 

som påverkar användningen av IKT i skolan. Puentedura menar att de enskilda 

lärarnas inställning är nyckeln till att låsa upp datorteknikens fulla potential.6 

 

2.2 IKT integrering i skolan  

 

I dagens samhälle är tillgången till datortekniken en självklarhet i många 

västerländska skolor. Enligt skolverket är Sverige inget undantag i denna tekniska 

utveckling och tillgången till datorer har stadigt ökat de senaste åren (2013).  

Enligt Peggy Ertmer professor i pedagogik vid Purdue University behöver skolan 

uppfylla fyra stadier om en fullständig datorintegering skall vara framgångsrik: 

● Tillgång till tekniken. 

● Att lärarkåren är väl förberedd att hantera tekniken 

● Att datorutvecklingen/användningen ges tid och utrymme i skolans läroplaner. 

● Att de berörda lärarnas övertygelse är positiv samt att datortekniken uppfattas 

som ett värdefullt pedagogiskt redskap.  

Enligt Ertmer är det främst de två första av de kategorierna som uppfylls ute i 

skolorna i dagsläget.7 

Sedan skolverkets senaste undersökning (2008) har allt fler lärare och elever fått 

tillgång till datorer i skolan. Undersökningen visar att denna ökande tillgång har 

resulterat i att ca 78 % av tillfrågade gymnasielärare anser att deras förmåga att 

hantera datortekniken i sin yrkesutövning är god eller mycket god.8 Denna ökning är 

delvis resultatet av att en-till-en satsningarna i större utsträckning har målsättningen 

att avsätta tid åt att ge datorn mer plats och tid i undervisningen.9 Enligt Ertmer ingår 

detta i det tredje steget (utökad datorutbildning för lärarna) som är en vital del av 

processen av en fullständig integrering av datortekniken i skolan. Enligt Ertmer 

uppfylls denna målsättning först efter att skolan i större utsträckning ser tekniken 

som ett funktionellt tillskott i den pedagogiska arsenalen. 10 

För att kunna uppnå detta steg krävs dock en motiverad lärarkår som är villig att 

omvärdera sin syn på både pedagogik och undervisningssätt. Enligt Ertmer är detta 

det sista stadiet (lärarnas övertygelse) svårast att uppnå. Detta eftersom det i vissa 

fall handlar om att fullständigt förändra sin pedagogiska värdegrund, eftersom en-

till-en satsningar strävar efter att låta undervisningen i allt större utsträckning 

genomföras med hjälp av datortekniken. Enligt Ertmer behöver datorn betraktas som 

ett komplement eller en förlängning av lärarens pedagogiska verktygslåda för att en 

fullständig integration skall vara möjlig. Målsättningen är en omstrukturering av 

skolans undervisning med datorn som utgångspunkt. Detta kan enbart lyckas om de 

                                                 
6
 Puentdura, Ruben (2010)  

7
 Ertmer, Peggy (2005) “Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology 

integration?” Educational Technology Research and Development 2005, Volume 53, Issue 4, s. 25 
8
 Skolverket (2013) s. 62 

9
 Skolverket (2013) s. 64 

10
 Ertmer, Peggy (2005) s. 27 

http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423
http://link.springer.com/journal/11423/53/4/page/1
http://link.springer.com/journal/11423/53/4/page/1
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berörda lärarna anammar datortekniken samt att de är öppna inför att förändra sättet 

att bedriva undervisning.11.  

Även Puentedura betonar betydelsen av lärarkårens inställning och villighet att 

förändra sitt pedagogiska arbete. Enligt Puentedura är lärarnas inställning av en 

central betydelse. Existerar inte denna övertygelse hos lärarna riskerar en-till-en 

satsningarna att avstanna och inte uppnå sin fulla potential. 12 Ertmer menar att det 

kan vara vanskligt att försöka påverka lärarnas inställningar och attityder eftersom 

det som efterfrågas är att enskilda lärare i vissa fall förväntas förändra bilden av hur 

de betraktar pedagogik och undervisning (deras belief system/övertygelse).13 

Dock framhåller Bruce Stavert att 81 % lärare som ingått i en genomförd en-till-en 

satsning menade att datorn har bidragit till en förändring av deras sätt att arbeta medan 

26 % menade att satsningen inneburit en förändring av deras inställning till 

undervisning och inlärning. 14 Undersökningen som skolverket bedrev 2013 visar 

liknande resultat. Dock visade undersökningen att datorn främst användes som 

ordbehandlare och ett administrationsverktyg.15 Det faktum att majoriteten av de 

tillfrågade lärarna inte hade förändrat sin syn på inlärning och undervisning kan ha 

direkta kopplingar till otrygghet eller ovilja när det gäller att förändra sin pedagogiska 

övertygelse som Ertmer beskrev här ovanför.  

Tekniken kan av många uppfattas som en fluga, något som är på modet inom den 

pedagogiska världen och skolan har varit alltför ivrig att anamma de förändringar 

som de digitala satsningarna innebär.16 Enligt David Hargraves professor vid 

Wolfson College i Cambridge befinner sig skolan under 2000-talet i en tid av 

förändring och ökade förväntningar på skolan. Förväntningar som har inneburit 

genomgående omstruktureringar av skolans grundvalar. 17 Detta innebär enligt 

Kroksmark att mycket av de undervisnings metoder som tidigare har används i vad 

han kallar den ”analoga livsvärlden” inte längre räcker till.18 Enligt Ertmer riskerar 

detta att ge upphov till en osäkerhet, hos de berörda lärarna. Något som i sin tur kan 

resultera i en ovilja att helhjärtat anamma datortekniken i sin undervisning, eftersom 

risken finns att dessa lärare upplever sig själva som otillräckliga.19 Enligt Tallvid är 

denna problematik inte ovanlig under implementeringsfasen av en-till-en satsningar. 

Tallvid menar att implementeringsfasen infaller under tiden de berörda lärarna 

förväntas att utforma sin undervisning i en allt mer digitaliserad riktning. Under 

denna fas i projektet är det vanligt att delar av lärarkåren väljer att återgå till tidigare 

undervisnings former.20  

                                                 
11

 Ertmer, Peggy (2005) s. 26 
12

 Puentedura, Robert (2010)  
13

 Ertmer, Peggy (2005) s. 26 
14

 Stavert, Bruce (2010) “One-to-one Computers in schools -. 2010: literature review” State of NSW, 

Department of Education and Training, Digital Education Revolution NSW 

http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf hämtat 2015-03-12 kl 13:03 s. 

11 
15

 Skolverket (2013) s. 66 
16

 Oppenheimer, Todd (2004) “The flickering mind: Saving education from the false promise of 

technology.”  Random house publishing sid 16 
17 Hargraves, David (2012) “A self-improving School system: towards maturity.”  National College for 

leadership Cambridge England  
18 Kroksmark, Tomas (2011) s. 9 
19 Ertmer, Peggy (2005) s. 26 
20 Tallvid, Tomas (2011) s.12 

http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
http://www.dec.nsw.gov.au/detresources/lit_review10_aiBObhtXQu.pdf
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Enligt Hargraves finns det dock metoder för att motverka denna osäkerhet. Enligt 

Hargraves uppvisades positiva resultat hos de lärarlag som valt att samarbeta i avsikt 

att gemensamt bemöta de förändringar som digitala skolsatsningar innebär.21 Trots 

att Tallvids forskning visade att implementeringsfasen kan vara problematisk var det 

ca 26 % av lärarna som ingick i Falkenbergsprojektet som ändrade sitt pedagogiska 

tillvägagångsätt under projektets gång. Det vill säga att pedagogernas inställning 

samt villighet att anamma tekniken som en möjlighet och inte någonting 

problematiskt gav dem möjligheten att utveckla nya sätt att bedriva sin undervisning. 

Något som enligt Tallvid visade att digitaliseringens målsättning hade påbörjat sin 

utveckling. En utveckling som dock skulle ta flera år innan en majoritetet av lärare 

delade samma uppfattning. 22 

 

2.3 En- till- satsningar 

 

Digitala satsningar blir allt vanligare i Sverige. Den senaste mätningen som 

genomförts i Sverige våren 2012, uppvisar att digitala satsningar har startats i ca två 

tredjedelar av landets kommuner och att satsningarna blir allt vanligare23.  

Främst i denna digitala utveckling är satsningar i så kallade en-till-en projekt. 

En-till-en begreppet innebär att varje lärare och elev inom projektet utrustas med en 

laptop eller surfplatta. Dessa digitala verktyg är tänkta att genomsyra hela 

skolverksamheten och lärare och elever har tillgång till sin dator/surfplatta dygnet 

runt.24 Syftet med en-till-en-satsningar är att motverka de digitala klyftor som 

fortfarande finns i samhället, samt att försäkra att eleverna ges en rättvis möjlighet att 

förbättra sin förmåga att använda den moderna datortekniken och i förlängningen 

utvecklas som fungerande samhällsmedborgare. En av de centrala förhoppningarna 

med en-till-en är att datorns integrering i skolan skall resultera i förhöjda elev 

resultat/prestationer samt utvecklandet av nya undervisningsmöjligheter.25 Enligt 

Sipilä är denna målsättning möjlig eftersom att datortekniken i skolan har potentialen 

att höja motivationen och lusten till lärande hos eleverna. Dock krävs en skolmiljö 

som uppmuntrar till elevinriktad undervisning där datorn tillåts att öppna upp 

klassrummet för nationella/internationella kontakter och samarbete och att eleverna 

utvecklar förmågan att självständigt samla och kritiskt bearbeta material och 

information.26  

Diaz menar att digitaliseringen av skolan i slutändan kommer resultera i ökade betyg 

och prestationer hos eleverna, men att det kan dröja ett par år innan denna förändring 

blir märkbar.27 Förändringarna i elevprestationer uppmättes efter en viss 

invänjningsperiod för skolans elever och lärare. Enligt Babell och Kay är det en 

naturlig följd av att en-till-en-satsningar fortfarande är i ett tidigt stadie i sin 

utveckling samt integration i skolorna och att digitaliseringen av skolan kommer 

                                                 
21 Hargraves, David (2013) s. 8 
22 Tallvid, Tomas (2011) s.14 
23 Diaz, Patricia (2012) s.106 
24 Kroksmark, Tomas (2011) s.5 
25 Sipilä, Keijo (2013), Diaz Patricia (2012) s. 20 
26 Jämterrud, Ulf (2010), Punetedura, Robert (2011) s. 32.  
27 Diaz, Patricia (2012) s.106 
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resultera i positiva effekter för både elever, lärare samt sättet undervisningen bedrivs 

i skolan.28  Något som knyter an till Puenteduras teorier om digitala satsningar. 

Enligt Puentedura räcker det inte att endast förlita sig på att införskaffa tekniken utan 

en-till-en satsningar bör stödjas mot en god pedagogisk medvetenhet. För att 

genomföra en lyckad digitalisering av dagens skola och uppnå målen om ökande 

måluppfyllnad hos eleverna behöver lärarkårens digitala kompetens och medvetenhet 

utvecklas. 29 

 

2.3.1 Kritik mot en-till-en satsningar: 

 

Thomas Kroksmark ställer sig frågande kring vilka pedagogiska konsekvenser en-

till-en satsningar kan innebära för skolan.30  Larkin förnekar inte att en-till-en 

satsningar kan resultera i ökad elev produktivitet, dock menar Larkin att den ökade 

produktivitet riskerar att ske på bekostnad av minskad samarbetsförmåga samt en 

minskad social utveckling i skolorna. Larkin menar att datorn förminskar det sociala 

samspelet mellan eleverna eftersom undervisningen i ett en-till-en klassrum tenderar 

att fokusera på individuellt arbete.31 

Larkin betonar även kostnader som en-till-en satsningar innebär när varje elev och 

lärare förses med varsin laptop eller surfplatta.32 Enligt Oppenheimer kostar digitala 

satsningar mer än vad de levererar. Skolan borde istället fokusera på att utveckla 

undervisningen i avsikt att inspirera elever och uppmuntra lärande istället för att 

investera i en ökande användning av digitala hjälpmedel. Oppenheimer menar även 

att datorns inverkan kan påverka eleverna negativt eftersom den ger upphov till 

otaliga distraktioner.33Enligt Larkin skulle en-till-två satsningar uppvisa ett bättre 

resultat än de rådande investeringarna i en-till-en pedagogik. Delvis skulle det 

innebära en mindre ekonomisk belastning för skolor och kommuner eftersom färre 

enheter införskaffas samtidigt som en-till-två låter eleverna utveckla sitt sociala 

samspel samt utifrån gruppsammarbeten öka sin förmåga till problemlösning och 

kreativt tänkande. 

 

 

  

                                                 
28 Bebell, Damian, Kay, Rachel (2010) s.16 
29 Puentedura, Robert (2010) 
30 Kroksmark, Thomas (2011) s. 6 
31Larkin, Kevin (2012) s. 110-114 
32 Larkin, Kevin (2012) s. 117 
33 Oppenheimer, Todd (2004) s. 34 
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3 Syfte och Problemformulering 

 

De senaste åren har det genomförts en mängd en-till-projekt runtom i landet. 

Bakgrunden och syftet med dessa satsningar har varierat men gemensamt är att stora 

pengar har investerats och stora förhoppningar har riktat till dess utfall. Frågan som 

uppkommer är vilka konsekvenser en sådan satsning innebär för lärarnas arbete. 

Syftet med denna uppsats är att granska den berörda lärarkårens upplevelser under 

uppstarten av ett en-till-en projektet som genomfördes 2012 i en mellanstor stad i 

södra Sverige. Vår avsikt är att granska lärarnas upplevelser kring projektets 

introduktion med fokus på vilken inverkan de upplevde att datorn fick på deras 

yrkesutövning samt hur datorn kom att påverka elevernas motivation och 

studieresultat.  

 För att uppnå detta kommer vi att arbeta efter följande frågeställningar:  

1. Hur upplevde lärarna en-till-en projektets genomförande? 

2. Vilka pedagogiska effekter ansåg lärarna att en-till-en projektet fick för deras 

yrkesutövning samt varför upplevde dem att projektet hade resulterat i denna 

inverkan? 
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4 Tidigare forskning om en-till-en satsningar: 

 

4.1 En elev- en dator 

Håkan Fleischer undersöker i sin avhandling hur svenska skolors investeringar i en-

till-en projekt påverkar elevernas lärande samt vilken roll en-till-en satsningar spelar 

i nutidens kunskapssamhälle. Studien som Fleischer bedriver är uppdelad i fyra 

delar, bland annat sammanställer han en övergripande forskningsöversikt på det 

aktuella läget gällande en-till-en satsningar i landet. Fleischer presenterar även en 

serie interjuver där eleverna själv står i fokus. Intervjuerna låter eleverna komma till 

tals angående hur de upplevt att en-till-en satsningarna har påverkat deras sätt att ta 

till sig kunskap inom skolan. 

Fleischer menar att datorteknikens nästintill explosionsartade utbredande inom 

skolan kan ses som ett dubbel eggat svärd. Tekniken har möjligheten att öppna upp 

nya dörrar när det gäller att ta till sig kunskap för både elever och lärare. Samtidigt 

riskerar dessa förändringar ske i en alltför snabb takt.  Enligt Fleischer finns det 

ständigt frågor angående hur datortekniken skall användas samt på vilket sätt en-till-

en satsningar ökar elevernas förståelse och tillskansande av kunskap. Fleischer 

nämner även de ökande riskerna för nätmobbning samt hur många pedagoger har 

ställt sig kritiska till att anamma den nya datortekniken i allt större utsträckningen i 

den egna undervisningen. Trots att det inte var hans grundläggande målsättning 

menade Fleischer att det var svårt att inte inkludera lärarnas åsikter och upplevelser 

av en-till-en satsningarna. De berörda lärarna var ofta antingen exalterade och 

förväntansfulla eller skarpt skeptiska inför de stundande förändringarna. Något som 

ledde Fleischer till att formulera frågan: ”Om en-till-en är svaret, vad är då 

frågan?”34 

Fleischer menar att forskningen angående dessa satsningar fortfarande är i sin linda, 

men påpekar dock att merparten av forskningen som har bedrivits främst lyfter fram 

de positiva aspekterna av en-till-en satsningar. 35 Enligt Fleischer målar denna 

forskning upp bilden av hur både elever och lärare med öppna armar anammar 

inflödet av datorteknik i klassrummen utan att skärskåda om det finns någon baksida 

med denna utveckling. I avsikt att nyansera denna bild belyser Fleischer hur mer 

skeptiska forskare lyfter det faktum att skolor runt om i världen väljer att avsluta sina 

en-till-en satsningar eftersom projekten inte uppnått de förväntningar som har funnits 

samt att satsningarna i vissa fall varit ekonomiskt ohållbara.36 I avhandlingens 

inledande kapitel presenterar Fleischer en utförlig genomgång av den datortekniska 

utvecklingen inom den svenska skolan. Bland annat gör han avstamp i en 

undersökning som bedrevs under åren 1997-2009. Det som bland annat framkom 

under denna studie var motsägande statistik där 40 % av de tillfrågade pedagogerna 

ansåg att datorn inte hade tillfört något nämnvärt i deras sätt att bedriva sin 

                                                 
34 Fleischer, Håkan (2013) s. 7 
35 Fleischer, Håkan (2013) s.3 
36 Fleischer, Håkan (2013) s.4 
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undervisning samtidigt som 80 % av de tillfrågade ansågs sig vara välvilligt inställda 

till att anamma datortekniken ytterligare i sin yrkesutövning. 37 

Trots forskningens kontrasterande natur har tilltron på datortekniken varit tongivande 

under senare delen av 1990-talet och 2000-talets början. Trots motstånd hos flertal 

pedagoger har det funnits en förhoppning om vad tekniken skulle kunna uträtta i 

skolan. 38 Utöver förhoppningar angående vad datortekniken förväntas uträtta 

identifierar Fleischer fyra faktorer som vanligen ligger till grund för skolors val att 

investera i en-till-en satsningar: Samhällsfaktorn, valet att investera i ett en-till-en 

projekt kan motiveras utifrån synen på samhället, d.v.s. att samhället förändras till en 

verklighet som skiljer sig från det forna industrisamhället. Att satsa på att ytterligare 

knyta an datortekniken till skolvärlden blir en del i att följa med 

samhällsutvecklingen. 

Medborgar-rättvisefaktorn, utifrån denna syn handlar satsningen om att skapa 

jämlikhet mellan elever, d.v.s. ge alla elever oavsett socioekonomisk bakgrund 

chansen att få tillgång till den senaste datortekniken och på så sätt säkerställa att alla 

elever har möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Effektivitets-faktorn, utifrån 

detta perspektiv lyfts datorn fram som det verktyg som skall säkerställa en 

effektivare skola. Datorn förväntas effektivisera pedagogernas administrativa 

uppgifter samt underlätta kommunikationen mellan lärare och elever. 39 

Katalysatorfaktorn, är det äldsta perspektivet och har sina rötter i 80-talets Sverige. 

Utifrån detta perspektiv ansågs satsningar inom IT kunna underlätta skapandet av en 

skola med en utökad kompetensnivå inom datorkunskap. Enligt Fleischer har detta 

perspektiv haft ett minskat inflytande i skolvärlden i takt med att samhället har 

utvecklats.40Främst är det samhällets och rättvisefaktorer som legat till grund för 

skolans satsningar rörande en-till-en projekt. Datorn som för en stor del av 

befolkningen innebär en daglig verklighet anses behöva genomsyra den undervisning 

som bedrivs i skolan för att hålla skolan i takt med samhällsutvecklingen. Enligt 

Fleischer är den bakomliggande motivationen att införliva datorn på sådant sätt att 

det blir en lika naturlig del i skolan som pennan och pappret tidigare har varit. 

Fleischer framhåller att tanken är att datortekniken endast kan lyckas nå sin fulla 

potential när datorerna finns tillgängliga för alla elever. 41 

 

4.2 En-till-en: Falkenbergs väg till framtiden? 

I sin studie utför Martin Tallvid lärare i samhällskunskap och psykologi en 

undersökning av Falkenbergsprojektet, Sveriges första en-till-en satsning. Projektet 

introducerades 2007 för elever i årskurs 7-9. Projektet inleddes efter att 

skolledningen hade varit på studiebesök i Maine i nordöstra Amerika där världens 

hittills största en-till-en satsning genomförts. 42 Under utformningen av projektet var 

en grundläggande pedagogisk anknytning en central målsättning. Avsikten var att 

                                                 
37 Fleischer, Håkan (2013) s.22 
38 Fleischer, Håkan (2013) s.23 
39 Fleischer, Håkan (2013) s. 24 
40

 Fleischer, Håkan (2013) s.24 
41 Fleischer, Håkan (2013) s.40 
42

 Tallvid, Martin (2010) ”En-till-en Falkenbergs väg till framtiden?- Utvärdering av projektet En-till-

en i två grundskolor i Falkenbergs kommun delrapport 3” Falkenbergs kommun, Barn och 

utbildningsförvaltningen 2010 s.7 
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projektet skulle resultera i att datortekniken skulle bli ett naturligt inslag i det dagliga 

arbetet på skolorna med avsikt att omstrukturera sättet skolornas pedagogiska arbete 

bedrevs. För att uppnå dessa förändringar fastställdes följande målsättningar: 

Utvecklingen av metoder och arbetssätt vars förhoppning var att öka motivation och 

lärandelusten hos elever och pedagoger för att kunna lägga grunden till en skolmiljö 

som uppvisade högre måluppfyllelse och elevprestation. Samt att verka för att 

säkerställa att lärarna fick den utbildning som krävdes för att kunna känna en 

trygghet inför att införliva datortekniken i sin pedagogiska utövning. 43 

Under projektets inledande år låg ansvaret för styrningen till stor del på en särskilt 

utvald IT strateg. Dennes uppgift var att representera projektet samt strukturera upp 

grunden för hur projektet skulle fortlöpa. Under projektets gång spelade kommunens 

it pedagoger en central roll. Tillsammans med projektledningen planerades projektets 

utformning. Det var IT pedagogernas ansvar att säkerställa att de berörda skolorna 

fick det stöd och inspiration som behövts för att hålla deltagarna investerade och 

positiva inför den utökade digitaliseringen av skolan.44 Satsningen i Falkenberg hade 

redan från start klara målsättningar samt drivna medarbetare som aktivt arbetade med 

att se till att projektet utvecklades så friktionsfritt och produktivt som möjligt. För att 

säkerställa detta betonade Tallvid att IT pedagogernas fokus var att utforma 

projektets struktur utefter lärarkårens önskemål. Projektet genomfördes med en klar 

insikt kring vilka förändringar satsningen skulle innebära för både elever och lärare. 

Därför var det en central målsättning för både ledning och IT pedagoger att visa 

hänsyn till lärarnas önskemål och synpunkter.45 För att säkerställa att denna 

målsättning uppfylldes genomfördes kontinuerliga undersökningar för att låta lärare 

och elever komma till tals om deras upplevelser av satsningen. 

Undersökningarna visade att lärarna ansåg att eleverna tagit projektet på allvar och 

vuxit i det ansvar som tillgången till en dator innebär. Eleverna menade i sin tur att 

tillgången till en dator underlättat både deras hemarbete samt eliminerat den tid som 

tidigare använts till att vänta på en dator i skolans datorsalar.46Undersökningen 

visade även att lektionerna upplevdes som mer intressanta och givande efter att 

datorerna gjort sitt intåg i klassrummen. De första årens utvärderingar uppvisade 

även tecken på en ökning i både lärare och elevers digitala kompetens.  

När det gällde regler och förhållningsätt lade Falkenbergsprojektet ansvaret på 

individen. Det vill säga att förväntningen var att den individuella deltagaren i 

projektet inte skulle missbruka sin dator genom att utföra olovliga handlingar som 

t.ex. ladda ner film eller besöka pornografiska hemsidor.47 Regler och konsekvenser 

till trots betonade Tallvid att det inte gick att frånkomma att datorn innebar 

möjligheter som en uppsjö av distraktioner och frestelser. Enligt Tallvid hade ingen 

av skolorna aktivt sökt att förhindra tillgången till specifika hemsidor eller onlinespel 

utan fokuserat på att eleverna följde de reglerna som fanns, samt klargöra att 

missbruk skulle resultera i en beslagtagen dator. Något som enligt Tallvid hade 

resulterat i en minskad misskötsel av datorerna. Andra fördelar som lyftes fram 

under projekts gång var bland annat det faktum att datorn innebar att skolan blev 

                                                 
43 Tallvid Martin (2010) s.10 
44 Tallvid, Martin (2010) s. 11 
45 Tallvid, Martin (2010) s.11 
46 Tallvid, Martin (2010) s. 12 
47 Tallvid, Martin (2010) s. 17 
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nästintill papperslös. Detta eftersom lärare och elever inte längre var beroende av 

papperskopior eftersom information och uppgifter gick att förmedla till eleverna 

genom skolmailen. Datorn innebar även en rättvis fördelning när det gällde 

tillgången till information, detta eftersom projektet innebar att alla elever delade 

samma förutsättningar att få tillgång till material. 

När det gällde nackdelar menade Tallvid att vissa lärare hade svårigheter att införliva 

datorn i sin undervisning. Enligt Tallvid upplevde dessa lärare stress över att utforma 

sin undervisning på ett sådant sätt att datorn kunde komma till användning.48 Dock 

betonade Tallvid att datorn innebar en ökad motivation hos eleverna något som 

återspeglats i deras akademiska prestationer i skolan, även hos elever som tidigare 

hade upplevt det problematiskt med skriftliga uppgifter Något de tillfrågade lärarna 

kopplade till att datorns ordbehandlingsprogram skapade en likställd utformning av 

skriftliga uppgifter, där eleverna hade möjlighet att tillgå rättstavningsprogram bland 

annat. Tallvid betonade även vikten av den kontinuerliga kompetensutvecklingen 

lärarna i projektet fått ta del av. Något som undersökningen visar både hade 

stimulerat lärarna samt inneburit möjligheter att fortsätta utmana sig själv att 

utveckla nya sätt att bedriva sin undervisning. Utan denna möjlighet menade Tallvid 

löpte digitala satsningar en risk av att mättas och stanna av när det inte tillförs 

utvärderingar/vidare kompetensutveckling. Enligt Tallvid är en-till-en projekt 

beroende av en kontinuerlig utveckling. En målsättning som legat till grund för det 

framgångar som skett under Falkenbergsprojektets utveckling som redan från början 

varit inriktad mot en konstant långvarig utveckling.49 Under sin studie betonade 

Tallvid flertalet gånger att en-till-en satsningars fortsatta utveckling bygger på att det 

finns en stabil pedagogisk grund. Utan en förankring i någon form av fortsatt 

pedagogisk utveckling inom dessa projekt riskerar skolornas och kommunernas 

resurser förgäves blivit investerade i ett projekt utan någon framtid.  50 

 

4.3 Meningsfullt arbete i krävande arbetesmiljö- 

lärare i skolan 

Enligt Månsson och Persson har svenska forskare sedan 1970-talet intresserat sig för 

frågor rörande arbetsmiljöer samt olika arbetsförhållandens inverkan på personalen. 

Denna forskning kunde tidigt fastslå att personalens välmående var sammankopplat 

med bland annat trygga arbetsvillkor, en bra kommunikation och samarbete mellan 

kollegor, chefer samt att det ska finnas möjlighet för de anställda att delta i beslut och 

förändringar av verksamheten.51 Månsson och Perssons fallstudie utgår ifrån att 

undersöka hur de reformer som genomfördes inom den Svenska skolan under 1990-

talet har inverkat på lärarnas arbetsmiljö samt deras inställning till sitt yrkesval.52  

                                                 
48 Tallvid, Martin (2010) s. 17 
49 Tallvid, Martin 2010 s.18 
50 Tallvid, Martin 2010 s.30 

51 Månsson Eva, Persson Anders: (2004) ”Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö – lärare i skolan” 

s 311  

52 Månsson, Persson : (2004) s 301 
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Under 1990-talet genomfördes en serie omfattande reformer av den svenska skolan, 

bland annat infördes ett nytt mål och resultatcentrerat styrsystem för skolorna där den 

centrala förändringen var att ett större ansvar för skolan överläts till landets kommuner. 

I kölvattnet av kommunaliseringen av skolan följde en minskning av lärartätheten i 

takt med att lärarnas ansvarsområden ökade. Skolans nya styrsystem innebar 

återkommande förändringar i avsikt att effektivisera den svenska skolans 

måluppfyllselse förenat med nya kurs och läroplaner.53 Trots att Månsson och Persson 

menar att skolan under början av 2000-talet blivit ett av Sveriges största 

arbetesmiljöproblem är det vanskligt att dra slutsatsen att de förändringar som skedde 

under 1990-talet är orsaken bakom eventuella försämringar i lärarnas arbetsmiljö.54 

De betonar att försämringarna kan ha orsakats av en rad olika bakomliggande faktorer:  

”Ligger förändringen mer i lärarens öga eller mer i lärararbetets faktiska förändringar? Naturligtvis 

är det svårt att utesluta det ena svaret till förmån för det andra och vi tvingas att på sedvanligt sätt säga 

att det inte är antingen eller, utan snarare både och.” 55 

Månsson och Persson väljer även att tydliggöra att deras syfte inte är att försöka bevisa 

att förändringarna i skolan har resulterat i en försämring av lärarnas arbetsmiljö utan 

främst belysa lärarnas inställning och upplevelser av de förändringar som både har 

skett och sker inom skolan. Bland annat belyser Månsson, Persson en av 

arbetsmiljöverkets undersökningar som visade att majoriteten av lärarna ansåg att 

arbetsbördan ständigt ökade i takt med att egenkontrollen och möjligheten att själva 

bestämma sin arbetstakt minskade för de verksamma lärarna.56  

Enligt Månsson, Perssons undersökning upplevde många lärare ofta en känsla av 

otillräcklighet och maktlöshet inför förändringarna som sker inom skolan. Studien 

belyser bland annat en undersökning som utfördes 2003 av Arbetsmiljöinstitutet i 

Malmö som visade att majoriteten av de lärare som medverkade i undersökningen hade 

upplevt genomgående strukturella förändringar av sin arbetsplats under de senaste tre 

åren. Enligt Månsson och Perssons studie upplevde flertalet av de tillfrågade lärarna 

den ökade reformstanken som något negativt eftersom merparten av dessa 

omstruktureringar ofta upplevdes sakna en stabil pedagogisk grund och lida av 

bristfällig utformning.57  

Månsson och Persson menar att det återfanns en förändringströtthet och en ökande 

misstro hos de tillfrågade lärarna, en misstro som främst riktades emot skolledningen 

och de kommunala beslutsfattarna. Enligt Månsson och Persson var ett av resultaten 

av förändringsarbetet som skedde under 1990-talet att skolans ledning gick ifrån att 

vara jämlika med personalen till att bli lärarnas överordnade.58 En konsvekvens av 

detta är en distansering mellan skolledarna och lärarna som har resulterat i en minskad 

pedagogisk ledning på skolorna som i sin tur har orsakat att många av de tillfrågade 

lärarna upplevde en ökad känsla av vilsenhet i sin yrkesutövning. 59 En vilsenhet som 

enbart ökade i takt med att lärarna uttryckte att de upplevde att deras kontroll över sitt 

                                                 
53 Månsson, Persson: (2004) s 305 

54 Månsson, Persson: (2004) s 311  

55 Månsson, Persson: (2004) s 311 

56 Månsson, Persson: (2004) s 301 

57 Månsson, Persson (2004) s 312 

58 Månsson, Persson (2004) s 305 

59 Månsson, Persson (2004) s 312  
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eget arbete och möjlighet att påverka förändringarna inom skolan minskade vilket 

många lärare uppgav hade inneburit en förlust av kreativiteten och glädjen i läraryrket. 
60 

Enligt Månsson och Persson ansåg flertalet lärare att de förändringar som genomfördes 

skapade svårigheter att finna en mening i yrkesutövningen. Dock poängterade 

Månsson och Persson att detta delvis verkade bero på den enskilda lärarens inställning 

till läraryrket. De menade att de lärare som var villiga att anamma skolans flexibilitet 

och de förändringar som genomfördes menade att det hade lättare för att finna mening 

i sin yrkesutövning och i förlängningen var bättre rustade att klara av de påfrestelser 

som arbetsmiljön innebär. 61 

Månsson och Persson menade att detta delvis verkade vara en generationsfråga. Deras 

studie visade att äldre lärare i större utsträckning hade svårare att anpassa sig till 

skolans allt snabbare förändringstakt än deras yngre kollegor.62 Något som enligt 

forskarna delvis bottnade i skillnader i generationsgruppers inställning och värdegrund 

gällande läraryrket.  

Under studiens gång visade det sig dock att många av de tillfrågade lärarna trots de 

upplevda försämringarna av skolan som arbetsmiljö ansåg att läraryrket fortfarande 

var ett meningsfullt yrke.  

 

 

 

 

  

                                                 
60 Månsson, Persson (2004) s 315  

61 Månsson, Persson (2004) s 315 

62 Månsson, Persson (2004) sid 316 
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5 Teoretisk ansats: 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska ansatsen för denna undersökning att förklaras. 

Vi har valt att utgå ifrån ramfaktorsteorin och Puenteduras SAMR-modell.  

5.1 Ramfaktorsteorin 
 

Ramfaktorsteorin utformades av Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren. Syftet med 

teorin var att fokusera på de processer som påverkar vilket resultat undervisningen i 

skolan får. För att kunna förstå dessa processer behöver man ta hänsyn till de olika 

ramar som påverkar processerna och i slutändan hur resultatet kommer att se ut. 

Dessa ramar är faktorer som står utanför pedagogens kontroll men som påverkar 

själva undervisningsprocessen. En ram kan till exempel vara ett politiska beslut 

angående skolan. Dessa kan begränsa men kan även skapa möjligheter för ett visst 

utfall av undervisningen.     

Teorin har efter detta vidareutvecklats och använts på olika sätt utefter behov. I 

denna undersökning kommer dock den enkla ramfaktorsteorin att användas.   

Lindblad et al. använder denna modell för att beskriva den enkla ramfaktorsteorin:  

 
 

 63 Med denna modell vill Lindblad et al. visa hur ramfaktorsteorin kan användas för 

att förklara hur politiska och administrativa beslut kan påverka skolans undervisning.  

“Ramfaktorteorin bygger på tankegångarna att ramarna ger ett utrymme för en viss 

process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss 

verkan.”64 

  

Ramarna skapar alltså förutsättningar för hur processen och resultat i slutändan 

kommer att bli. I denna undersökning kommer ramfaktorsteorin att användas för 

analysera hur de olika faktorerna som utgör ett ramverk påverkat hur projektet 

genomförts och vilket resultat detta har givit.  

 

5.2 SAMR-modellen 

 

För att analysera vilken nivå lärarna är på i sin undervisning har vi i denna 

undersökning använt oss av Ruben Puenteduras SAMR modell. Utifrån SAMR 

modellen är det möjligt att analysera i vilken utsträckning som datorn har integrerats 

i lärarnas dagliga arbete. Nedan kommer en beskrivning av SAMR-modellen och hur 

                                                 
63

 Lindblad et al. 1999, s. 98 
64

 Lundgren, 1999, s. 36 



15 

 

undervisningen kan utformas efter de olika kategorierna i denna modell.  

 

Den första kategorin i Puenteduras modell är det han benämner Substitution och kan 

översättas med ersättning. Denna kategori innebär att datorn endast ersätter tidigare 

verktyg. För att exemplifiera detta kan man säga att där man tidigare använde en 

penna använder man nu ett tangentbord. Varken undervisningen eller 

lärandeprocessen förändras av detta.  

Augmentation eller förbättring är den andra kategorin i Puenteduras modell. I denna 

kategori sker en förbättring av den vanliga undervisningen. Denna förbättring går att 

upptäcka i t.ex. kommunikationen mellan pedagoger och elever. Eleven kan genom 

den nya tekniken skicka sina arbeten genom ett e-mail istället för att som tidigare 

skicka in ett papper. Lärandeprocessen berörs dock inte av denna förbättring.  

Den tredje kategorin benämns Modification eller förändring. I denna kategori börjar 

pedagogerna använda den nya tekniken på ett sådant sätt att det leder till ett socialt 

lärande. Eleverna får uppgifter som gör dem medvetna om andras och deras eget 

lärande. Eleverna använder datorns tillgångar och möjligheter för att samarbeta med 

andra elever. T.ex. skicka anteckningar till varandra genom sociala medier.  

Den sista kategorin i Puenteduras modell är Redifination eller Omdefiniering. Den 

nya tekniken har i denna kategori helt förändrat den nya undervisningen. 

Undervisningen är helt elevcentrerad och eleven blir sin egen lärare. Det förutsätts 

att eleven själv kan förklara det den lärt sig för omvärlden men även att eleven lär sig 

av omvärlden.  På detta sätt utvecklas elevens lärandeprocess och leder till ett 

djupare lärande. 65 

 

Den insamlade data som denna studie bygger på kommer att analyserars utifrån 

Puenteduras kategorier och på så sätt ge en antydan om i vilken utsträckning den nya 

tekniken implementerats i de skolor som ingått i projektet.  

 

                                                 

65 Puentedura, Robert R 2009: “TPCK and SAMR - Models for Enhancing Technology Integration. As 

We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice” 
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6 Metod 
 

Vi kommer i kommande kapitel redogöra för denna studies metodiska utgångspunkt. 

Den undersökningsmetod vi har valt är en metodkombination av strukturerade 

enkäter samt kvalitativa intervjuer.   

 

6.1 Metodkombination  

 
Det finns flera fördelar med att använda sig av en metodkombination. Bryman tar 

upp flera motiv till att en metodkombination ska utföras. En av dessa är det Bryman 

kallar stärkande. Med detta menar Bryman att en kombination av både kvantitativa 

och kvalitativa metoder kan stärka undersökningens resultatet. 66 Dessutom kan en 

metodkombination kompensera för de begränsningar som dessa metoder kan ha, 

något som Bryman kallar för kompensation.67  I vårt val av metod har vi använt oss 

av kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer. En orsak till valet av en 

metodkombination har varit att undvika eventuella begränsningar av dessa metoder 

som t.ex. ett alltför stort bortfall. Enligt Repstad kan en kombination av olika 

metoder leda till en större mängd data som kan ge en säkrare grund för en tolkning 

av den insamlade empirin. 68  
Genom att kombinera två metoder breddas dataunderlaget vilket gör att en säkrare 

tolkning av empirin blir möjlig. Ett annat motiv för att använda sig av en 

metodkombination är enligt Bryman det han kallar för sampling. Detta innebär att en 

metodkombination kan underlätta urvalet av respondenter. 69 Vår undersökning 

inleddes med enkätundersökningar där utdelningen skedde genom personliga besök 

till respektive skola. Detta resulterade i en kontakt med pedagogerna i dessa skolor 

vilket låg till grund för urvalet av intervjupersoner. Enligt Repstad kan ett inledande 

fältarbete vara av nytta eftersom det öppnar upp möjligheter att hitta lämpliga 

respondenter. Detta beror på att intervjun underlättas av att den som undersöker vet 

att respondenten kan och vill svara på de frågor som ska ställas. 70 

 

 

 

6.1.1      Urval 

I vårt val av undersökningsfält utgick vi ifrån det Denscombe kallar för klusterurval. 

Med ett klusterurval menar Denscombe att en forskare kan hitta ett tillfredställande 

urval till en undersökning genom att fokusera på naturligt förekommande kluster av 

det man vill studera71 Denscombe använder skolan som ett exempel på ett naturligt 

förekommande kluster. Vill man studera elever i en viss ålder ger skolan en möjlighet 

                                                 
66 Bryman 2008 s.560 
67 Ibid  
68 Repstad 2007 s.28 
69 Bryman 2008 s.560 
70 Repstad 2007 s.88 

71 Denscombe 2009 s. 36 
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att göra ett klusterurval eftersom att skolan har en hög koncentration av elever i olika 

ålder.72 I vår undersökning var syftet bl.a. att undersöka lärares upplevelser av ett en-

till-en projekt samt de pedagogiska effekterna som ett sådant projekt fått. För att göra 

detta behövdes ett urval av lärare som varit med om ett genomförande av ett en-till-en 

projekt. Därför utgjordes vårt urval av fem gymnasieskolor i en mellanstor stad i södra 

Sverige som 2012 genomfört en en-till-en satsning. Dessa skolor utgjorde ett naturligt 

förekommande kluster som vi ansåg utgjorde ett tillräckligt bra urval för vår 

undersökning.  

6.1.2 Genomförande  

 

Undersökningen inleddes med en enkätundersökning som genomfördes i alla de 

skolor som ingick i urvalet. Innan enkäterna delades ut i skolorna genomfördes en 

pilotstudie med ett antal pedagoger. När de nödvändiga ändringarna hade genomförts 

lämnades enkäterna till administrationen i varje skola.  

 En av riskerna med att arbeta med enkätundersökningar är att det kan ske ett visst 

bortfall eftersom enkätundersökningar bygger på svar från individer.73 Olika faktorer 

kan påverka individers villighet att delta i en undersökning. Det kan bland annat vara 

att ämnet uppfattas som känsligt för respondenterna och leder till att man föredrar att 

inte delta i en undersökning. Om de som svarar på frågeformuläret inte känner sig 

fria nog att yttra sin åsikt kommer de föredra att inte delta. En annan orsak kan vara 

diverse egenskaper hos de som har blivit ombedda att ingå i undersökningen. 

Detta innebär att de som har tagit emot en förfrågan om att ingå i en undersökning 

avstår från att delta på grund av t.ex. stress.74   Vårterminen är alltid en stressig 

period för pedagoger då skolåret snart når sitt slut och risken för ett stort bortfall på 

grund av stress kan då bli stort. Bryman anser att en kort enkät minskar risken för 

bortfall, något som vi hade i åtanke när vi inledde arbetet med att utforma en enkät.75  

 

 

6.1.3 Genomförande av enkätundersökning 

 

I enkätundersökningen sattes lärarnas syn på projektets genomförande och påverkan 

på undervisningen i fokus. För att få en översiktsbild av pedagogernas syn på 

projektets genomförande bestod enkäten av en inledande del med frågor om 

förberedelserna och möjligheten att kommentera detta. Den andra delen av enkäten 

handlade om lärarnas användning av datorerna och bestod av frågor där pedagogerna 

fick besvara hur de använde datorn konkret och vilka program de använde. Enkäten 

avslutades med några övergripande frågor där lärarna fick svara på frågor om hur 

datorn påverkat lärarna, deras arbetslag samt deras elever.  

 

 

                                                 
72 Ibid 

73Denscombe 2009 s.43 
74Denscombe 2009 s.43 
75Bryman 2011 s.228 
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6.1.4 Bortfall 

 

Av de fem skolorna som erbjöds att ingå i undersökningen valde en skola att inte 

ingå i undersökningen då de menade att de höll på att göra egna undersökningar och 

inte skulle ha tid. De resterande skolorna valde att ingå i undersökningen med 

villkoret att enkäterna skulle delas ut av skolorna själva och att de anonymiserades. 

Enkäterna skickades till skolorna som fick ansvara för utdelning och inlämning. Efter 

den första utdelningen blev bortfallet relativt stort i två av de större skolorna där 

undersökningen genomfördes vilket ledde till att en andra utdelning genomfördes i 

dessa skolor. Vid denna utdelning gjordes en förfrågan till skolorna om det fanns 

möjlighet att personligen genomföra enkätutdelningen. Detta godkändes av 

skolledningen med motiveringen att varje lärare själv fick avgöra om de ville ingå i 

undersökningen. På grund av att enkäterna delades ut under en vanlig arbetsdag blev 

bortfallet ändå relativt stort. Av de ca 230 pedagogerna svarade 61 lärare på enkäten. 

Detta innebär att ca 26% av pedagogerna svarade på enkäten.  

 

 

 

6.1.5 Genomförande av intervjuer 

 

De intervjuer som genomfördes bestod av fyra intervjuer med fyra lärare från de två 

största skolorna i vårt urval. Valet av lärare till intervjuerna gjordes genom ett 

subjektivt urval. Enligt Denscombe innebär ett subjektivt urval att de som ingår i en 

undersökning mer eller mindre ”handplockas” för undersökningen. 76 Ett subjektivt 

urval går, enligt Denscombe, att använda när en tidigare kännedom om de personer 

som ska ingå i undersökningen finns. 77 Som det nämnts ovan ledde den inledande 

enkätutdelning till en kontakt med ett antal lärare vilket gav en antydan om vilka 

lärare som skulle kunna ingå i undersökningen. De lärare som vi fick kontakt med 

fick sedan fick en förfrågan om att bli intervjuade. Av de lärare som blev tillfrågade 

var det fyra som valde att ingå i undersökningen och det var dessa som utgjorde vårt 

urval för intervjuerna.   

Vid intervjuerna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

man använder sig av en intervjuguide med bestämda frågor men att man är flexibel 

med frågornas ordningsföljd. I de genomförda intervjuerna fördjupades de 

frågeområden som ingick i enkätundersökningen. Intervjuerna genomfördes på 

pedagogernas arbetsplats och genomfördes under deras arbetstid. Varje intervju 

spelades in och transkriberades efteråt.  

    

 

                                                 

76 Denscombe 2009 s.37  

77 Denscombe 2009 s.37 
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6.1.6 Bearbetning av empiri 

Efter att ha samlat in enkäterna och genomfört intervjuerna påbörjades bearbetningen 

av empirin. Enkäterna kodades och intervjuerna transkriberades. För att anknyta till 

ramverksteorin som är studiens analysmetod lästes materialet upprepade gånger och 

tematiserades utefter ramverksteorins tre kategorier: ramar, process och resultat. Vår 

målsättning med detta tillvägagångssätt var att utforma studiens resultat och 

analyskapitel utifrån projektets förberedelser och uppstart samt kunna belysa och 

granska lärarnas inställningar till en-till-en projektet och slutligen hur datorn kom till 

användning i lärarnas dagliga verksamhet. Efter tematiseringen sammanställdes 

diagram utifrån enkätundersökningens flersvarsalternativ som bland annat visade 

lärarnas datoranvändningsfrekvens och deras inställningar till en-till-en projektet och 

de förberedelser som lärarna blev erbjudna som en del av projektets uppstart. Även 

kommentarerna och intervjusvaren sammanställdes efter dessa teman och användes 

för att utveckla det som framkom i diagrammen. På detta sätt nyanserades bilden av 

projektet och dess genomförande då enkäterna visade hur en stor del av lärarna såg på 

projektet och intervjuerna gav en djupare förklaring till detta. Denscombe nämner att 

den kvalitativa delen i en metodkombination bl.a. kan förklara och utveckla det som 

framkommer i den kvantitativa delen.  

Utifrån sammanställningarna har en djupare analys av lärarnas inställningar till en-till-

en projektet och lärarnas datoranvändning kunnat göras. 

 

6.2 Etiska överväganden 
 

För att kunna följa de etiska kraven som gäller för vetenskaplig forskning har vi 

använt oss av de riktlinjer man kan finna i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa etiska principer består av fyra huvudkrav som vi nedan kommer att 

presentera. Vi kommer även att redovisa hur vi har förhållit oss till dessa krav. 

Vetenskapsrådet menar att de etiska principer och krav som de presenterar inte 

behöver ses som regler man måste hålla sig strikt till utan de ska mer ses som 

vägledare i ens arbete.78 

Det första krav som Vetenskapsrådet presenterar är informationskravet. Detta krav 

innebär att de som deltar i undersökningen blir väl informerade om syftet med 

undersökningen och deras roll i denna. De som deltar i undersökningen måste även 

bli informerade om att det finns möjlighet att avbryta sin roll i undersökningen under 

vilken tidpunkt som helst i undersökningen.79 Innan vi genomförde vår undersökning 

kontaktade vi alla rektorer i de skolor där vi tänkte genomföra undersökningen. I en 

del av skolorna fick vi positiva svar av rektorerna men blev även hänvisade till andra 

personer som kunde hjälpa oss i genomförandet av vår undersökning. Vi var då 

väldigt noga med att de fick ta del av samma information som rektorerna fått. Då vi i 

vissa skolor inte hade möjlighet att träffa alla lärare utan endast arbetslagsledare 

sändes enkäten ut med ett missiv där vi förklarade undersökningens syfte och att de 

alla skulle förbli anonyma. Denna information gavs även till deras arbetslagsledare. 

                                                 
78

 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s.6  
79 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s.7 
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Inför varje intervju informerades respondenterna än en gång om undersökningens 

syfte och att de i intervjun skulle förbli anonyma.  

 

Vetenskapsrådets andra krav är samtyckeskravet. Detta krav innebär att de som har 

blivit tillfrågade att ingå i en undersökning måste ge sitt samtycke till forsakaren som 

utför undersökningen.80  Som vi nämnt ovan skickade vi ut ett mail med information 

om undersökningen till rektorerna i varje skola och gav dem där möjligheten att ingå 

i denna undersökning. I informationen som rektorerna tog del av underströk vi att 

skolan hade möjlighet att avbryt sin roll i undersökningen under vilken tidpunkt som 

helst.  

Vetenskapsrådet anser att det går att avbryta sitt deltagande i en undersökning på 

olika sätt. En av de vanligaste formerna av avbrytande är anonymisering som innebär 

att informationen i undersökningen presenteras på ett sådant sätt att det inte går 

identifiera vem eller vilka som har deltagit i undersökningen.81  Vår undersökning 

omfattade fyra gymnasieskolor som valde att vara anonyma i undersökningen. Detta 

innebar även att de lärare som valde att delta i en intervju också blev anonyma.  

Det tredje kravet som Vetenskapsrådet presenterar är konfidentialitetskravet. Detta 

krav innebär att information som anses vara av personlig karaktär behandlas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem.82 Alla personer som deltog i 

enkäten och intervjuerna fick informationen om att de skulle anonymiseras i 

undersökningen. Vi beslöt oss även för att anonymisera skola och ort för att ingen 

obehörig skulle ha möjlighet att ta del av känslig information. 

Nyttjandekravet är Vetenskapsrådets fjärde krav. Kravet innebär att alla information 

som samlas in i en undersökning endast får användas i forskningssyfte.83 I vår 

information till skolorna och de pedagoger som valde att bli intervjuade beskrev vi 

syftet med undersökningen och underströk att all information som samlas in endast 

kommer att användas i detta syfte. 

 

 

  

                                                 
80 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s.9 
81 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002 s.10 
82Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) s.12 
83 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) s.14 
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7 Resultat 

 

I avsikt att besvara studiens frågeställningar är resultatetkapitlet uppdelat i följande 

teman: Förberedelse: i detta kapitel kommer vi att presentera de åsikter som lärarna 

framföre angående hur de upplevde uppstarten av projektet samt den förberedande 

utbildning som de tog del av. Lärarnas datoranvändning: kapitel kommer att ta upp 

hur lärarna uppfattade datorns inverkan på deras dagliga arbete. Projektets inverkan 

på eleverna: I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur lärarna vilken inverkan 

lärarna upplevde att datorerna hade fått för elevernas prestationer och 

måluppfyllande. Förändringar av lärarrollen: detta kapitel kommer avslutningsvis 

handla om vilken inverkan projektet hade fått på lärarnas roll som pedagoger.  

De lärare som ingår i denna studie har blivit lovade anonymitet, dock har vi med 

avsikt att underlätta för oss själva samt läsarna valt att namnge de intervjuade lärarna 

på följande sätt:  

Sara: en språklärare med ca tio års erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.  

Madeleine: har under femton år jobbat som språklärare på olika skolor i länet 

där projektet har genomförts, de senaste på en av de större skolorna i en-till-en 

satsningen.  

Tobias: en lärare med över tio års erfarenhet, undervisar inom de 

samhällsorienterade ämnena. 

Charlotte: en lärare i språk och estetik som har arbetat som lärare i nästan tio 

år på gymnasienivå.  

 

 

 

7.1 Genomförandet av projektet 

Under punkt 6.1 är det vår avsikt att belysa de åsikter och upplevelser som de 

tillfrågade lärarna har uttryckt angående projektet. Detta kapitel kommer att avhandla 

de förberedelser som skedde inför lanseringen av satsningen samt den förberedande 

utbildning som lärarna hade möjlighet att delta i.  

7.1.1 Förberedelse 

 

Planerna på att investera i en-till-en satsningen mottogs av många lärare som en 

positiv förändring av ett tidigare bristfälligt system. Både Madeleine och Lotta 

nämner att bristen på fungerande datorer i skolorna ofta försvårade planeringsarbetet 

gällande lektioner där eleverna fick möjlighet att arbeta med datorer. En-till-en 

projektet sågs som en efterlängtad lösning på detta problem: 

”när det här kom på tal att alla skulle ha varsin dator det kändes ju som: ”oj vilket himmelrike” 

liksom. Vilken otrolig möjlighet. Det tror jag de flesta kände. Och inget egentligen negativt kändes det 

ju som att kände då kring datoranvändning.” – Madeleine  
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Enligt Tobias informerades skolorna om satsningen i god tid innan uppstarten. Dock 

var det oklart om varför skolorna valde att investera i en-till-en satsningen: 

”det viktigaste kändes som att de skulle ut med datorer och det var tvunget att det skulle bli inför det 

här läsåret och sen om det har och göra med elevtapp det kan inte jag svara på men det var väldigt 

viktigt att det blev kändes det som.” 

En osäkerhet som även ventilerades i kommentarsfälten i enkätundersökningen: 

 ”Framförallt saknades/saknas det en vision om hur tekniken ska användas för att förbättra 

pedagogiken”- Pedagog 40.  

Flera av pedagogerna som deltog i enkätundersökningen var missnöjda med 

informationen kring projektet. Flertalet pedagogerna menade att det saknades en 

pedagogisk målsättning för hur och varför datorn skulle implementeras i 

undervisningen. Utöver avsaknaden av pedagogiskt fokus var valet av datorer en 

ytterligare aspekt som orsakade reaktioner bland lärarna. Enligt Tobias orsakade 

skolornas val att investera i den senaste generationens Mac datorer oro bland hans 

äldre kollegor. Denna oro ökade i samband med att projektet inleddes under perioden 

då samtliga elevers slutbetyg sammanställdes.  

Att perioden var präglad av oro återkom under samtalet med Sara: 

”Så det blev jättestora reaktioner för att du inte vet alla är så bekanta med att kunna hantera ja, en del 

program som liksom krävs att man, man jobbar med datorer så det är mest att få en PC och använda 

Word eller använda liksom andra enklare program och så vidare.” – Sara 

Sara menade att nyheten att projektet skulle innebära att skolans PC datorer skulle 

bytas ut emot Mac-datorer, innebar att ovana lärare plötsligt förväntades att kunna 

använda ett främmande operativsystem. Dock poängterade hon att denna oro hade 

minskat hos vissa lärare under projektets gång.  

”Men det är ju flera som har kommit igång faktiskt som har börjat, som har insett att det funkar och 

det underlättar jättemycket.” – Sara  

Sara fortsatte på följande sätt: 

”…saken är att kunna just, lära sig att använda datorerna och sen kan man använda den som finns 

tillgängligt. För du vet på nätet finns det massor, jag själv har suttit under flera timmar, vad som finns, 

vad jag kan använda, det har jag gjort för att jag tyckte, egentligen tycker jag att det är roligt så.”-Sara 

Enligt Sara var det en fråga om att ta sig tid att lära. Sara menade att i kontakt med 

sina kollegor och på sin fritid utvecklade hon egna tankegånger om hur datorn kunde 

lyftas in i undervisningen. Trots oklarheter och oron runt projektet kvitterades de nya 

datorer ut under maj månad 2012. I samband med att lärarna fick tillgång till 

projektets digitala verktyg gavs de möjlighet att medverka vid en serie förberedande 

föreläsningar och workshops.  

 

7.1.2 Förberedande utbildning 

 

 

Projektet introduserades för lärarna genom en serie av föreläsningar och workshops. 

Målsättningen med utbildningen var att informera om datorerna, samt ge de berörda 

lärarna möjlighet att delta i seminarium om hur datorn kunde tillämpas i 

undervisningen. Dessa seminarier ägde runt i olika workshops där inhyrda pedagoger 

föresläste och gav råd om hur datorn kunde användas i skolan baserat på deras 
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erfarenheter av liknande satsningar. Det var upp till lärarna inom det nya projektet att 

välja workshopar utifrån vad de var intresserade av att lära sig. I intervjuerna nämns 

hur de bland annat fick bekanta sig med olika former av Google apps samt formativ 

bedömning. Det som framkom under vår undersökning var att merparten av de 

tillfrågade pedagogerna var nöjda med den förberedande utbildningen:  

 

Diagram 1: Förberedande utbildning.  

Enligt ovanstående diagram upplevde en knapp majoritet att de ansåg att 

utbildningen hade varit tillräckligt för att tillmötesgå deras behov. Trots att 

merparten ansåg att den förberedande utbildningen var tillräcklig så var majoriteten 

av de tillgängliga kommentarerna negativa, en lärare uttryckte sig på följande sätt 

angående utbildningen: 

”Dålig info och få frågor om hur vi vill ha det och vilka behov vi har”- pedagog 31.  

Det ansågs även råda brist på möjligheter att påverka utbildningens utformning. 

Problematiken som lyftes fram var att lärarna efterfrågade en utökad input eftersom 

utbildningen inte var specifikt utformad efter de berörda skolornas behov. Ett 

ytterligare återkommande tema var bristen på tid. En majoritet av lärarna upplevde 

att det inte fanns tillräcklig med tid under de tillgängliga workshop-passen för att 

kunna ta till sig den kunskap som behövdes. Det framkom även att flertalet av 

pedagogerna hade förväntat fler och längre arbetspass, eftersom de ansåg att 

utbildningen enbart skrapade på ytan. 

”… man har ju frågor och så går tiden fruktansvärt fort och för att bli trygg i det så måste man jobba 

kontinuerligt med det och det blir väldigt, väldigt man får som ett smörgåsbord och man bara hinner 

fram och röra vid det så bryts tiden så har jag upplevt i alla fall” – Tobias. 

I citatet ovan liknas den förberedande utbildning vid ett smörgåsbord där 

pedagogerna enbart tilläts ett smakprov. Även Charlotte och Madeleine ansåg att 

projektet innebar en ökad arbetsbörda under det första året av satsningen. 

Detta tema återfanns i de enkäter vi ombett lärarlagen att fylla i:  

“Satsningen av IKT-ped har kommit in ett hektiskt skede för oss lärare, då vi dessutom haft Gy11 att 

implementera/jobba med!!”- pedagog 48 
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Detta framkom även i enkätundersökningen där en stor del av pedagogerna menade 

att de hade velat ha mer kompetensutveckling.  

  

Diagram 2: Möjligheter till vidare kompetensutveckling 

Trots att föregående diagram (se diagram 1) visade att större delen av lärarna 

upplevde att den förberedande utbildningen som tillräcklig, uttryckte en majoritet av 

lärarna att det behövdes en fortgående utbildning under projektets gång. Det fanns 

dock undantag, bland annat menade Sara att den förberedande utbildningen både var 

givande och lärorik: 

”Så vi har haft flera workshops där vi alltså vi har lärt oss jätte, jättemycket och det, jag har liksom 

mest använt min kunskap för att kunna jobba med mina elever och det har underlättat väldigt mycket 

för mig och för dem, att kunna jobba på det sättet.” – Sara  

Sara ansåg att den förberedande utbildningen var en positiv erfarenhet där innehållet 

var både tillräckligt och berikande: 

”jag ville lära mig praktiska saker, t.ex. att kunna lära mig lite mer om google docs du vet, google 

apps. Och de underlättar jättemycket, de är ju väldigt praktiska och väldigt lätta att använda också så 

jag blev faktiskt jätteglad. Jag har faktiskt en positiv ställning till den här, under denna läsår så 

känner jag att mitt jobb har varit väldigt , väldigt ska man säga roligare än tidigare.” – Sara  

Bristen på tid under förberedelserna inför projektet gick hand i hand med bristen på 

ämnesdidaktiskt fokus. En stor del av pedagogerna hade velat få mer tid att anpassa 

den nya tekniken till den egna undervisningen.   
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Diagram 3: Behov av mer tid  

Detta var en brist som påtalades flertalet gånger. Ovanstående diagram visar att 

större delen av de tillfrågade lärarna ansåg att tiden inte räckte till. Det verkade råda 

en viss förvirring bland lärarna eftersom projektet innebar genomgående 

förändringar av skolornas sätt att bedriva pedagogisk verksamhet. Därför ansågs 

bristen på ämnesdidaktiskt fokus vara oroande eftersom många av lärarna inte visste 

hur de skulle lyfta in datorn i sin undervisning. Under samtalet med Tobias var 

bristen av ämnesdidaktiska inriktningar ett återkommande ämne:  

“hur jag som historia och religion kan använda min dator där får jag ju säga tycker jag personligen 

har varit väldigt bristfällig utan det har mer varit att man har haft kompetensutveckling och tre 

gymnasieskolor har suttit och tittat på nån som surfat på en scen va i stort sett och sen har man fått 

testa på olika saker men det har ju varit i så lite omfattning kanske i 45 minuter och sen har man fått 

gå till en ny workshop så det här ämnesdidaktiska tycker jag personligen har ramlat bort” - Tobias 

Även Madeleine som menade att den förberedande utbildningen var tillräcklig ansåg 

att bristen på ämnesdidaktik var en besvikelse. Detta eftersom hon hade förväntat att 

projektet skulle erbjuda hur datorn skulle kunna användas rent praktiskt i t.ex. 

språkundervisningen: 

”En grej som man ofta lyfter fram som man kanske saknar i KPT i allmänhet det är väl ämnesinriktad 

KPT att vi då som undervisar engelska skulle gärna vilja se vad vi kan använda datorn till i 

engelskaämnet respektive historia som jag också har. Det är väl i så fall mitt standardsvar gärna mer 

ämnesinriktad KPT kring just hur man använder IKT i undervisningen. ” – Madeleine   

På frågan om något saknades under den förberedande utbildningen poängterade Sara 

att avsaknaden av ämnesdidaktiskt fokus som den största bristen med projektet. Hon 

betonade även att skolledningen hade lovat att skolorna det skulle utföras fortsatta 

utbildningstillfällen. Något som enligt Sara tyvärr uteblev. Trots dessa 

bristerresulterade introduktionen i vissa fall i ett utökat samarbete mellan lärarlagen 

på skolorna: 

“Den egna kompetensen har ökat främst i samarbete med kollegor. Ej pga. av KPT-utbildnigen.”-

pedagog 10 

Madeleine var en av pedagogerna som främst betonade värdet av samarbete. Enligt 

Madeleine skapades det en fördjupad gemenskap hos de verksamma lärarna på 

hennes skola som tillsammans utformade ämnesdidaktiska metoder att använda 
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datorn i undervisningen. På frågan om hon upplevde att lärarlagen gavs tillräckligt 

mycket tid till praktisk kunskapsinlärning svarade Madeleine följande: 

”Ja jag tycker nog det. Visst sen kan man alltid säga, får man nånsin tid med KPT. Det är väl som med 

all KPT lite sen får du ju fortsätta själv det är ju meningen att du ska sitta hemma sen väl och pilla och 

greja och få tips av kolleger här på rummet” – Madeleine 

Enligt Madeleine insåg arbetslagen att de befann sig i samma båt och samarbetet som 

uppstod resulterade i ett ovärderligt utbyte av tankar och idéer. Utbytet gjorde det 

möjligt att fånga upp de lärare som annars riskerade att hamna på efterkälken. Detta 

eftersom det fanns en uttryckt hopplöshet bland vissa av lärarna som ingick i projektet: 

”Ja det är många som klagar, väldigt mycket som säger att det här är hopplöst, jag har aldrig använt 

det så datorer i min undervisning och jag ska inte använda det överhuvudtaget. I början, jag har hört 

bara, jag ska inte använda den här för att det är ju svårt eller jag kan inte hantera den här osv.”- Sara 

Madeleine återkom till ämnet stress i emot slutet av intervjun, hon betonade att det 

sällan fanns en passande tid att lansera projekt av denna storlek. Dock påpekade 

Madeleine att kollegornas samarbete hade haft genomslagkraft även hos hennes mest 

skeptiska kollegor: 

“tror att de flesta ser datorn som en bra, ett bra komplement i undervisningen och använder den mer 

eller mindre mycket en del använder den ju alltid och andra lite mer färre gånger liksom i veckan. Men 

också att vi lär oss hela tiden och kommer att bli bättre och bättre och jag tror att de flesta förstår det 

och vår skoledning förväntar sig inte några dator..eh experter här efter ett år bara. Utan att vi har tid 

på oss helt enkelt.” - Madeleine  

För Madeleine var det en självklarhet att det var upp till var och en av de berörda 

pedagogerna att själva utöka sitt digitala kunnande.  

Sammanfattningsvis präglades utbildningsdagarna av bristande förberedelse 

Majoritet av lärarna efterfrågade mer tid till utbildning samt saknade ett pedagogiskt 

motiverat syfte bakom projektet. Flertalet av lärarna menade även att den 

förberedande utbildningen saknade ett ämnesdidaktiskt fokus, något som upplevdes 

som problematiskt eftersom detta orsakade oro bland de lärare som saknade 

datorvana. Dock fanns det lärare som såg projektet som en spännande möjlighet att 

utveckla sin lärarroll och undervisningssätt.     

 

 

7.2 Användning och pedagogiska konsekvenser:  

Denna del av resultatet kommer att belysa projektets inverkan på pedagogernas 

dagliga arbete samt yrkesroll som lärare. Vi kommer även att lyfta fram hur 

pedagogerna upplevde att tillgången till den nya datortekniken påverkade elevernas 

prestationer och måluppfyllnad. 

7.2.1 Lärarnas datoranvändning: 
 
 

Under rubriken datoranvändning skall vi delge läsaren vilka åsikter och upplevelser 

som lyftes fram av de tillfrågade lärarna gällande datorns inverkan på deras dagliga 

verksamhet.  
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Enkätundersökningen visade att större delen av de tillfrågade pedagogerna ansåg att 

datorn haft en positiv inverkan på deras undervisning: 

 

Diagram 4: Datorns inverkan på undervisningen 

Kommentarerna från enkäterna och intervjuerna visar att datorn resulterade i en 

förändring av den dagliga skolverksamheten. Som det går att avläsa i diagram 4 var 

nästintill alla lärare positivt inställda till de förändringar som projektet hade inneburit 

för den dagliga verksamheten. Datorn innebar en utökad kommunikation mellan 

elever och lärare samt förändringar i sättet lärarna bedrev sin undervisning. Detta 

berodde delvis på att datorn gav skolan ett större utrymme att använda digitala 

verktyg som tidigare inte varit möjlig pga. av den bristande tillgången till datorer. 

Den utökade tillgången till Internet var enligt ett antal lärare något som öppnade upp 

sättet de bedrev sin undervisning. Enligt Tobias blev datorn ett tillskott som både 

effektiviserade hans undervisningssätt och administrativa arbete: 

”Jag har mycket lättare nu tex levnadsgöra min egen undervisning. Nu har jag alltid min dator med 

mig eleverna har också jag kan jobbamycket mer aktivt med historiska källor, vi kan, jag kan istället 

för att t.ex. stå och berätta om typ medeltidens Sverige så kan ju jag säga åt eleverna att imorgon 

kommer jag ta min utgångspunkt i typ digerdöden i Europa Sverige och för att ni ska vara förbereda 

så kan jag då sända ut att de går in och kollar på någon informationsfilm just om digerdöden och så 

tar min utgångspunkt i det så att de gör stora delar hemma och sen reflekterar vi över den här vad 

heter det dokumentären under skoltid.” – Tobias 
 

Tobias menade att datorn innebar effektivare lektionstillfällen eftersom möjligheten 

att låta eleverna ta del av grundmaterialet inför nästkommande lektionstillfälle gav 

dem möjlighet att ha en viss förkunskap innan lektionen. På så sätt gavs det enligt 

Tobias mer tid åt att genomföra diskussioner inom klasserna som gav dem möjlighet 

att ytterligare reflektera över ämnet som behandlades. Något som även togs upp i 

kommentarerna i enkätundersökningen:  

“Gillar att det är så enkelt att finna film på t.ex. Youtube och lika enkelt att visa dem förstärkning i min 

undervisning” - pedagog-  

 

Flera pedagoger nämner att datorn har lett till förbättrade kontakter med eleverna och 

möjligheter att snabbare ge eleverna återkoppling.  
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“Gillar Google apps för kommunikation med elever inlämning av elevarbete- lätt att 

kommentera slipper ursäkter och en superrörig mailbox.” - pedagog - 

Enligt Charlotte blev datorn en naturlig förlängning av hennes roll som lärare. 

Tillgången till detta digitala verktyg gav henne en bättre kontakt med sina elever, 

samtidigt som projektet gav henne möjligheten att använda presentations verktyg 

som tidigare inte hade varit möjligt. Charlotte menade att tillgången till en egen dator 

hade resulterat i att White board-tavlan blivit överflödigt, eftersom allt sköttes via 

datorn. Detta framgick även av enkätundersökningen:  

 

“jag skriver nästan inget på tavlan nu för tiden. Allt är sparat digitalt.” -pedagog  

Precis som Tobias nämnde Charlotte gav datorn  ett öppnare klassrum med tillgång 

till hjälpfulla verktyg och alla tillgängliga internet-källor som eleverna utan 

svårigheter kunde ta del av under lektionstid. Flera pedagoger kommenterade i 

enlighet med Tobias och Charlotte att datorn inneburit en ny möjlighet för 

implementera nya sätt att bedriva sin undervisning. Madeleine poängterade att hon 

sökte sig till det som kunde vara givande i hennes digitala kompetensutveckling och 

deltog ofta i möten med sina kollegor kring hur de kunde vidareutveckla datorns roll 

under lektionerna. Hon menade att upplevelsen nästan var en form av ny-förälskelse. 

” för min del blev det att man började använda den jättemycket och jag hade skrivit ett dokument som 

jag istället för att dela ut på papper visade på White boarden för eleverna och egentligen har jag väl i 

efterhand insett att mycket av det jag har lagt på datorn istället kunde jag ju fortsatt göra på papper 

eller fortsatt att göra på annat sätt som jag gjorde innan.” – Madeleine  

Något upprepades under samtalet med Charlotte. Enligt Charlotte fungerade datorn 

främst som en ersättare för de traditionella verktygen penna/papper och White board, 

hon nämnde också precis som Tobias att datorn hade inneburit en effektivisering av 

hennes arbete eftersom hon kunde minimera tiden som behövdes för att kopiera upp 

information och elevuppgifter. Något som istället kunde ske via e-post. I likhet med 

de övriga intervjuade pedagogerna menade Sara att projektet hade effektiviserat 

hennes arbete samt att hon inte längre behövde förlita sig på tryckta papperskopior i 

sin kommunikationen med eleverna. 

”Ja för det första så, förra året under de här fyra fem år som jag har jobbat här så har det blivit 

mycket med att kopiera alltså material och mycket papper och nu liksom allt finns sparat. Så jag 

behöver inte springa och stressa eller så. Så det är mest att jag försöker liksom använda så mycket, 

alltså utnyttja den här så mycket som möjligt. Men t.ex. pro, då är det lite annorlunda för då är det 

papper och penna.” – Sara 

När det gällde att vidareutveckla datorns roll i klassrummet svarade Tobias nekade 

på frågan om han känner sig säker i att applicera datorn ytterligare i sin 

undervisning: 

”Nää det gör jag inte. Jag känner mig säkrare idag än vad jag gjorde för ett år sen. Jag hoppas att om 

ett år kommer jag känna mig ännu säkrare men det är mycket, jag har mycket kvar själv att jobba med 

själv det är helt klart men det viktigaste för mig är ju, det är ju att jobba med och mot mina elever. Sen 

får jag ta detta vid sidan om när jag får min tid helt enkelt.” – Tobias 

Under intervjun poängterade Tobias även att han inte använde sociala medier eller 

några speciella datorprogram under sin dagliga undervisning: 

”Jag använder mig själv inte av sociala medier fråga mig inte varför. Jag har inte Facebook själv. Det 

jag använder mig av i huvudsak det är ju mer så att, dela dokument, maila ut inte maila ut, göra 

uppgifter åt dem, ut med filmkväll osv. så att de kan göra jobbet hemma men inte sociala medier 

använder jag mig inte av.” - Tobias 
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Enligt Tobias var hans undervisning relativt traditionell i sin undervisning och att 

lektioner främst genomfördes muntligt utan hjälp av modernare hjälpmedel. Dock 

betonade han att datorn inneburit ett effektivt sätt att förbereda eleverna för 

kommande lektionstillfällen, genom att ge dem uppgifter och information i förväg på 

ett behändigare sätt än att dela ut stenciler. Till skillnad från Tobias var Madeleine 

positiv till tanken om att utmana sig själv ytterligare, bland annat nämndes att hon 

dagarna innan vårt samtal hade inlett ett samarbete med en av sina kollegor. Ett 

samarbete som var tänkt att både skapa en vidare kompentensutveckling för 

lärarlagen samt vara en plattform för en serie av föreläsningar. Under dessa 

föreläsningar skulle eleverna få möjlighet att själva få prova på att arbeta med de 

digitala verktyg som inhyrda gäst föreläsarna använde i sin yrkesutövning. Även 

Sara var positivt inställt till att utveckla datorns roll i henne yrkesutövning. För att 

lyckas med detta var det enligt Sara enbart en fråga om att ta sig tid att lära sig. Sara 

menade att hon hittade i kontakt med sina kollegor och på sin fritid lyckades utveckla 

tillvägagångssätt för att kunna lyfta in datorn ytterligare i undervisningen. Bland 

annat nämnde Sara att Facebook var en värdefull tillgång under denna process: 

”… genom Facebook kan man få tips från andra lärare för att jag har liksom, jag vill säga kontakt med 

andra lärare från andra skolor och man får tips, de brukar just rekommendera: ”Den här kan du 

använda i din undervisning. Den här hjälper jättemycket när du ska ta upp det här ämnet.” Och ”det 

har funkat för mig. ”Och vissa säger: ”Det här är inte så bra för det är inte gratis”. Det finns vissa 

grejer som är gratis och det finns saker som kostar pengar men mest så finns alltså, det finns massor” 

– Sara 

Sara nämnde bland annat att hon hade haft användning av Google DOCs. En tjänst 

som gav henne en unik översikt över elevernas arbeten samtidigt som det skapade 

utökade kommunikationsmöjligheter mellan lärare och elev. Sara berättade bland 

annat om ett tillfälle när Google DOCs hade kommit till användning då en av hennes 

elever hade haft svårigheter med att följa med i skolan: 

”… då hade jag tid på eftermiddagen, då var jag hemma så vi hade kommit överens för han ville faktiskt 

lära sig så vi hade, vi hade kommit överens om att tränas via Google, Google DOCs. Så jag skulle 

förklara för honom de viktiga punkter och han hade frågor till. Och ställde frågor och jag förklarade, 

han fick exempel, han fick övningar där osv. Så… det var jättekul, han tyckte också att det var jättekul 

och han faktiskt fattade” – Sara 

Sara nämnde även att hon hade skött alla kommunikation med eleverna via Skype för 

att kunna närvara i klassrummet under gånger hon varit hemma sjuk: 

”Jag sa: ”Ni ska bara jobba med denna uppgift på lektionen ok och innan lektionen är slut så måste ni 

vara färdiga. Och om ni inte lämnar in någonting och ni inte gör det så påverkar närvaron. Och då på 

det sättet så blev de tvungna att jobba under hela, hela lektionen. Så jag var också online, inloggad och 

de ställde frågor och då svarade jag och tittade på deras dokument. Hur de gjorde och då fick de förslag 

från mig, hur de kunde förbättra den här och den där och så. SÅ det är ett väldigt bra sätt att jobba 

tycker jag.” – Sara 

Under slutet av samtalet med Madeleine nämndes i förbigående att hon stundtals 

uppfattade projektet som ett tveeggat svärd. Madeleine poängterade att hon stundtals 

under projektet hade kommit att börja omvärdera den ökande digitalisering av skolan:  

“... det finns en motreaktion mot allt det här datoriserandet eller i överhuvudtaget vår tekniska 

fokusering. Det finns ju slowfood t.ex. fastfood det finns en motrörelse som ska då hela slow nånting 

fast… jag vet inte slow media eller nåt? Att man faktiskt går tillbaka till penna och papper mer att det 

finns en bakåtsträvansrörelse inom pedagogiken.” -Madeleine   
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Sammanfattningsvis effektiviserade datorn den dagliga verksamhet och 

kommunikationen mellan lärare och elev. Flertalet lärare ersatte traditionella verktyg 

som penna med datorn samtidigt som datorn eliminerade behovet av papperskopior. 

Inom undervisningen berodde graden av datoranvändning på den enskilda läraren. 

Främst användes datorn som ordbehandlare och presentationsverktyg. Dock fanns 

lärare som valde att utforska de möjligheter som tillgången till den senaste 

datortekniken innebar, bland olika sorters datorprogram, webbtjänster samt sociala 

medier.  

 

7.2.2 Projektets inverkan på eleverna: 
 

Lärarna fick tillgång till datorerna tidigare än eleverna, med avsikt att låta dem 

utveckla en vana vid den nya tekniken. När eleverna introducerades in i projektet 

ansåg många av pedagogerna att datorn hade en polariserad effekt i klassrummet:  

“För en del elever har det här varit helt underbart. Man har helt enkelt inte har haft en egen dator 

tidigare, nu har man det, nu kan man ta med sig skolarbete hem osv. Och de använder datorn på ett 

jättebra sätt. Men sen har vi ju också den andra sidan av myntet som, frestelsen blir för stor under 

lektionstid helt enkelt man kan inte låta datorn vara igenslagen. Utan det är Facebook, det är Youtube 

och allting är oändligt, det tar ju inte slut och för dessa elever har de själv torpederat väldigt mycket 

av sin egen utbildning helt klart.” – Tobias 

Tobias menade att projektet blev en vågbrytare där studiemotiverade elever såg 

datorn som ett komplement till deras undervisning medan mindre studiemotiverade 

elever hade lättare för att distraheras av datorns frestelser. Enligt Tobias resulterade 

detta i att mer av arbetstiden ägnas åt återkoppling med elever varit distraherade 

under lektionstillfällena, något som inverkade negativt för dessa elevers betyg. 

Denna aspekt återkom även i enkätmaterialet, där vissa pedagoger nämnde att 

eleverna inte gavs samma möjlighet och invänjningsperiod som pedagogerna blivit 

tilldelade:  

 

Diagram 5: Elevernas datoranvändande. 
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Enligt enkätundersökningen upplevde en del av de tillfrågade lärarna att eleverna 

använde datorn på ett konstruktivt sätt, dock skulle enkäternas kommentarssvar och 

interjuver visa på ett delvis kontrasterade resultat:  

“Det blev en alldeles för dålig introduktion för eleverna vilket har inneburit mycket ren 

datorundervisning på lektionerna.” - pedagog 44 

 

Enligt Tobias resulterade denna distraktion i fler elever en tidigare hamnade bakom i 

sina studier. Tillgången till datorerna och Internet resulterade även i ett ökande antal 

elever som lämnade in plagierade arbeten och texter. Tobias menade att för vissa 

elever var den obegränsade tillgången till Internet en alltför stor frestelse: 

”eleverna har ett stort eget ansvar och väldigt många anser väl att man ska curla dem även här va så kör 

inte jag den principen man gör ett val helt enkelt. Deras val är att gå in på Youtube, Facebook istället 

och då får man också ta konsekvenserna. Många, tagit fler fuskare i år bland annat.” – Tobias   

Enligt Tobias var elevernas mognadsgrad avgörande för hur datorn kom till 

användning i skolan. Enligt Tobias hade andra eller tredje års elever i större 

utsträckning visat sig kunna hantera datorn på ett ansvarsfullt sätt. Tobias slutsats var 

att datorns introduktion hos de yngre eleverna riskerade att sätta tonen för deras 

återstående skolgång. En tankegång som återkom under granskningen av vårt 

empiriska material, dock fanns de pedagoger som ansåg att datorns inverkan i skolan 

var övervägande positiv trots risken med distraherade elever: 

“Eleverna distraheras lätt av datorn vilket är tråkigt, men det är så skönt att alltid kunna hänvisa till 

sitt webbaserade material. Det blir liksom lätt att hålla koll på vad man gjort och skönt att kunna samla 

allt sitt undervisningsmaterial på ett ställe.” - pedagog 10 

Enligt Tobias var det grundläggande problemet av bristen av klara riktlinjer hur 

datorn skulle användas i skolan. Enligt Tobias fanns det inte tillräckligt med 

information för vilka regler som gällde för eleverna, vilket försvårade för 

pedagogerna eftersom det inte fanns motåtgärder som kunde tilltas vid 

datormisskötsel. Madeleine delade till viss del Tobias åsikter, dock valde hon att gå 

till sig själv när det gällde hennes eget sätt att hantera datorn i liknande miljöer som 

eleverna dagligen befann sig i:  

“De flesta använder ju datorn till det vi ska göra på lektionen, absolut. Men eeh, sen är dom ju inte 

alltså det kan man ju bara se till sig själv. Under en workshop sitter jag inte bara med det jag skrev på 

workshoppen själv även om jag är lärare och borde verkligen skärpa till mig så kanske jag slänger i 

väg ett mail plötsligt som inte har med workshoppen att göra. Eh så att jag menar att även dom mest 

ordentliga elever gör ju kanske nånting annat under lektionen såklart. ”- Madeleine  

Madeleine fortsatte på följande sätt:  

“... jag är ju inte ute efter att man ska vara så där totalt *skratt* som en robot men ibland kan det ju 

kännas så om en del elever under merparten av lektionen inte har pysslat med det vi ska. Dom har gjort 

annat, spelat t.ex. Det är ju jättelätt att se om man kommer förbi deras dator vad dom hinner klicka bort 

eller vad som ligger nere eller uppe öppnade sidor. Det går ju inte att dölja liksom.” – Madeleine  

Enligt Madeleine var distraktioner på lektionstid oundvikliga men ansåg att 

merparten av eleverna använde datorn ansvarsfullt. För att motverka att datorn blev 

ett distraherande element i klassrummet betonade Madeleine att det var hennes 

uppgift att planera datorfria lektioner. Madeleine nämnde att skolans IKT pedagog 

utformat ett projekt där elever som upplevde svårigheter med att arbeta konstruktivt 

med datorn fick möjlighet att arbeta utanför klassrummet. Något som hade resultat i 

ökade studieresultat.  
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Sammanfattningsvis visade detta avsnitt att tillgången till datorer hade förändringar 

av elevernas prestationer och måluppfyllnad. Enligt flertalet lärare inverkade datorn 

negativt på elevernas koncentrationsförmåga eftersom datorn blev alltför 

distraherade. Enligt vissa lärare spelade elevernas mognadsgrad en avgörande roll 

eftersom de högre årskurserna hade visat sig kunna anamma datorn på ett mer 

ansvarsfullt sätt än sina yngre skolkamrater.  

 

7.2.3 Förändringar av lärarrollen: 

 

I detta avsnitt är det vår avsikt att belysa de förändringar som lärarna upplevde att 

projektet hade fått för deras roll som pedagoger. 

Trots att Madeleine var en av de lärare som var mest positiv till projektet uttryckte 

hon en viss skepsis: 

“Kanske lite att man känner att man har förlorat lite kontroll… över vad som händer i klassrummet. 

Eh, i och med som jag sa innan det finns en oändlig möjlighet till att göra annat på datorn som inte jag 

hade tänkt mig då på lektionen. Och att man får vara mer polis än innan kanske, som jag inte gillar 

speciellt mycket.” – Madeleine  

Enligt Madeleine ägnades merparten av lektionerna åt att kontrollera att elevernas 

datoranvändning. Hon beskrev att vissa elever blev skickliga på att växla mellan att 

titta på sociala medier och Youtube trots att hon regelbundet rörde sig bland 

bänkarna. Enligt Madeleine var detta en ironisk problematik eftersom distraktionerna 

kom med ett verktyg som tilldelats av skolan. Något förvärrades av att lärarlagen 

saknade både riktlinjer och befogenheterna att agera i de fall eleverna misskötte 

datorerna. Båda Tobias och Madeleine påpekade att bristen fastslagna regler och 

befogenheter resulterade i att tillrättavisningar av elevers misskötsel förblev tandlösa 

eftersom de inte hade rätt att t.ex. beslagta datorerna. Båda pedagogerna ansåg att 

bristen på riktlinjer var ett av satsningens största problem. Enligt Madeleine skapade 

detta en osäkerhet bland lärarna på hennes skola eftersom de ansåg att detta 

underminerade deras aktoritet i klassrummet. Enligt Madeleine grundades denna 

problematik i den bristande kommunikation som fanns mellan skolledningarna och 

de verksamma lärarlagen: 

“det här borde skolledarna ha tänkt på från början. När dom ingick det här avtalet att dom i sin tur 

frågade, vad kan vi säga till våra anställda eller till eleverna att det här gäller och det här gäller inte. 

Men det verkar ju inte som dom har kanske har tänkt i dom banorna själva. ”-Madeleine  

Madeleine fortsätter på följande sätt:  

“det kanske finns riktlinjer men… Jag känner inte till några i alla fall Eh, det kanske är så att skulle du 

fråga en av våra rektorer så skulle dom säga joo men vi har ju tydliga regler kring om vad eleverna 

inte får göra på datorn. Jaa det är ju bara kanon om det finns *skratt* men då ju det inte det riktigt 

förmedlats till oss då kan jag känna. Sen om det bara är liksom handlar om svensk lag eller sunt förnuft 

då blir det ju lite luddigare eller då vet inte jag, då vill jag ju se det då nedskrivet i punkter i såfall.” – 

Madeleine  

 

Madeleine menade dock att bristen på riktlinjer resulterade i att flera av arbetslagen 

på skolan tillsammans hade framfört sina synpunkter till både arbetsledare och 

skolledningen med förhoppningen att dessa brister åtgärdades.  
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I detta avsnitt framkom att en-till-en projektet innebar att flertalet lärare upplevde att 

de saknade befogenheter att ingripa i de fall eleverna misskötte sina datorer. Detta 

resulterade i att ett antal av lärarna ansåg att deras roll som pedagoger begränsades 

av det faktum att större delen av lektionspassen spenderades på att kontrollera att 

elevernas datoranvändande.   
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8 Analys och Slutsatser 
 

 

I kommande kapitel genomförs en analys av det material som presenterats i 

föregående kapitel. Vår analys kommer att tematiseras utifrån ramverksteorins tre 

beståndsdelar Ramar, Process och Resultat, som presenterades i studiens 

teorikapitel. Avsikten är att likt i resultatet först analysera projektets introduktion och 

uppbyggnad följt av vilka processer introduktionen skapade för att avslutningsvis 

analysera vilket resultat/utfall som slutligen gick att utläsa i det empiriska material vi 

har granskat under studiens gång. Puentedura kategoriseringar och SAMR modell 

kommer att ligga till grund för vår analys av vilka nivåer läraranas datoranvändning 

befann sig på under projektets första år. Detta i avsikt att försöka avgöra hur pass 

långt projektet hade utvecklats samt hur lärarna själva anser att deras egen 

kompetens och tekniktrygghet har utvecklats under projektets gång. Vår mening är 

att lyfta fram projektets beroende av lärarnas inställning och agerade gällande de 

förändringar som en-till-en projektet innebar för pedagogernas yrkesutövning. 

 

 

 

8.1 Ramar:  
En av de mest framträdande aspekterna under vår granskning var åsikterna som 

framfördes angående uppstarten av projektet och de inledande utbildningsdagarna. 

KPT dagarnas syfte var att erbjuda lärarna chansen att bekanta sig med de nya 

datorerna samt delta i workshops utformade för att skapa en förståelse för hur datorn 

skulle kunna användas på lektionstid och i administrativa syften. Flertalet lärare 

uttryckte tidigt ett positivt ställningstagande gällande valet att investera i en 

allomfattande en-till-en satsning eftersom projektet innebar en förändring av 

skolornas tidigare bristande tillgång till datorer. Innan projektet fanns enbart ett fåtal 

datorer till förfogande och det framhölls att ofta krävdes det noggrann planering för 

att säkerställa att det fanns tillgängliga datorer vid de tillfällen de behövdes i deras 

undervisning. Enligt den forskning som vi tagit del av knyter digitala satsningar av 

detta slaget an till Peggy Ertmers fyra kategorier samt Håkan Fleischers fyra faktorer 

(samhällsfaktorn) om vad som krävs av skolor för att hålla sig ajour med den 

ständiga tekniska utveckling vars första stadie berör skolornas tillgång till 

fungerande datorteknologi som blir grundläggande i utvecklingen av både lärare och 

elevers digitala kompetens och förståelse för den nya tekniken. 84 

Dock poängterar Robert Puentedura och Martin Tallvid att tillgången till de senaste 

tekniska hjälpmedlen inte är tillräckligt för att försäkra att datorn kommer till sin 

fulla rätt inom skolornas undervisning. Både Tallvid och Puentedura betonar att varje 

en-till-en satsning bör byggas kring en stabil pedagogisk grund. Den pedagogiska 

utgångspunkten är en central målsättning som lyfts fram i studien om Falkenbergs 
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projekt där det grundläggande syfte var en lärandemiljö där datorn var ett naturligt 

inslag i skolans vardag tänkt att motivera och lyfta både elevernas lärandelust och 

måluppfyllelse.85 Tallvid menar att ett projekt utan en stabil pedagogisk grund 

riskerar att falla offer för stagnation och resultera i att skolans investeringar riskerar 

att ha gjorts i onödan. 86 Under introduktionen av det granskade en-till-en projektet 

framkom att majoriteten av lärarna ansåg att de största bristerna var avsaknaden av 

just ett sådant syfte. I sin avhandling ställde sig Håkan Fleischer frågan: ”Om en-till-

en är svaret, vad är då frågan?”87 I detta fall verkade uppstarten av projektet enbart 

väcka ännu fler frågor däribland vari det pedagogiska värdet låg i denna digitala 

satsning. Dock framkom det i vissa fall att bristen av ett sådant syfte var förlåtligt 

eftersom de nya datorerna ansågs vara ett tillräckligt skäl för att investera i projektet.  

En aspekt av en-till-en projektet som återkom frekvent under vår studie var den 

förberedande utbildningen. Enligt Tallvid är förberedelsen en central del i att skapa 

en fördjupad kunskap hos lärarkåren som skall resultera i en trygghet gällande att 

applicera den nya datortekniken i sin yrkesutövning. Under sin undersökning 

betonade Tallvid att det var särskilt anställda IT pedagogerna och Falkenbergs 

skollednings ansvar att utforma utbildningen utifrån lärarnas frågeställningar samt 

behov. Redan från början skulle projektet utformas runt lärarna som skulle agera 

inom den nya digitala skolmiljön.88 Vår studie uppvisade att enbart knapp majoritet 

av lärarna var nöjda med utbildningen(se diagram 1). Trots detta var det som främst 

bristerna i utbildningen som lyftes fram. Vissa av lärarna menade att tiden inte räckte 

till samt efterfrågade ett ökat lärarinflytande i projektet. Något som Tallvid samt 

Månsson och Persson betonar bör vara en central grundsten i utformningen av 

satsningar av denna natur.89 Enligt Månsson och Persson är möjligheten att kunna 

påverka förändringar som sker på ens arbetsplats av yttersta vikt i skapandet av en 

stabil och trygg arbetsmiljö. 90 Avsaknaden av möjlighet att påverka projektet var 

återkommande bland enkäterna där flertalet lärare kommenterade att tiden som 

planerats för utbildning var för kort. 

Enligt Ertmer är ytterligare utbildning enbart positivt för att kunna uppnå en 

skolmiljö där datorn kommer till sin fulla potential. Ertmer betonar att lärarlagen 

inom en-till-en satsningar bör ges möjlighet till en kontinuerlig 

kompetensutveckling.91 En åsikt som återkommer i Tallvids undersökning av 

Falkenbergsprojektet. Enligt Tallvid tenderar vidareutbildningar med att stimulera 

utvecklingslusten hos de lärarlag som ingår i satsningen. Tallvid menar att en 

grundläggande målsättning bör vara att hålla personalen motiverad eftersom det är 

lärarnas inställning och goda moral är grundläggande faktorer för att ett en-till-en 

projektet skall fortlöpa och utvecklas. 92 Främst bland den förberedande 

utbildningens brister var avsaknaden av ämnesdidaktisk inriktning som förenade de 

flesta av lärarnas synpunkter. Denna åsikt var återkommande i enkäterna och lyftes 
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även av samtliga av de intervjuade lärarna. En brist som dock kom att hanteras på 

olika sätt av de berörda lärarna.  

 

 

 

 

8.2 Process: 
 

Under rubriken process är det vår avsikt att belysa hur det ramverk/förutsättningar 

som utgjorde introduktionen av projektet som presenterades i föregående kapitel 

mottogs och hanterades av de lärare som ingick i en-till-en projektets ramverk. 93 I 

föregående kapitel lyftes lärarnas åsikter om introduktionens brister. Dessa brister 

var tidsbrist, avsaknad av pedagogisk målsättning samt bristande ämnesdidaktisk 

inriktning i den utbildning som erbjöds.  

Introduktionen av detta projekt genomfördes under vårterminen 2012, en period som 

präglades av införandet av en ny gymnasiereform/betygsystem. Flera av lärarna 

nämnde en vanligtvis hektisk period förvärrades i samband med införandet av två så 

drastiska förändringar på kort tid. Förändringar som främst skapade oro bland äldre 

kollegor som uttryckte hopplöshet inför förväntningarna som lärarlagen stod inför. 

Enligt Månsson och Persson är det vanligt förekommande att den äldre generationens 

lärare riskerar att uppleva en känsla av otillräcklighet i kölvattnet av de allt snabbare 

förändringar som skett i skolansvärld än sina yngre kollegor.94  

Denna oro ansåg vissa vara ett resultat av en teknikhets som hade gått överstyr. Dock 

fanns lärare som fann trygghet i sin grundläggande datorvana och kompetens. Enligt 

Riis är mänskliga faktorn avgörande i de genomgripande förändringar som utökande 

digitala satsningar inom skolvärlden innebär.95 Avgörande reformer inom skolan 

resulterar ofta förändringar i synen på pedagogik och undervisning. Något som 

riskerar att skapa oro och stress bland lärare som är medvetna om sin egen bristande 

datorvana och digitala kompetens. Enligt Månsson och Persson är detta kopplat till 

att många lärare som varit verksamma under en längre tid menar att de förändringar 

som skett i skolan under de senaste åren har förändrat läraryrket genom att lärarnas 

egenkontroll kreativitet i deras yrkesutövning sakteligen reformeras bort till förmån 

för reformer tänkta att effektivisera skolan, samt öka dess måluppfyllnad.96 

I vår undersökning nämndes flertalet gånger att lärare uttryckte en osäkerhet inför att 

arbeta med ett datormärke de aldrig tidigare haft erfarenhet av.  

Enligt Kroksmark riskerar en sådan oro innebära att lärare börjar uppfatta sig som 

otillräckliga inför de kommande förändringarna av skolsystemet.97 Denna oro 

riskerar även att innebära att datorn ses som något hotfull och främmande. Denna oro 
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96 Månsson, Persson (2004) s. 315 

97 Kroksmark, Thomas (2011) s. 9 



37 

 

riskerade samtidigt att förvärras i efterdyningarna av en förberedande utbildning som 

av många av lärarna uppfattades som bristfällig. Vissa av de tillfrågade lärarna 

uttryckte främst tvivel gällande avsaknaden av pedagogisk målsättning samt 

ämnesdidaktisk inriktning. Samtidigt som det fanns en tveksamhetgällande vilken 

inverkan datorerna skulle ha på elevernas prestationer och resultat. Enligt Ertmer 

riskerade oro av detta slag resultera i att osäkra av lärare väljer att motsätta sig 

projekts syfte baserat på sin egen osäkerhet inför de stundande förändringarna.98 En 

problematik som Tallvid betonar är vanligt förekommande i introduktionsfasen av 

digitala satsningar.99 

Som nämndes tidigare i detta kapitel var denna oro främst förekommande hos äldre 

lärare som upplevde att deras datorkompetens var otillräcklig för att uppnå de 

förväntningar som projektet medförde. De var främst dessa lärare som upplevde den 

förberedande utbildningen som bristfällig samt efterfrågade ytterligare 

vidareutbildning. Medan de lärare som betonat sin egen datornvana i större 

utsträckning ansåg att utbildningen i allafall var tidsmässigt tillräcklig. Det fanns 

även dem som ansåg att stress var ett naturligt inslag i läraryrket och att det aldrig 

skulle fanns en passande tid för lanseringen av projektet av denna storlek. Månsson 

och Persson betonar att lärare som ser möjligheter även i stressiga situationer ofta har 

lättare för klara stressiga förhållanden i en redan krävande arbetsmiljö.100   

 Trots att introduktionen av projektet skapade en stressande arbetsmiljö resulterade 

detta i vissa fall att samarbetet i arbetslagen utökades, i avsikt att gemensamt utarbeta 

tillvägagångssätt att anpassa undervisningen till de nya förutsättningar som projektet 

medförde. Inom denna grupp fanns också dem som upplevde att projektet var 

motivationshöjande och tog sig an att utbilda sig själva på både lediga stunder under 

arbetsdagen samt på sin fritid.  

Enligt Ertmer och Puentedura är lärarnas inställning avgörande i samband med 

digitala satsningar av denna storlek.101 För att lyckas utforma ett skolsystem där 

datorn blir ett utvecklande tillskott i undervisningen krävs det enligt Ertmer och 

Puentedura att de berörda lärarna är villiga och motiverade för att omformulera sättet 

att bedriva skolans pedagogiska verksamhet.102 Något som Ertmer poängterar är 

problematiskt att uppnå. Som tidigare nämnt i detta kapitel reagerade lärarna inom 

projektet olika i mötet med den stundande digitala utvecklingen. Reaktioner som 

bottnade i lärarnas inställningar kring de förändringar som en-till-en projektet 

innebar. Både Ertmer och Puentedura betonar att en-till-en projektens utveckling 

samt fortlevand är direkt knutna till lärarnas inställningar, som är avgörande för det 

slutliga utfallet för projektets framgånga samt för vilken roll och nivå datorn kommer 

att spela i arbetet för både lärare och elever. 
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8.3 Resultat: 

Enligt Lindblad skapar politiska samt administrativa beslut ett ramverk som vars 

specifika förutsättningar kan ge upphov till processer som spelar en central roll i det 

utfall som slutligen blir resultatet av det grundläggande beslutet. 103 I detta avsnitt är 

det vår avsikt att granska vilken inverkan en-till-en satsningens introduktion samt 

processer fick för de berörda skolorna och lärarlagens yrkesutövning. Det är vår 

mening att granska hur projektet påverkade lärarnas arbete och undervisning. Detta 

kapitel kommer även belysa hur datorn specifikt kom till användning utifrån 

nivåerna i Puenteduras SAMR modell samt hur lärarna upplevde att datorn 

påverkade dem själva och deras elever. 

Stress och avsaknad av en pedagogisk vision var återkommande teman under vår 

studie.  Stressen och oro gav upphov till tveksamheter i lärarlagen kring en-till-en 

projektet inverkan på den dagliga verksamheten på skolorna. Enligt Hargraves är 

detta förekommande i situationer förknippat med plötsliga förändringar av skolans 

övergripande struktur.104 En annan återkommande aspekt av vår undersökning var de 

olika tillvägagångssätt som tillämpades för att bemöta de brister som lärarna ansåg 

fanns i projektets ramverk. Vissa av lärarna ansåg att arbetsbördan efter projektens 

infördande blev för stor och efterfrågade mer tid och vidare utbildning. Enligt 

Månsson och Persson har den upplevda bristen på tid varit ett återkommande tema 

hos lärare i efterdyningarna av de skolreformer som genomfördes under 1990-talet 

som resulterade i skapandet av en alltmer flexibel skolform öppen för snabba 

genomgripande förändringar.105 

Dock fanns det lärare som ansåg att projektets brister resulterade i en tätare 

sammanhållning mellan lärarlagen, något som innebar ökade möjligheter att dela 

kunskaper och erfarenheter mellan kollegor och lärarlag. Något som i sin tur 

resulterade i lärarna själv utarbetade ämnesanpassade metoder för att använda datorn 

i den dagliga undervisningen. Detta samarbete hade gradvis börjat påverka 

inställningarna hos de lärare som varit mest negativa inför projektet. Hargraves 

forskning visade att de skolor där lärarna valt att samarbeta oftast uppvisat positivare 

inställning till den förändrade skolformen lyckades i större utsträckning uppvisa en 

bättre måluppfyllnad när gällande användandet av datorn i sin dagliga verksamhet.106 

Utöver samarbetet var det vissa lärare som upplevde projektet som en spännande 

möjlighet att utveckla sig själva och deras pedagogiska arbete. Dessa lärare som 

upplevde trygghet i sin datorvana menade i större utsträckning att det alltid fanns 

möjlighet att utveckla sitt undervisningssätt. Dessa lärare valde att själva och i 

kontakt med andra lärare att söka efter nya sätt att införliva datorn i skolan samt 

använda Internet som källa i avsikt att hitta metoder att anamma i sin undervisning.  
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Ett av resultaten av den undersökning som skolverket lät utföra 2013 var att lärare 

med en grundläggande datorvana och digital kompetens främst var dem som verkade 

ha lättast för att anamma den utbredda digitaliseringen av Sveriges skolor.107  Under 

undersökningens gång framkom att merparten lärarna trots projektets brister medgav 

att en-till-en satsningen hade haft en fördelaktig inverkan i deras dagliga arbete. 

Något som överensstämmer med Staverts forskning som visade på att 81 % av de 

lärare som hade tillfrågats ansåg att datorn hade inneburit en positiv förändring.108 

Det som främst lyftes fram var att projektet eliminerade skolornas tidigare system 

med datorsalar samt att behöva förlita sig på datorer som ofta var upptagna eller 

sönder. Enligt flertalet lärare hade datorn även nästintill helt hade ersatt White 

boarden, eftersom datorn fungerade som både en presentations verktyg och media 

spelare. Projektet hade även inneburit skapandet av ett nästintill papperslöst 

arbetsklimat. Detta eftersom att lärarna hade varsin dator eliminerade tiden som 

tidigare spenderades i kopiatorrummet. Enligt en del lärare öppnade datorn upp för 

nya möjligheter att lägga upp lektionerna. Den utökade kontakten med eleverna 

skapade en möjlighet att låta eleverna kunde titta igenom material innan stundande 

lektionspass. Något som enligt lärarna skapade ett arbetsklimat där mer tid kunde 

ägnas åt utvecklande gruppdiskussioner inom klasserna. Trots att detta lyftes upp 

som en positiv aspekt med projektet var det vissa lärare som betonade att datorn 

spelade en begränsad roll i undervisningen. Dessa lärare föredrog en traditionell 

undervisningsform baserad på muntlig förmedling mellan lärare och elev.  

Bland de intervjuade lärarna uppvisade Tobias och Charlotte vissa likheter i sitt sätt 

att bemöta förändringarna i skolan. Båda använde datorn främst i sin kontakt med 

eleverna även om Charlotte i större utsträckning använde datorn som ett 

presentationsverktyg. Sättet de både pedagogerna använde datorn placerade dem på 

Substitution/Augmentation nivån enligt Puenteduras SAMR modell.109 På detta 

stadie skedde grundläggande förändringar av deras yrkesutövning. Bland annat 

ersatte datorn tidigare verktyg som penna, papper och White board samt innebar en 

effektivare kommunikation mellan lärare och elev. Framträdande under vår studie 

var att majoriteten av lärarna befann sig på denna nivå. Enligt enkäterna innebar 

datorn främst en effektivisering av tekniktillgången i klassrummen samt att datorn 

öppnat nya möjligheter för kommunikation Ett resultat som till viss del speglar 

skolverkets granskning från 2013. Enligt skolverket användes datorn främst som ett 

administrativt verktyg samt vid ordbehandling, faktasökning och som 

presentationsverktyg. 110 Enligt Ertmer finns det kopplingar mellan nivån av 

datoranvändning i undervisning och de enskilda lärarnas inställning till 

förändringarna som ett digitalt projekt innebar.111 Projekt som lyckats att motivera 

och väcka lärarlagens intresse har oftast resulterat i att datorn har spelat en större roll 

i skolornas undervisningssätt. Under vår studie framkom att vissa lärare valde att 

anamma projektet ytterligare samt utveckla fler sätt att involvera datorn i sin 

undervisning. Eftersom dessa lärare ansåg att datorn var ett effektivt verktyg som 

sparade in tid som tidigare lades på kopiering och sammanställningen av uppgifter 

och dokumentation i pappersform. Enligt Tallvids undersökning av 
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Falkenbergsprojektet var stegen mot en papperslösskola en av de centrala 

förbättringarna som en-till-en satsningen hade inneburit.112  Det faktum att projektet 

innebar positiva förändringar av lärarnas arbetsklimat blev delaktigt att påverka 

inställningarna hos vissa av dessa lärare.  

Som tidigare nämnt i studien innebar projektets brister ett utökat samarbete mellan 

lärarlagen på några av skolorna, något som borgade för en utökad trygghet bland 

lärarna. Samarbetet resulterade bland annat i brainstorming möten som öppnade upp 

för möjligheten att bjuda in företag för att medverka i den fortsatta utvecklingen av 

skolans digitalisering. Dessa företag deltog både under lärarmöten samt i gäst-

föreläsningar i avsikt att vidga både lärare och elevers kunskap om olika 

datorprogram och webbaserade tjänster. Tjänster som innebar unika undervisnings 

möjligheter. I vissa fall hade lärare redan valt att anamma olika web-tjänster i sin 

yrkesutövning. Framförallt var det tjänster som öppnade upp en direkt 

kommunikation mellan lärare och eleverna som kunde fortgå även utanför skolans 

väggar. Detta tillvägagångssätt var effektivt eftersom eleverna kunde komma i 

kontakt med sina lärare vid eventuella funderingar samtidigt som den ansvariga 

läraren kunde ha översikt samt kunde lämna kommentarer under arbetets gång. 

Enligt Tallvid resulterade kommunikationsmöjligheterna i ett positivt gensvar hos 

både lärare och elever i Falkenbergsprojektet. Tillgången till datorer innebar en unik 

möjlighet gällande fördelningen av information på i och utanför skolan.113 Under vår 

studie framkom att vissa lärare hade börjat använda sociala medier i sin kontakt med 

elever och kollegor. Bland annat ansågs Facebook vara ett effektivt verktyg för att ge 

lärare över hela landet möjlighet att dela egna erfarenheter och tips med andra. En av 

lärarna nämnde även att hon använt Skype för att kommunicera med sina elever vid 

sjukfrånvaro medan eleverna gavs ansvar för sina egna studier.  

När det gällde lärarnas inställningar visade det sig att var främst de lärare som var 

motiverade och villiga att anamma en-till-en satsningen som hade lättast för att möta 

de förväntningar som projektet medförde. Denna villighet att projektet som en 

pedagogisk utvecklingsmöjlighet var på gränsen till det tredje steget i Puenteduras 

SAMR modell: Modification. Enligt Puentedura innebar detta steg att 

undervisningens fokus inriktas mer emot ett ökat elevsamarbete där datorn agerar 

som den portal som öppnar upp för uppgifter som både stimulerar lärande samt ger 

eleverna ett utökat eget ansvar. 114 Anledningen till detta bottnar i deras inställning 

till projektet Enligt Tallvid kommer att en del lärare pga. av sin inställning anamma 

dessa förändringar snabbare och har enklare för att anpassa sig till det förändrade 

skolklimatet, något som Tallvid menar slutligen märktes på både lärarnas och 

elevernas prestationer och måluppfyllnad. 115 

I vår studie har vi flertalet gånger nämnt att lärarnas inställning till projektet 

påverkades av ett par fundamentala brister i en-till-en satsningen (bristande 

pedagogisk vision samt ett ämnesdidaktiskt fokus). I samband med elevernas 

prestation och måluppfyllnad framkom en ytterligare brist i avsaknaden av 

ordningsregler och riktlinjer kring den lärande miljö som skapades efter projektets 

introduktion Enligt flertalet lärare innebar datorerna ett helt nytt arbetsklimat i 
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klassrummen. Det som framfördes var att flertalet lärare upplevde att större delen av 

lektionerna ägnades åt att agera ordningsvakt eftersom vissa elever inte kunde 

hantera distraktionerna som datorn innebar. Enligt Fleischer är detta del av en-till-en 

projektens baksida. Fleischer menar att vissa skolor inte inser den problematik som 

en-till-en projekten riskerar att medföra. Fleischer menar att majoriteten av 

forskningen kring en-till-en satsningar främst fokuserar på de positiva aspekterna av 

datorns roll i skolan. 116 Vilket i vissa fall riskerar att förblinda skolor som väljer att 

investera i digitala satsningar utan att ha föreberett för att bemöta den problematik 

som projektet kan medföra. I fallet med projektet vi valde att granska framkom att 

flertalet lärare ansåg att satsningen hade inneburit en försämring av prestationerna i 

vissa klasser. Enligt lärarna var en bidragande orsak bristande ordningsregler. Enligt 

lärarna fanns inga befogenheter att vidta när datorerna hade misskötts under 

lektionstid. Vilket resulterade i att deras roll som auktoritetsfigurer underminerades. 

Enligt Tallvid förkom denna problematik även i Falkenbergsprojektet. Enligt Tallvid 

är distraherade elever ett olyckligt men oundvikligt problem.117 

Skillnaden mellan de två projekten är dock att Falkenbergsprojektet hade en strikt 

policy gällande misskötsel av datorn. Enligt Tallvid förstod eleverna att det var upp 

till individens ansvar att följa dessa regler.118 Bristen av liknande riktlinjer i projektet 

vi studerade resulterade i att flertal av lärarlagen krävde akuta åtgärder. Enligt de 

lärare som krävde förändringar låg felet i kommunikationen mellan skolpersonalen 

och ledningen eftersom problematiken hade tillåtits fortgå utan åtgärder. Månsson 

och Persson betonar att detta är en återkommande problematik inom skolan under 

2000-talet. På grund av de reformer som genomfördes under 1990-talet skedde det en 

distansering mellan skolledningarna och de verksamma lärarna, något som 

resulterade i en problematisk kommunikation mellan personal och ledning.119  

Enligt Diaz, Babell och Kay var en viss problematik vid introduktionen av en-till-en 

satsningar enbart förväntade, det skulle krävas en längre invänjningsperiod inte 

enbart för lärarna inom dessa satsningar utan även för eleverna. Enligt Diaz, Babell 

och Kay går det inte att förvänta mirakel utan förändringar i elevernas 

resultatsuppfyllnad skulle ta tid. Under analysen av vårt empiriska material framkom 

dock att trots grundläggande brister i projektet samt dess konsekvenser framhöll flera 

av lärarna i vår granskning att datorn hade inneburit en positiv förändring för många 

                                                 
116 Fleischer, Håkan (2013) s.3 
117 Tallvid, Martin (2010) s. 52 
118 Tallvid, Martin (2010) s. 18 

119 Månsson, Persson (2004) s.312 
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av eleverna. En-till-en projektet skapade en jämlik arena där alla elever oberoende av 

deras socioekonomiska bakgrund fick tillgång till den senaste datortekniken. 

En åsikt som återkom i både intervjuerna och i enkätundersökningen där det 

framkom en trevande konsensus att en-till-en satsningen sakteligen uppvisat positiva 

resultat för en övergripande del av både lärare och elever.  
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9 Slutdiskussion: 

I den här delen kommer vi att diskutera och analysera resultaten från undersökningen 

utifrån tidigare forskning och våra egna åsikter. En sammanfattning av de resultat 

som vi kommit fram till kommer också att göras.  

 

Vår undersökning har visat att sättet en digital satsning av denna kaliber inleds är av 

ytterst betydelse. Detta eftersom grunden till ett fungerande projekt bygger på att 

skapa en miljö som bjuder in lärarna själva, eftersom lärarnas inställning till en-till-

en satsningen är centrala för projektets utveckling. Under vår undersöknings gång 

har det framkommit att projektets utformning, dess ramar/ramverk upplevdes som 

bristfälligt av flertalet av de lärare som ingått i vår undersökning. Brister som både 

har verkat begränsat men även legat till grund för att skapa möjligheter.  

 

En av de centrala bristerna med projektet var enligt lärarna avsaknaden av ett tydligt 

pedagogiskt syfte. Bristen på ett tydligt pedagogiskt syfte kan leda till att lärarna 

känner förvirring i mötet med de förändringar som följer i kölvattnet på den tekniska 

omstruktureringen av deras arbetsmiljö. Problematiken med frånvaron av en tydlig 

pedagogisk anknytning bakom projektet har varit risken att satsningar av denna art 

leder till stagnation.  

En annan viktig aspekt av ett en-till-en projekt är vikten av förberedande utbildning 

och fortgående kompetensutveckling. En fortgående utbildning leder till en trygghet 

hos lärarna vilket gör att lärarna känner sig säkrare att använda den nya tekniken i 

sitt dagliga arbete. Får inte lärarna tillräckligt med tid eller möjlighet att lära sig att 

använda den nya tekniken i sina specifika ämnen kan detta försvåra 

implementeringen av den nya tekniken i den egna undervisningen. Ett sätt vi anser 

att en stor del av dessa brister kan undvikas är genom en ständig dialog med lärarna. 

Att låta lärarna vara delaktiga i utformandet av den förberedande utbildningen och att 

vara lyhörda för lärarnas behov kan skapa en trygghet hos lärarna vilket i sin tur kan 

göra att lärarna känner sig säkrare när de ska använda den nya tekniken. Även när det 

kommer till det pedagogiska syftet är det av stor vikt att lärarna får tydlig 

information om de pedagogiska möjligheter som en sådan här satsning kan innebära. 

Det är alltså av stor vikt vid genomförandet av ett en-till-en projekt att lärarna är 

välinformerade om satsningens syfte och att de är delaktiga i utformandet av 

satsningen för att skapa en trygg lärarkår som är redo att använda den nya tekniken.  

 

Trots bristerna i uppstarten av projektet visar vår undersökning att lärarnas 

inställning är av avgörande betydelse för om ramarna blir begränsningar eller 

möjligheter. De lärare som haft en positiv inställning till den nya tekniken har varit 

mer benägna att ta den till sig och låta den forma den egna undervisningen. De som 

varit negativt inställda till den nya tekniken har haft svårare att ta till sig den. I vår 

undersökning har vi sett att inställningen till ett en-till-en projekt kan handla om en 

generationsfråga. Som det framkom i resultatet har de äldre lärarna haft en 

negativare inställning till genomförandet av satsningen medan de yngre lärarna haft 

en mer positiv inställning till den. Denna skillnad handlar bland annat om digital 

kompetens.  Den yngre generationen har ofta lättare att anpassa sig till den nya 

tekniken medan den äldre generationen har svårare för att följa med i de förändringar 

som sker. Ett sätt att minska denna bristande digitala kompetens är återigen att ha en 

fortgående kompetensutveckling. Då kompetensutvecklingen varit bristande i de 

skolor där en-till-en projektet genomfördes visar vår undersökning att lärarlaget kan 



44 

 

ha en stor betydelse för genomförandet av en sådan satsning. I vår undersökning har 

vi sett att kommunikationen och samarbetet mellan lärarna lett till att den oro som 

funnits hos de äldre lärarna inför den nya tekniken minskat då dessa lärare har fått 

möjligheten att lära sig av kollegors kunnande och erfarenheter. Där 

kompetensutvecklingen varit bristande har lärarnas stöd varit en trygghet för de som 

känt sig ovana med den nya tekniken.  

 

Sammanfattningsvisgår det att säga att arbetet med en-till-en projekt går åt rätt håll i 

de skolor som ingått i denna undersökning. De problem som uppkommit i 

genomförandet bygger på de ramfaktorer som satts upp för projektet som t.ex. 

bristande pedagogisk vision, bristande fortbildning och bristande kommunikation 

mellan skolledning och lärare. Detta i sin tur har varit avgörande för lärarnas 

inställning till projektet och hur projektet mottagits. För att lärarna ska ha en positiv 

inställning till ett projekt behöver skolledningen vara lyhörd för lärarnas synpunkter 

och genomföra projekt efter lärarnas behov. På detta sätt skapas möjligheter för att 

ett en-till-en projekt ska få den pedagogiska genomslagskraft som den förväntas ha. 

Även om det kan ta tid innan det blir fullt synligt.    

 

 

9.1 Förslag till vidare forskning: 
Under loppet av vår undersökning tog vi del av hur lärare valde att tillämpa datorn i 

sin dagliga verksamhet. Ett resultat som var särskilt framträdande var att datorn i ett 

par fall hade använts för att låta en av lärarna medverka på lektionspass även under 

sin sjukfrånvaro. Detta är något vi anser skulle kunna ligga till grund för ett 

eventuellt framtida forskningsarbete där fokus bör ligga på att undersöka vilka 

konsekvenser en sådan datoranvändning kan få för lärarnas framtida arbetsvillkor. 
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11 Bilagor: 

 

Bilaga 1: Enkät en-till-en vt 2013 personal 

Enkätundersökning om lärares uppfattning om IKT-projektet 
 

Vänligen sätt ett kryss i tillämplig ruta för att markera ditt svar! 

 

 Kön? 

  Man  Kvinna    

        

 

 Ålder? 

20-30 år  31-40 år  41-50 år   51-60 år 61+ år 

                     

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

0-4 år 5-10 år 11-15 år 16-20 år 20+ år 

                    
 

  

A. Här nedan ber vi dig att besvara ett par frågor om din förberedelse inför IKT-  

    satsningen.  

 Ja  Nej 

 Har du genom projektet tilldelats en dator? 

 

  

 Ingick det någon datautbildning inför 

projektet? 
  

 Om ja, upplevde du utbildningen som 

tillräcklig? 
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 Jag hade velat sett en möjlighet till en vidare 

kompetensutveckling innan projektet  
  

Jag hade velat ha mer tid för att anpassa min 

undervisning efter de nya förutsättningarna 
  

Jag blev väl informerad om projektet 

 

  

 

Har du övriga synpunkter angående förberedelserna inför IKT-projektet? 

 

 

 

 

 

B. Här kommer några påståenden som rör ditt användande av datorn i ditt 

yrkesutövande. Hur ofta använder du datorn inom följande områden? 

 Varje 
dag 

2-3 dgr/ 

vecka 

1-3 dgr/ 
månad 

Sällan/ 

Aldrig 

Lektionsplanering     

Undervisning     

Kommunikation: mail, skicka dokument     

Kommunikation: med ljud/bild ( ex 

Skype) 
    

Dokumentation av min undervisning     

Uppföljning av elevers arbete     

Arbete hemifrån     

 

 

  

  

 

C. Nedan följer ett antal olika sätt att använda datorn i undervisningen.  
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    I vilken utsträckning använder du dig av följande verktyg och tjänster? 

 Varje 

lektion 

Regelbundet Sällan Aldrig 

Powerpoints  
    

Filmvisning 
    

Facebook  
    

Skype  
    

Bloggar 
    

Google-apps 
    

Prezi  
    

Ljud och filmredigeringsprogram 
    

Webb-publicering      

 

 

Har du något exempel där du tycker att det har fungerat väl med att använda någon av 

ovanstående metoder i din undervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

Har du något exempel där du tycker att det inte har fungerat väl med att använda någon 

av ovanstående metoder i din undervisning? 

 

 

 

D. Här nedan följer ett antal frågor angående användandet av Facebook i 

undervisningssyfte: 
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 Ja  Nej 

Har du kontakt med dina elever via 

kursgrupper på Facebook? 

 

  

Skulle du kunna tänka dig att skapa ett 

Lärarkonto på Facebook för att hålla kontakt 

med dina elever? 

  

Har du använt dig av tjänsten ”Facebook in 

Education?”  

 

  

Har du använt dig av tjänsten ”Facebook for 

Educators?” 
  

 

Kan du ge ett eget exempel för hur du har använt dig av Facebook i din undervisning?  

 

 

____________________________________________________________________

_______ 

 

 

E. Har du använt dig av Skype på följande sätt i din undervisning?: 

 

 Ja  Nej 

Har du hållit i undervisningstillfällen via 

Skype? 
  

Har du bjudit in föreläsare via Skype? 

 

  

Har du låtit sjuka eller frånvarande elever 

delta i lektioner via videosamtal? 
  

 

 

Kan du ge exempel på andra sätt du har använt dig av Skype i din undervisning?  
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____________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

F. Nedan följer ett antal påståenden om vilken betydelse IKT-projektet har haft 

för lärare och elever. I vilken grad instämmer du i dem? 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Merparten av eleverna använder 

datorn på ett konstruktivt sätt  
    

Datorn har inneburit en positiv 

förändring av mitt arbete 
    

Jag upplever att min egen digitala 

kompetens  

har utvecklats under projektets 

gång 

    

Projektet har inneburit ett större 

ämnesöverskridande samarbete på 

skolan  

    

 IKT-pedagogerna har varit en 

stödjande och inspirerande del av 

projektet  

    

Jag uppfattar att det övriga 

lärarlaget har upplevt projektet som 

något positivt 

    

 

Utveckla gärna något av dina svar:  

____________________________________________________________________

_______ 

 

____________________________________________________________________

_______ 

 

 

Övriga synpunkter som du vill lämna: 
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Tack för din medverkan! 

Vänligen kontrollera att du besvarat samtliga frågor. 

 

Adam Chauca Palma – Hans Karlsson  
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Bilaga 2 : Intervjuguide 

Inledning:  
Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur länge har du arbetat som lärare på denna skola?  

Vilka ämnen undervisar du i?   

 

Förberedelse:  
När genomfördes projektet på er skola? 

Hur blev ni informerade om projektet?  

Var informationen tillräcklig enligt dig?  

Var det något du saknade i förberedelserna inför projektet?  

Vad tycker du om att man genomför ett sånt här projekt på skolan?  

Hur upplever du att dina kollegor har tagit emot projektet? 

 

Användning:  

Har införandet av datorn förändrat ditt sätt att undervisa?  

änner du att projektet inneburit en förändring av din roll som lärare?  

Upplever du att din digitala kompetens har ökat med genomförandet av projektet?  

 

Elevanvändning 

Hur har du upplevt att datorn har fungerat ut i klasserna?  

Har det förekommit något missbruk av datorerna? – 

 

 

Har du någon övrig kommentar eller något du vill förtydliga? 

 

 

 

 


