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Abstract

Den  föreliggande  studien  är  en kvalitativ  fallstudie  med  syftet  att  undersöka  lärares 

kompetensutveckling i samband med 1-till-1-satsningar (en dator per elev). I Falkenbergs och 

Unos  Uno-projektens  tolv  kommuner  har  resultatsredovisningen  uppvisat  en  komplex  och 

blandad bild kring deras 1-till-1-satsningar. Både positiva och negativa resultat har redovisats. 

Eftersom jag tidigare skrivit om informationsteknologi i skolan (Werngren, 2014) var det både 

relevant och spännande att analysera en liknande satsning i en närliggande kommun. Studiens 

frågeställning kretsar kring följande två frågor; 

• Hur har lärarna uppfattat kompetensutvecklingen de erhållit i samband med 
kommunens 1-till-1-satsning?

• Hur har lärarnas kompetensutveckling i användandet av nya läroverktyg (MacBook 
Air) påverkat lärarnas didaktiska tillvägagångssätt? 

Höstterminen  2012  påbörjades  en  sådan  1-till-1-satsning  i  en  av  norra  skånes  kommuner. 

Baserat utifrån ett  fenomenologiskt perspektiv kunde studien ge information kring lärarnas 

upplevda erfarenheter  och belysa problematiken kring 1-till-1.  Som metod användes  semi-

strukturerade  intervjuer  som  genomfördes  tillsammans  med  fyra  högstadielärare.  Två 

teoretiska  analysverktyg  användes,  bland  annat  Dreufys-modell  i  avseende  på  lärarnas 

kompetensutveckling,  och i  anknytning till  den  kommunala  IT-implementeringen användes 

Puenteduras SAMR-modell. 

Studiens resultat visar på att delar av 1-till-1-satsningen behöver ses över. Lärarna som ingick i 

studien vill  se en tydligare struktur i  avseende på satsningens mål  samt uppföljning av de 

datorverktyg lärarna lärt sig. Lärarna önskar även fler kollegiala träffar där IKT kan ges större 

fokus. Resultaten visar också att lärarnas kompetensutveckling varit begränsad då kommunen 

storsatsat på PIM (Praktisk IT & Mediakunskap) och efter PIMs avslut 2013, trots påbörjad 1-

till-1-satsning, dragit in på resurser. I efterhand har lärarna till stor del själva fått ta ställning till 

projektets förankring i klassrummet. 

Ämnesord: IKT, En-till-en, 1-till-1-datorer, digital kompetens, kompetensutveckling
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1. Introduktion
Flera skolor, både på grundskole- och gymnasienivå är i gång med en utökad digitalisering av 

undervisningen. Allt från interaktiva skrivtavlor, så kallade Smartboards®, 1-till-1-datorer eller 

på dagis och förskolor ett införande av paddor. Med digitalisering menar man rent generellt att 

datorer och internet används i  allt  större utsträckning (Svanberg,  2013). En ny IT-våg har 

påbörjats.  Skolverkets  senaste  mätning  av  IT  i  skolorna  utförd  2013  visar  att  antalet 

elevdatorer ökar kontinuerligt i svenska skolor. I kommunala grundskolor är det i genomsnitt 

3,1 elever per dator, i friskolorna är siffran lite lägre, 2,4 elever per dator (Perselli, 2014, s.7). 

Ytterligare en orsak som spär på datortätheten i skolan är de kommunala ”1 till 1 (även en-till-

en) -strategierna” där man valt att förse varje elev med en egen dator. Men det är inte alla 

kommuner som har möjligheten att införskaffa de senaste teknologiska hjälpmedlen för sina 

skolor (Werngren,  2014).  Det kan vara av ekonomiska skäl  (www.svd.se),  eller  så har det 

andra orsaker att man inte satsar lika helhjärtat på fler datorer. Kanske har prioriteringen lagts 

på annat håll som mer personal eller en renovering av skolans byggnader. 

2. Problemformulering
I föreliggande examensarbete har jag tänkt undersöka lärarnas kompetensutveckling i samband 

med en kommunal 1-till-1-satsning.  När det kommer till lärarnas uppskattning och elevers syn 

på för- och nackdelar med de nya datorerna råder det stora skillnader (Grönlund, Unos Uno, 

2014). Tidigare forskning har också visat på skillnader när det gäller lärares digitala förmågor 

och hur lärare upplever ny datorteknik i undervisningen (Tallvid, 2011). I ett antal år har den 

svenska skolan fått utstå en allt skarpare kritik för att inte hålla måttet av att vara jämställd 

(skolvärlden, 2014). En orsak kan ha med lärares digitala kompetens att göra.  Därför ansåg 

jag  att  lärares  kompetensutveckling  i  digitala  verktyg  kan  vara  en  viktig  komponent  att 

analysera,  och  försöka  svara  på  frågan  hur  lärarna  ser  på  tillgången  av  sådan  digital 

kompetensutveckling. Anser skolans lärare att kompetensutvecklingen är tillräcklig?

2.1. Syfte och frågeställning  
Höstterminen  2013  avslutade  jag  en  kandidatuppsats  i  engelska  där  jag  undersökte 

högstadielärares attityder till  IT och IKT (Teacher Attitudes towards IT & ICT,  Werngren, 

2014). I studien intervjuades fyra lärare som arbetade på skolor i tre olika kommuner. En av 

skolorna hade nyligen införskaffat nya datorer till samtliga elever i årskurs åtta. Det var första 

steget  i  en  påbörjad  1-till-1-satsning.  Efter  en  period  på  tre  år  skulle  alla  elever  vara 

inkluderade och därför fått tillgång till egna datorer (ca. 1700 st. i årskurs 1 till 9). 
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Projektet skulle täcka samtliga kommunala skolor i kommunen. I nuläget bör således elever 

och framförallt lärarna haft möjlighet att i tre års tid arbeta med de nya datorerna. Av den 

anledningen fann jag det intressant att ytterligare undersöka IKT aspekten fast denna gången 

med  fokus  på  lärarnas  kompetensutveckling.  Studiens  syfte  är  att  undersöka  lärarnas 

kompetensutveckling  i användning  av  1-till-1-datorer  i  undervisningen,  och  hur  lärarna 

reflekterar över den pedagogiska aspekten kring elever med 1-till-1-datorer. Frågeställningen 

för studien lyder;

• Hur har lärarna uppfattat kompetensutvecklingen de erhållit i samband med 
kommunens 1-till-1-satsning?

• Hur har lärarnas kompetensutveckling i användandet av nya läroverktyg (MacBook 
Air) påverkat lärarnas didaktiska tillvägagångssätt? 

På  EU-nivå (OECD Education working papers och ESSIE [European Survey of Schools: ICT 

and  Education.  Förkortning;  ESSIE.  En  statistisk  undersökning  kring  implementering  av 

datorer  och  IKT i  skolan  där  samtliga  europeiska  medlemsstater  ingick.  Undersökningen 

avslutades 2012]),  och tidigare forskning, exempelvis Falkenbergprojektet (Tallvid, Perselli, 

et.al.),  talas det om hur viktig fortbildningen av lärarna är som komponent för att  1-till-1-

projekt skall bli framgångsrika. I Falkenbergprojektet för att få projektet att fortskrida på ett 

bra sätt, visade det också sig hur viktigt det var att projektet förankrades på en kommunal nivå 

och hade tillgång till teknisk expertis. Kan mina resultat bekräfta en liknande utveckling i de 

skolor jag valt att undersöka?

3. Bakgrund 
I vårt samhälle har det blivit lite av en normaliserande utveckling att digitala resurser såsom 

datorer breder ut sig på allt  fler  områden. I sjukvården, på arbetsplatser och kontor,  och i 

skolan ända ner till förskolan kan datorers framfart iakttas. Ett exempel på denna framfart taget 

från internet och skolans värld fanns på följande kommuns hemsida. 

        En dator per elev i vår kommun (rubrik från kommunens hemsida)

Det  är  dags  för  nästa  steg  i  IKT-utvecklingen  för  att  vi  ska  hålla  jämna  steg  med  

samhällsutvecklingen  och  förbereda  våra  barn  och  ungdomar  på  de  förväntningar  som 

arbetsmarknaden redan har. Alla elever i våra kommunala skolor från åk 1 till gymnasiet ska 

ha tillgång till en dator som arbetsverktyg senast år 2014            (www.[kommun].se)
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Som exemplet uppvisar skall samtliga elever i denna kommun, från årskurs ett till och med 

sista  året  på gymnasiet  ha tillgång till  egna datorer.  Enligt texten är det arbetsmarknadens 

förväntningar som kommunen vill tillmötesgå. En liknande digitaliseringsutveckling pågår just 

nu i många svenska kommuner runt om i landet. För att underlätta läsningen lämpar det sig att 

ta med en kort förklaring på några av begreppen som används flitigast i studien. 

3.1. Begreppsförklaring 
IT, eller  IKT: IT står för informationsteknologi och innefattar  det mesta som har med den 

digitala tekniken att göra, till exempel datorer, internet, hård-och mjukvara men även radio, 

telefoni och TV. Termen IKT brukar användas synonymt i stället för IT och syftar specifikt på 

informations-teknologins kommunikativa aspekt. I skolans värld har IKT blivit det begrepp 

som förekommer mest när man talar om digitalisering. K'et står för just det ”kommunikation” 

och  på  engelska  skrivs  det  ICT,  Information  and  Communications  technology.  Unescos 

definition på ICT lyder:  ”[…] forms of technology that are used to transmit,  store, create, 

display, share, or exchange information by electronic means”. (Unesco, 2015)

En-till-en/1-till-1: Även ”1-till-1 projekt”. En strategi som inbegriper de nödvändiga stegen för 

att förse varje skolelev med en egen dator. Begreppet har funnits i närmare tio år, speciellt i 

avseende på implementering av datorer i skolor och digital undervisning. 1-till-1-begreppet 

myntades 2005 av Gateway® i San Diego, Kalifornien, ett dotterbolag till Microsoft® som 

med denna term marknadsfört införandet av datorer i skolan (Werngren, 2014).

Digitala  resurser  &  digital  kompetens:  Digitala  resurser  (Eng.  övers;  digital  resources): 

Används i studien i bred bemärkelse och innebär alla resurser i digitalt format som lärare och 

elever  väljer  att  använda för  lärande i  undervisningen (Perselli,  s.19).  ”Digital  kompetens 

innebär  säker  och  kritisk  användning  av  informations-samhällets  teknik  i  arbetslivet,  på 

fritiden och för kommunikations-ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 

det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta  information  samt  för  att  kommunicera  och  delta  i  samarbetsnätverk  via  internet” 

(Europeiska Kommissionen, 2007:7, i Diaz, 2012). ”Digital kompetens syftar här till en av 

EU:s åtta rekommenderade nyckel-kompetenser. Med nyckel-kompetens avses en kombination 

av de kunskaper, färdigheter och attityder som varje individ behöver för personlig utveckling, 

aktivt medborgarskap, social integration, sysselsättning och ett framgångsrikt liv i det moderna 

kunskapssamhället (Diaz, 2012, s.56).
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3.2. IT i skolan, en kort historik  
Användning av datorer i samband med undervisning har pågått i svenska skolor i lite över 30 

år.  Jedeskog (2005) använder metaforen av olika vågor som sköljt  över skolsystemet i  sin 

beskrivning av digitaliseringen av skolan. Den första av dessa vågor utgjordes av projektet 

Datalära på grundskolans högstadium som bedrevs mellan åren 1984 och 1987. Våg nummer 

två Datorn och skolan även kallad DOS-projektet påbörjades 1988 och varade till 1991. Den 

tredje vågen utgjordes av en satsning med flera projekt som bedrevs av staten genom Stiftelsen 

för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) mellan åren 1994 och 2000. Projekten 

i denna satsning var fler fast berörde färre kommuner än tidigare. Den sista och fjärde vågen 

som Jedeskog beskriver gick under namnet IT i skolan (ITiS) och varade mellan åren 1999 och 

2002. ITiS-projektet kom att involvera drygt hälften av den svenska lärarkåren (Jedeskog, i 

Perselli 2014).

Datortekniken var fortfarande för dyr i början på 2000-talet för att alla skolor skulle ha råd att 

förse elever med egna datorer. En annan sak som skedde vid samma tidpunkt som ytterligare 

kom att  påverka  situationen,  var  den  finansiella  kris  som uppstod  i  samband med att  IT-

bubblan sprack (Perselli, s.7). Efter krisen skulle det dröja några år innan man återigen märkte 

av en uppgång i skolors IT-satsningar. Att den skulle återkomma var högst sannolik eftersom 

svenska staten betraktar skolan på liknande sätt som flera europeiska statsmakter, nämligen 

som medel att introducera IT i samhället på (Perselli, 2014). Delvis som effekt av de statliga 

prioriteringar som nu görs för utbildningssektorn kan man därför se att investeringar i datorer 

och IT återigen tagit fart, bland annat genom de kommunala satsningar som görs i så kallade 1-

till-1-projekt. Fler och fler kommuner involveras och resultatet med antal skoldatorer som ökar 

kan utläsas i statistiken (Perselli, 2014, s.7).

3.2.1. Skolplanen (Lgr11) och datorer
Så, vad är det exakt som gäller i skolans värld när det kommer till användningen av datorer?

Skolverket är  det statliga organ som utarbetat  och lagt fram den rådande och rikstäckande 

skolplanen LGR-11. I punkt #2, under rubriken Rektorns ansvar står följande;

    Skolans rektor har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att; skolans arbetsmiljö utformas så att 

eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel  (skolverket.se)
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• Engelska / Moderna språk

I det centrala innehållet för ämnet engelska och i moderna språk, årskurs 7-9, står det 

att elever bör bemästra ”olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska 

från  internet  och  andra  medier”.  Under  nästa  rubrik fortfarande  i  ämnet  engelska 

gällande  kommunikationens innehåll skall elever vara vana vid; ”olika sätt att söka, 

välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet  och andra medier.” 

(skolverket.se)

• Hem och konsumentkunskap

I hem och konsumentkunskaps (centralt innehåll) står det att elever skall vara bekanta 

med; ”ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att 

handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.”   (skolverket.se)

• Geografi / Samhällskunskap

I geografi skall eleverna känna till de geografiska verktygen som finns tillgängliga på 

internet.  I  samhällskunskap  skall  eleverna  veta  hur  de  använder  nätet  för 

informationssökning och känna till de möjligheter och risker som är förknippade med 

internet och kommunikation via elektroniska medier.   (skolverket.se)

• Svenska / Svenska som andraspråk

I svenska och ämnet svenska som andraspråk under rubriken informationssökning och 

källkritik gäller följande:

•  Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

  genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

•  Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

           (skolverket.se)

I skolverkets beskrivning ser den i huvudsak viktigaste funktionen med elevdatorer ut att vara 

datorers  sökfunktion,  plus  elevens  bekantskap  med  själva  tekniken  och  att  efter  avslutat 

högstadium ha utvecklat det kritiska tänkandet. Det är dessa elevfärdigheter lärarna skall ta 

hänsyn till och se till att eleverna bemästrar. 
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Lärares digitala kompetens (klass 7-9) måste därmed ligga åtminstone på en sådan nivå att 

eleverna  uppnår  de  ovannämnda  kraven  från  skolverket.  Något  som  kan  kräva  lite  mer 

kompetensutveckling  än  bara  en  grundlig  förståelse  i  datorers  funktion.  Från  skolverkets 

perspektiv  på  skolans  roll  kring  användningen  av  datorer  ingår  även  det  som  skolverket 

beskriver i underrubriken mål och riktlinjer; 2.2. Kunskaper: Att eleven skall, efter fullbordad 

grundskola,  kunna  använda  modern  teknik  som  ett  verktyg  för  kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (skolverket.se).

3.3. Falkenbergsprojektet & Unos Uno
Så, vad finns det för resultat från skolor som satsat på 1-till-1-datorer? Det finns två till dags 

dato stora 1-till-1-satsningar som i efterhand givits en mycket noggrann uppföljning. Projekten 

är välkända och går under namnen Falkenbergsprojektet och Unos Uno.  

Falkenbergsprojektet

En av de mest uppmärksammade satsningarna på 1-till-1 tog plats i Falkenbergs kommun. 

Denna treåriga datorsatsning (Falkenbergsprojektet) inleddes 2007 och undergick i efterhand 

en noggrann uppföljning och utvärdering av forskare Martin Tallvid vid Göteborgs Universitet. 

Två olika skolor med cirka 500 elever och 60 lärare involverades, i årskurs 7 till 9 (Tallvid,  

2011).  Det  Tallvid  betonar  i  sin  utvärdering  av  projektet  är  att  det  fanns  ”fyra 

framgångsfaktorer” som låg till  grund för  att  projektet  kunde genomföras  med ett  positivt 

resultat. Dessa faktorer var; förankring, förvaltning, fortbildning och frihet. De fyra faktorerna 

utgjorde basen för projektet. 

Även kommunledning och utbildningsförvaltning tog en aktiv del i projektets genomförande 

och ansvarade för att lärarna fick fortbildning. Vidare gavs de elever och lärare som deltog i 

projektet friheten att själva administrera sina datorer. På så vis, menar Tallvid, fick projektet 

den  grund  så  ett  positivt  resultat  kunde  uppnås  (Tallvid,  2011).  Engagemang  från 

skolledningen  och  lärarnas  kompetensutveckling  är  viktiga  beståndsdelar,  något  som  blir 

avgörande  för  att  projekt  som 1-till-1  skall  lyckas  (Tallvid,  2011).  Således,  för  att  stärka 

projektet bör dessa framgångsfaktorer vara på plats (förankring, förvaltning, fortbildning och 

frihet),  annars  riskerar  projektet  att  fallera  eller  dess  potential  begränsas.  Mycket  av 

forskningen kring 1-till-1-datorer har hittills fokuserat på skolors/lärares implementering av 

datorn  i  undervisningen,  exempelvis  UnosUno  (Grönlund,  m.fl.),  Falkenbergsprojektet 

(Tallvid),  Multimedia in Education (Andresen, Van den Brink) och så vidare. 
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Däremot, mera aktuell forskning (under åren 2010-2015) som riktat in sig på lärares digitala 

kompetensutveckling har varit svår att lokalisera. 

Att  lokalisera  forskning  som  granskade  1-till-1-datorers  användning  ur  ett  pedagogiskt 

perspektiv var också svår att finna, eller sådan forskning som ger inblick i datorprogrammens 

tillämpbarhet för specifika lärosituationer. Jag vet att jag inte är ensam om att tycka att det 

uppstår ett helt nytt läge för skolor som alldeles nyligen introducerat 1-till-1-datorer till sina 

elever, och inte heller så märkligt när man läser att svenska kommuners satsning på 1-till-1-

projekt kan betraktas som ytterligare en ”IT-våg” som nu sköljer över landet (Perselli, 2014).

Unos Uno

Det hittills största svenska forskningsprojektet kring en dator till varje elev gick under namnet 

Unos Uno eller Unos Uno-projektet. I projektet deltog ett tjugotal skolor i elva kommuner och 

en  friskolekoncern.  Projektet  tog  sitt  latiniserade  namn  från  den  idé  som då  låg  i  tiden, 

nämligen att varje elev skulle ha en egen dator (1-till-1). Data samlades in under perioden 2011 

till 2013 och under våren 2014 slutrapporteras forskningsprojektet. Den bild som framträder ur 

rapporten är minst sagt komplex. Rapporten visar tydligt på både positiva och negativa sidor 

med 1-till-1.  Bland annat  upplevde lärarna  en ökad stress,  och trettio  procent  av  eleverna 

upplevde fysiska besvär, så kallade ergonomiska faktorer exempelvis huvudvärk, spänd nacke 

och  så  vidare,  i  samband  med  datorarbetet  (Grönlund,  i  Unos  Uno,  2014).  Positiva  sidor 

sträckte sig från elevers ökade effektivitet med att söka information till att lärarna blivit mer 

tillgängliga för eleverna (Grönlund, 2014). Slutrapporten pekar också på att en implementering 

av 1-till-1 inte enbart handlar om ett datorprojekt utan i allt större utsträckning handlar om ett 

förändringsprojekt. Ett projekt som sträcker sig utanför lärares och rektorers ansvar och som 

bör inkludera en förankring på såväl kommunal som politisk nivå. En liknande slutsats som 

även framkom i Falkenbergsprojektets utvärdering (Tallvid, 2011).

3.3.1. Forskningsläget i ett bredare perspektiv
Trots sin relativt korta historia har digitaliseringen av skolans undervisning präglats av en hel 

del  motstånd,  inte  minst  från  lärarkåren.  Än  idag  är  de  digitala  verktygen  beroende  på 

välfungerande  nätverk  för  sin  uppkoppling.  Kanske  inte  helt  oväntat,  men  forskning  på 

nationell och internationell nivå gällande datorers inverkan på skolundervisningen har pågått 

så gott som oavbrutet sen man började använda datorer i skolmiljö. 
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Det  finns  forskare  som  betraktar  datorers  implementering  i  skolan  med  rätt  stor  dos  av 

skepticism, till exempel Larry Cuban (1986, 2001) en av de främsta kritikerna när det rör IT i 

skolan.  Enligt  Cuban  har  priset  på  införandet  av  IT (informations-teknologi)  varit  högt  i 

jämförelse med de resultat som datorerna lyckats producera, specifikt när det handlar om den 

kunskapsrealisering som elever skall ha tagit med sig efter avslutad skolgång. 

Implementering  av  IT,  har  enligt  Cuban  (2001)  snarare  bidragit  med  en  brist  på 

kunskapsrealisering  hos  eleverna.  Detta  med  digitalisering  och  införandet  av  IKT 

(informations-, och kommunikations-teknologi) i skolor är som sagt inget nytt utan har pågått i 

lite över trettio år. Alltsen processen med datorer i skolan kom igång på 1980-talet har den 

förknippats  med  relativt  komplexa  åtaganden  (Perselli,  2014).  Åtaganden  som  kräver  en 

balansgång för skolor på flertalet områden. Från skolors utgångspunkt krävs det dels att man 

har tillgång till personal med teknisk expertis som kan hjälpa till  när datorer krånglar eller 

slutar fungera, dels krävs det utbildning av lärarna i fråga om själva läroverktygen. En viss 

utbildning i hur man skall använda datorn, projektorn eller de olika programmen krävs också. 

Till sist, och kanske viktigast av allt, lärare som känner till och vet hur de kan integrera de 

digitala resurserna i klassrummen på ett pedagogiskt arbetssätt tillsammans med elever (Diaz, 

2012, s.21). 

Inför allmänheten, rent generellt, vill jag nog påstå att man tenderat att visa upp den positiva 

sidan av IT/IKT och samtidigt tonat ner den negativa. Att datorer kan förknippas med problem 

till och med orsaka problem (stela muskler, data som försvunnit) har nog de flesta fått uppleva. 

Martin Tallvid, Professor vid Göteborgs Universitet är en av forskarna som ägnat stor del av 

sin tid  med att  undersöka IT och digitalisering i  skolans sfär.  I  Tallvids artikel  från 2014, 

”Teachers’ arguments for NOT using laptops in the 1:1 classroom”, beskriver Tallvid ett flertal 

exempel på varför lärare ibland väljer bort datorn i olika klassrumssituationer. Det kan röra sig 

om;  brist  på  teknisk  kompetens,  otillräckligt  med  material,  försämring  av  kontroll  i 

klassrummet,  brist  på  tid  med  flera  (Tallvid,  et.al,  2014).  Ytterligare,  beskriver  Tallvid  i 

artikeln  att  det  finns  ett  överlappande  mönster  i  lärarnas  respons  som visar  på  tekniska, 

pedagogiska och innehållsrelaterade problem.

I  en  aktuell  avhandling  från  Umeås  Universitet  (2013)  har  A.  Westerberg  använts  sig  av 

metoden diskursanalys för att analysera mediateknikens och datorers roll i skolan. 
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Westerberg  har  jämfört  tiden  kring  1980-talets  mitt  med  perioden  2010,  samma  år  som 

gymnasiet  fick  sin  nya  läroplan.  Det  jag  finner  intressant  med  Westerbergs  arbete,  är 

Westerbergs tydliga beskrivning av de två huvudspår som kan skönjas inom IT/IKT områdets 

forskningsfält, där man finner det kunskapskritiska perspektivet på ena sidan och på det andra 

det didaktiska. På den kunskapskritiska sidan har Westerberg bland annat refererat till Cuban 

(2001) men mer specifikt till Kroksmarks antologi;  Den trådlösa pedagogiken (Lund, 2013). 

Westerberg hänvisar till det kritiska synsätt som författarna och antologin ger uttryck av då de 

intar  en ifrågasättande och omprövande inställning till  skolans etablerade syn på kunskap. 

Författarna  av  antologin  företräder  en  uppfattning  som  går  ut  på  att  de  nya  former  av 

informations-  och  kommunikationsteknik  (IKT)  som  allt  mer  dominerar  den  nutida 

samhällsutvecklingen, förändrar vilka kunskapsformer och typer av lärande som har relevans 

för uppväxande generationer (Westerberg, 2014).

Kroksmark, antologins  redaktör,  uttrycker  sitt  perspektiv på IKT i skolan genom att  bland 

annat  nämna  att  skolan  behöver  bli  mer  ”virtuell”  och  fokuset  snarare  läggas  på  elevers 

kreativitet  och  samarbete  än  på  deras  inlärning  och  prestationer.  Kring  behovet  av  en 

annorlunda skola säger Kroksmark följande;

Kanhända en skola där vi inte längre talar om fastställda mål och krav i kursplaner, där vi lägger de 

nationella proven åt sidan för att istället uppmuntra till intuitivt och kreativt lärande i kombination 

med att också kräva digitala dialoger om konst, litteratur och musik (Kroksmark, 2013)

Ett perspektiv som kanske kan få PISA-undersökningen och liknande mätningar att ses i helt 

ny dager.  Det kunskapskritiska synsättet uppvisar ett tydligt ifrågasättande av en skola som 

styrs av förutbestämda mål och kursplaner, sen lutar kunskapskritiken också sig på en tilltro till 

teknikens inneboende potential. Tekniken förväntas öppna upp nya möjligheter för skolan samt 

styra skolan i rätt riktning. På andra sidan av spektrat finns de lärare, forskare med flera som 

anammar ett didaktiskt synsätt på mediateknikens och således även datorers roll i skolan. Här 

ses  datorerna  som  ett  verktyg  eller  snarare,  ett  läroverktyg  som  tillför  någonting  till 

undervisningen. Westerberg nämner  Trond Eiliv Hauge bland de forskare som intar en mer 

definitiv ställning för ett didaktiskt och lärarlett synsätt på teknik i undervisningen. Hauge har 

bidragit  med  ett  antal  antologier  de  senaste  åren  där  medieteknik  diskuteras  utifrån  det 

sociokulturella  perspektivet  på  lärande  (Westerberg,  2014).  Hauge  (2007)  menar  att 

undervisning går att beskriva som en designprocess. 
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Vad exakt denna process innebär utvecklar Hauge exempelvis tillsammans med Jon Magne 

Vestøl och Andreas Lund i antologin ”Undervisning i endring” (Hauge, et.al., 2007). Där utgår 

de från:

Ett resonemang om att lärande inte kan förutsägas eller förutbestämmas, men att det ändå är lärarens  

uppdrag att planera för, eller lägga till rätta för lärande. Med detta menar de att läraren inte har tillgång 

till något säkert recept för hur undervisning bör läggas upp, men att läraren kan öppna upp för ett 

samspel med eleverna som gör det  möjligt  att  utforma undervisningen så att  förutsättningarna för  

lärande blir så bra som möjligt  (Westerberg, 2014)  

I detta sken kan datorer, inklusive en studie om 1-till-1-projekt placeras in i en sociokulturell  

kontext av lärande. Oavsett lärarens ställningstagande, om läraren bedriver undervisning från 

ett  kunskapskritiskt  eller  didaktiskt  synsätt  (på  datorers/mediateknikens  funktion)  måste 

läraren förhålla sig till allt fler faktorer i relationen till sina elever. Faktorer som kan påverka, 

förändra och för att  utnyttja ett ord som förekommer i debatten, att datorer möjligtvis kan 

”omdefiniera undervisningen” så som Puenteduras beskriver förändringen utifrån sin SAMR-

modell  (skollyftet.se).  Akronymet  SAMR,  står  för  Substitution  (ersättning),  Augmentation 

(förbättring), Modification (förändring), och Redefinition (omdefiniering) vilka är de fyra steg 

som ingår i skolforskaren Ruben Puenteduras implementeringsmodell kring IT och skoldatorer. 

Modellen  hamnar  definitivt  inom  det  kunskapskritiska  forskningsområdet.  Mer  utförlig 

information om SAMR följer i teoriavsnittet. 

4. Metod och teori
Studien har tagit sitt avstamp i den fenomenologiska forskningstraditionen och fokuserat på 

fyra lärares upplevelser i samband med en kommunal 1-till-1-satsning. Från en tidigare studie 

(Werngren, 2014) hade jag lagt märke till att man med relativt enkla medel kunde erhålla en 

stor  mängd  data/empiri  genom att  genomföra  forskningsintervjuer.  Trots  en  sådan  studies 

kvalitativa attribut så gav informationen en tydlig bild av dagsfärska omständigheter samt gav 

en möjlighet att belysa andra aspekter i lärares dagliga verksamhet, som tidigare,  och som 

under utbildningens gång varit relativt okända för mig.

4.1. Intervjuprocessen
I  den här studien har  halvstrukturerade intervjuer använts  som metod och jag har  följt  ett 

mönster som bygger på Russell H. Bernards modell. Modellen ger tydliga instruktioner som i 

enkla steg förklarar hur en halvstrukturerad forskningsintervju kan genomföras. 

12



Genomförd på ett framgångsrikt sätt tillhandahåller den information som blir både tillförlitlig 

och  kvalitativ.  Här  nämns tre  av punkterna  intervjuaren bör  ta  hänsyn till  enligt  Bernards 

modellen. Personen  som  ger  intervjun  och  den  medverkande  deltar  i  en  formell 

tvåvägskommunikation. I intervjun utnyttjas en på förhand sammanställd lista av frågor kring 

ämnet  som  behandlas.  Frågorna  ges  i  den  uppställda  ordning  som  intervjuaren  bestämt, 

samtidigt som den medverkande är tillåten att  göra tillfälliga avvikelser emellanåt (Bernard, 

1995).

 

Valet av halvstrukturerade intervjuer gjorde jag delvis för smidighetens skull. Jag ville behålla 

möjligheten att vara lite friare i intervjusituationen och skulle jag i efterhand upptäcka att det 

behövdes mer data för att klargöra ett visst fenomen eller om ett nytt område dykt upp ville jag 

även kunna återkomma med följdfrågor. Intervjuernas kvalitet och styrka kommer i stort sett 

bero på den omfattning av spontana, innehållsrika, specifika och relevanta svar som jag kan 

erhålla  från  intervjupersonerna  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).  Det  innebär  med  andra  ord 

koncisa svar och i de fall det behövs, svar som kan ges ytterligare uppföljning. En annan fördel 

med denna typ av intervjuer är  ”att intervjun "rapporterar sig själv"- den är en historia i sig 

som knappast kräver ytterligare förklaringar” (Kvale & Brinkman, 2014).

4.1.1 Urval
Studien  har  inriktat  sig  på  grundskolans  högstadienivå,  därmed  valdes  deltagarna  ut  från 

gruppen lärare som arbetar just med den åldersgruppen. I skolan arbetar både män och kvinnor. 

Det var därför väsentligt att kvinnliga och manliga yrkesutövare fick ge svar på frågorna, så 

mitt urval förhoppningsvis kunde bli så representativt som möjligt för de lärare som deltar i 1-

till-1-projektet.  Viktigast  av allt  var att  lärarna arbetade i  samma kommun och skoldistrikt 

eftersom 1-till-1 implementeras och styrs på kommunal nivå. Samtliga deltagande lärare var 

tvungna att också ha tjänstgjort under en period längre än den treårsperiod 1-till-1-datorerna 

varit i bruk så att en reflektion av omständigheter som existerat tidigare alls kunde vara möjlig. 

Bekvämlighetsprincipen togs i bruk i den mån att jag inte lade ner ytterligare tid med att söka 

fler deltagare. Så fort lärare från fyra olika högstadieskolor gett sitt medgivande genomförde 

jag intervjuerna med dem. Sju lärare tackade ja till medverkan, varav tre valdes bort på grund 

av tidsfaktorn och att bli färdig i tid. Empirin kom därför att bygga på fyra högstadielärare där 

alla lärarna är anställda i samma medelstora kommun fast på olika skolor. 
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Deltagare (population): 

Skola:  Lärare 
(fiktivt namn)

Ämnen  Erfarenhet 
(examens år) 

Årskull  Ytterligare examina / 
utbildning

    Skola A: Karl Samhällsvetenskap (SO) 21 (1994) 6 till 9 --

  
    Skola B: Mia Svenska / Engelska 9 (2005) 7 till 9

Svenska för gymnasieskolan 
Läser in en magisterexamen 

 i svensk didaktik

 
    Skola C: Bo     Svenska / Engelska 6 (+ 3) (2008)

 (+ vikarie i 3 år)
7 till 9

Handledarutbildning på 
Halmstad Högskola

 (handleder lärarkandidater)

    Skola D: Ylva  Svenska / Engelska / 
Franska

10 (2005) 6 till 9 Examen i litteraturvetenskap

(Det fullständiga och transkriberade intervjumaterialet av inspelningarna kan tillgängliggöras på begäran 

från Högskolan i Halmstad, eller direkt från författaren)

4.1.2. Kritiska reflektioner 
Som nämndes  tidigare  var  en  anledning  till  att  inte  fler  intervjuer  genomfördes  studiens 

tidsfaktor.  Ursprungligen hade jag som avsikt att  studien skulle kompletteras med ett  visst 

antal enkäter och observationer. De skulle genomföras på lärarsituationer där man använde 1-

till-1-datorer, men under arbetets gång insåg jag med slutdatumet i åtanke att detta inte var 

möjligt. Därmed fick det vara tillräckligt med fyra intervjuer och inom den tid som utmätts för 

uppgiften. En faktor som ytterligare kunde stärkt urvalets representativa sida hade varit om 

lärarna undervisat i helt skilda ämnen. Nu fick det bli tre språklärare och en SO-lärare, men 

med lärare med mångårig erfarenhet i skolans värld. En faktor man också kan ställa sig kritisk 

till rör metodvalet av semi-strukturerade intervjuer. Det som gör att en forskningsintervju kan 

bli mer sårbar ur ett vetenskapligt perspektiv är enligt Kvale & Brinkman (2014) att det kan 

påstås att intervjuerna bara återspeglar sunt förnuft. Att intervju-processen är subjektiv och inte 

objektiv samt att den inte heller är hypotesprövande utan enbart explorativ. Andra aspekter på 

intervjuproblematik är att intervjuer inte blir tillräckligt generaliserbara eftersom det oftast är 

för få individer som ingår (Kvale & Brinkman, 2014). Tillförlitligheten och validiteten kan 

därför också ifrågasättas. Trots de ovannämnda faktorerna kan intervjuprocesser tillhandahålla 

viktig information och fylla en funktion i den vetenskapliga kontexten. Detta bestyrks även av 

Eliasson i hennes förklaring på fördelarna med semi-strukturerade intervjuer. Eliasson påpekar 

att  den  semi-strukturerade  intervjun  är  mer  styrd  och  med  intervjuguidens  hjälp  kan 

intervjuaren täcka fler områden än i ostrukturerade intervjuer. 
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Det  kan  också  bli  svårt  att  tömma  ut  alla  frågor  lika  fullständigt  som  i  ostrukturerade 

intervjuer, men precis som i den strukturerade kan dock intervjuaren gå på djupet genom att 

fråga ut den intervjuade så långt som den intervjuade medger (Eliasson, 2006).

4.1.3. Etiskt förhållningssätt 
Forskningsetiska principer är viktiga att ta hänsyn till när det gäller all sorts forskning, oavsett 

om  forskningen  är  kvalitativ  eller  kvantitativ.  I  mina  intervjuer  har  framförallt 

rekommendationerna från vetenskapsrådet stått i fokus. Tar man hänsyn till dessa råd innebär 

det att personernas integritet skyddas på bästa möjliga sätt.  Det är viktigt att vara ärlig och 

professionell  i  interaktionen med de  deltagande (Denscombe,  2004).  Det  etiska  ställnings-

tagandet har bestått av att upplysa lärarna om följande rättesnören. Att; 

• deltagandet är frivilligt och läraren har rätt att avbryta medverkan

• har rätt att själv bestämma om hur länge och på vilka villkor de skall delta

• ingen otillbörlig påtryckning eller påverkan skall ske under eller efter intervjuprocessen

• informationen är sekretessbelagd samt anonymitet gäller

• om elever deltar måste medgivandeintyg erhållas från målsman eller förälder 

• de uppgifter som insamlas får endast användas för forskningsändamålet

Reglerna är baserade på vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).

4.2. Teori 
Denna studie har en fenomenologisk utgångspunkt och använder sig av två tolkningsmodeller 

taget från datoranvändandets värld. Dreyfusmodellen som mäter kompetensnivå och SAMR-

modellen som avser skolans IKT implementering. Lärarnas upplevelser/erfarenheter har varit 

centrala för studien, och lärarnas syn på sambandet mellan deras egen kompetensutveckling 

och den satsning som kommunen tillhandahållit för att bättra på lärarnas digitala kompetens.

4.2.1. Dreyfus modell
Jag har valt att använda en analysmodell av matematikprofessorn H.L. Dreyfus som ingång för 

att analysera lärarnas nivå av skicklighet i arbetet med elever och deras datorer. Dreyfus är 

välbekant  för  sitt  teknikkritiska  förhållningssätt  speciellt  i  hänseende  till  IT  och  datorers 

begränsningar. 
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1979  publicerade  han;  What  Computers  Can't  Do, och 1986  tillsammans  med  brodern  S. 

Dreyfus publicerade han boken;  Mind over Machine, där de redogör för sina ståndpunkter. 

Bröderna Dreyfus utvecklade modellen på 1980-talet framförallt för att (a) göra det tydligare 

att  bedöma  framgångsfaktorer  i  avseende  på  förmåga  och  kompetens,  och  (b)  för  att 

tillhandahålla  en  förklaringsmodell  på  individers  kapacitetsnivå  (Dreyfus,  1986).  Modellen 

finns utgiven i en rad olika varianter men i princip handlar det om de över tid progressiva steg 

man engagerar sig i för att bli allt skickligare inom ett visst fält eller yrke. Det börjar med 

begynnelsenivån som nybörjare och slutar på expertnivån (inom ett specifikt område).

     Tablå 1. Fem nivåer av uppnådd förmåga

Skicklighetsnivå: Innehåll Perspektiv Beslut Hängivenhet

1. Nybörjare Kontextfri Inget  Analytisk  Avslappnad / Frikopplad

2. Avancerad 

nybörjare

Kontextfri och 

situationsberoende

Inget  Analytisk  Avslappnad / Frikopplad

3. Kompetent Kontextfri och 

situationsberoende

Väljer 

perspektiv

 Analytisk  Avslappnad och beslutsam;

 Ansvarar för resultaten

4. Skicklig Kontextfri och 

situationsberoende

Erfaren   Analytisk Involverad förståelse; 

Avslappnad vad gäller 

beslutsfattande

5. Expert Kontextfri och 

situationsberoende

Erfaren  Intuitiv  Involverad

Sidnot: (Obs. Jag valde att byta ut ordet lärling/adept till lärare i följande text)  (Dreyfus, 1986)
Innehåll:  Innehåll syftar till detaljerna i en given situation som (lärlingen/adepten) läraren kan 
förnimma.  Detaljerna kan vara utan kontext och avse generella aspekter på förmåga, eller de kan 
vara situationella, och då endast relaterade till den situation läraren befinner sig i.
Perspektiv: Efterhand som läraren blir kapabel att upptäcka nästintill oräkneliga innehållsdetaljer, 
så bör läraren besluta på vad fokus skall inriktas på. Därmed intar läraren ett perspektiv.  
Beslut: Läraren tar beslut om hur hen ämnar agera i en befintlig situation. Det baseras på intuitivt 
tänkande eller ett intuitivt beslut som baseras på erfarenhet och en helhetsbedömning av den 
specifika situationen.
Hängivenhet: Detta beskriver graden av fördjupning. Hur pass involverad läraren är i inlärnings-
momentet vad gäller sin förståelse, sitt beslutsfattande och resultatet av situationen – Läraren förblir 
handlingskraftig.

När intervjuerna avslutats bad jag lärarna att uttrycka sig kring deras förmåga att integrera och 

handskas med 1-till-1-datorer i undervisningen. Med modellen som grund fick jag lärarna att 

reflektera över sin kompetens- och skicklighetsnivå. Hur skickliga ansåg lärarna sig vara och 

på vilken nivå befann de sig? Fanns det luckor i lärarnas kompetens eller färdigheter de tyckte 

borde förbättras? I analysen redogörs hur lärarna valt att placera in sig i modellen, följt av min 

placering från det helhetsintryck lärarnas svar gett mig. Utöver Dreyfus analysmodell har jag 

använt Puenteduras SAMR-modell  i  avseende på skolors datorimplementering (Kroksmark, 

2014, s.34). Modellen kommer användas för att göra en helhetsbedömning av studieresultaten 

och försöka ge svar på hur långt skolorna kommit med deras 1-till-1-implementering. 
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Puenteduras  SAMR-modell  bygger  på  fyra  olika  stadier;   Substition,  Augmentation, 

Modification,  Redefinition.  På  svenska  blir  det;  ersättning,  förbättring,  förändring  och 

omdefiniering. Ett av argumenten i Puenteduras teori är att digitaliseringen blir bristfällig när 

skolor glömmer bort att fokusera på potentialen med datorerna. Datorisering av skolor ingår i 

en större förändringsprocess (skolverket, 2015, skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan).

Bild: (ref; http://wiki.edu.sollentuna.se/artikel/puentedura-trappan-samr-modellen)

En annan anledning med valet av Puenteduras modell är att den används mycket flitigt i 

sammanhang som har med skolor och 1-till-1-projekt att göra. Modellen har fått kritik för att 

inte bygga på en tillräckligt vetenskaplig grund (Fleischer, 2015). Oavsett vilket svaret än blir 

på den frågan, ser jag modellen mer som en vägvisare för skolor att ta ställning till, om och när 

de så önskar. Här följer en förklaring av Puenteduras modell (utdrag från pedagog.malmo.se).

4.2.2. SAMR-modellens olika steg (källa: http://pedagog.malmo.se)

• Substitution/Ersättning  

Här  har  det  inte  skett  någon  förändring.  Läraren  gör  samma  saker  som  tidigare, 

skillnaden är att den görs med ny teknik. Resultatet är att det inte sker någon funktionell 

förbättring av varken lärande-processen eller undervisningskontexten.                  

Exempel: Datorn nyttjas som en ordbehandlare eller för att läsa en E-bok. Här blir datorn 

bara en ersättning för en annan teknik och tillför inte lärandet något. Eleverna blir varken 

bättre på att skriva eller läsa texter bara för att de gör det med datorns hjälp.
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• Augmentation/Förbättring

Här fungerar datorerna som en ersättning för andra verktyg men bidrar till att skol-

arbetet kan effektiviseras men fortfarande utan någon förbättring av lärandeprocessen 

eller undervisningskontexten.

Exempel: Elever kan via datorn skicka sina texter till läraren. Eleven kan spela in sin 

röst eller en text och lagra den i datorn eller göra understrykningar och anteckningar 

som sen exporteras till ett annat dokument. Här handlar det fortfarande bara om en 

teknisk förbättring. Varken uppgifterna eller lärandeprocessen har förändrats.

• Modification/Förändring

På förändringsnivån bidrar tekniken med andra möjligheter för läraren, exempelvis kan 

läraren designa uppgifter och läroprocesser för eleverna men på ett nytt sätt. På denna 

nivå används tekniken för ett socialt lärande. Här har uppgifterna förändrats så eleverna 

kan bli medvetna om sitt eget lärande (metalärande). Med andra ord, medvetna om hur 

de förstår, lär och tänker. De kan också förstå hur andra elever i klassen lär och förstår. 

Elever gör reflektioner kring sitt lärande och som i sin tur påverkar hur själva 

inlärningen går till. 

Exempel: Här använder eleven datorn för att arbeta på gemensamma digitala ytor 

(Fronter,  Google-drive®) där eleven kan samarbeta med lärare och andra elever. Eleven 

kan dela texter och anteckningar med varann. Skrivandet och läsandet har blivit till en 

social aktivitet där elever utbyter erfarenheter, tankar och åsikter med varandra.

• Redefinition/Omdefiniering

På denna nivå möjliggör tekniken/datorerna ett skapande av nya uppgifter och arbetssätt 

som tidigare  inte  varit  möjliga  att  genomföra.  Det  innebär  att  nya  arbetssätt  införs. 

Elevers skaparförmåga har stärkts och deras samverkan med andra har ökat. Eleverna 

konstruerar och de uppfinner nya medel att kommunicera och uppvisa sina arbeten på. 

En påtaglig utveckling i elevers lärande har påbörjats. Här kan eleven själv bestämma 

över sina uppgifter. Eleven är också kapabel att redogöra för andra elever/personer vad 

de lärt  sig,  exempelvis för elever som befinner sig på en helt  annan plats  i  världen.

Exempel: Här kan datorerna användas av klassen för att bjuda in omvärlden eller för att 

nå ut till andra platser. Verktyg som bloggar, wikis och Skype® utnyttjas av eleverna för 

att utbyta deras kunskaper med andra, och exempelvis klasser i andra länder kan ta del 

av deras kunskaper och ge respons tillbaka (http://pedagog.malmo.se).
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Puentedura delar in de fyra delmomenten i två större skeenden, så att de två nedersta ingår i  

vad  han  kallar  förbättringsfasen  och  de  två  översta  i  omvandlingsfasen.  Målet  är  att 

undervisningen  successivt  går  framåt,  en  utveckling  som  leder  till  ett  förändrat  och 

omdefinierat sätt att bedriva skolundervisning på, och väsentligt för sammanhanget, med hjälp 

av ny teknik och datorer.

5. Resultat / Empiri
Hösten 2012 påbörjades 1-till-1-projektet i den utvalda kommunen, samtidigt betydde det att 

alla högstadieelever inom kort skulle få egna MacBook Air datorer. Som resultat ökade elevers 

datoranvändning betydligt. Nu kunde elever ha med datorn till klassrummet och efter skolan ta 

med den hem. På frågan: ”hur mycket tid som gick åt datoranvändning?”, svarade lärare Mia 

att ”det är lite olika fast  snittar väl 65%, ja vissa lektioner använder man dem hela tiden, i 

andra inte alls  det beror på vad man gör”.  Lärarna som ingick i  studien ansåg överlag att 

datorerna  används  ungefär  halva  lektionstiden,  ibland mer  ibland mindre  beroende på  hur 

lektionen planerats. 

Intervjuresultaten har delats upp i sektioner för att återspegla svaren så tydligt som möjligt. 

Den första sektionen sammanfattar i korthet elevernas datoranvändning. Andra sektionen tar 

upp hur lärarna ser på förändringen med undervisningen som ett resultat av 1-till-1-projektet, 

och  den  tredje  beskriver  lärarnas  perspektiv  på  kompetensutvecklingen.  I  de  två  sista 

sektionerna redogörs empirin lärare för lärare. 

Observera att i lärarnas svar förekommer namn på olika program som eleverna använder under 

lektionstid. För att inte ägna för mycket tid åt att uppmärksamma programmens alla detaljer 

och  funktioner  ges  här  en  kort  beskrivning  av  dem;  Prezi® =  ett  presentationsprogram, 

Mindomo® = ett program för att skapa tankekartor (mind-maps), Minecraft® = ett legoliknande 

animeringsprogram, Quicktime® = ett program för filmvisning utvecklat 1991 av Apple®   och 

iMovie® = ett filmredigeringsprogram.

5.1. Elevers datoranvändande
Trots det faktum att uppsatsens fokus inte handlat specifikt om elevers datoranvändning var 

det  ändå viktigt  att  förstå  kontexten och lärarnas  syn på elevernas användning av 1-till-1-

datorer och hur lärarna valde att prioritera svaren på frågorna och ämnet. 
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I allmänhet hade svaren syftet att befästa hur pass erfarna lärarna var med IKT och datorer, och 

i  synnerhet  till  vilken  grad  deras  digitala  skicklighet/kompetens  hade  utvecklats.  Trots  att 

lärarnas i stor utsträckning kommer ge subjektiva svar har jag samtidigt den uppfattningen att 

lärarna kommer ge så ärliga, relevanta och objektiva svar på frågorna som är möjligt. 

Ett av lärarnas svar på hur datorerna användes var att eleverna i princip använde dem till allt. 

Andra  exempel  tagna  från  intervjusvaren  är  att  eleverna  använder  datorer  till  att ljussätta 

presentationer  med,  att  lämna in filmfiler  och  för  olika  sorters  presentationer  till  exempel 

powerpoint  och  Prezi®,  eller  så  kan  de  nyttja  datorn  som ett  anteckningsmaterial  och  för 

arkivering.

Vissa elever använder sin dator för att organisera sina ämnen i ämnesblock, där i ligger ämne för 

ämne och där i ligger fil för fil, kurs för kurs. Sen arbetar de med Minecraft® och Mindomo® och 

olika animeringsprogram, med olika sökmotorer, digitala läromedel och även i sociala medier 

sammanhang.  Alltså, ja det är massor massor (Karl) 

Tre av respondenterna är språklärare. Ingen av dem nyttjar längre vanliga läroböcker för sina 

ämnen.  Skulle  eleverna  använda  en  lärobok  så  ligger  den  i  så  fall  på  datorn  och  finns 

tillgänglig där. ”Jag baserar min undervisning ganska mycket på det som finns på nätet och jag 

använder inga läroböcker längre”, påpekar Mia. I språkämnena används en webbsida relativt 

flitigt, glosboken.se, där eleverna kan träna sina glosor inför nästa lektion eller ett prov. Det 

positiva med glosboken.se är att tiden det tar att göra glosförhör har kortats ner betydligt. Det 

har med 1-till-1-datorernas hjälp blivit effektivare.

Innan datorn kom förhörde jag glosorna för hand, sen satt jag och rättade dem efteråt. Att förhöra tog 

säkert en 10-15 minuter och att rätta tog 30-40 minuter. Nu startar vi glosboken.se, sen så gör man det 

på 5 minuter och sen så är vi vidare   (Bo)

Utöver att träna på ord och glosor och söka information på nätet använder eleverna datorn vid 

språkinlärning. Det kan exempelvis röra sig om hörövningar eller  för att  chatta med andra 

elever på det språk som man håller på att lära sig.

Det händer ju också att de spelar in sig själva och lyssnar på sig själva. De kan tycka det är läskigt men 

samtidigt tycker eleverna att det är spännande för det är ju jättebra att höra hur man själv låter. Det är  

ett sätt att bli modigare och sen så spelar de in filmer och bildspel och pratar om det (Ylva)
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Såklart händer det också att elever inte fokuserar på det de skall utan är ute på sociala medier 

och kanske surfar omkring. Då kan lärarna ta till repressalier som kan tillämpas om beteendet 

utvecklas till ett större problem. Så pass långt har det inte fått gå hos någon av lärarna som 

intervjuades, men skulle det ske så kan eleven förlora tillgången till sin dator. Eleverna har nu 

haft sina datorer i snart 3 år och ett problem som tyvärr dykt upp på sistone är att batterierna 

börjar ta slut. I samband med det har vissa elever haft svårighet att spara sina uppgifter på 

Fronter, den gemensamma skolplattformen. Om datorns batteri då slutar och datorn skickas på 

reparation så kan de inte arbeta vidare med sina arbeten eftersom arbetet ligger på hårddisken 

och ingen annanstans. Detta kan bli till ett verkligt handikapp för eleven, tycker Ylva. Då får 

man se till att lösa det problemet snabbast möjligt.

5.2. Förändring av undervisningen
Skola A; Karl

Karls lärarstil har inte ändrats markant på grund av datorerna, ”inte så mycket som jag helst 

skulle  vilja”.  Karl  menar  att  det  finns  lite  mer  finesser  nu då det  mesta  ligger  på datorn, 

exempelvis  prov  och  information.  En  av  fördelarna  kan  vara  så  enkelt  som att  eleverna 

uttrycker sig som så att ”oh, oh skönt att man inte behöver bära sina böcker två kilometer och 

så”, förklarar Karl. En annan fördel är att läroböcker inte längre behöver användas. Den största 

förändringen  på  undervisningen  upplever  Karl  som  både  positiv  och  negativ.  I  positiv 

bemärkelse kan läraren nå ut lättare till eleverna eftersom elever uppmanas att använda skolans 

intranät flitigare än tidigare (Fronter heter lärarplattformen som används) på så vis har vissa 

elever blivit mer aktiva, medan andra elever inte påverkats märkbart.

Det skiljer också sig åt kring hur pass skickliga eleverna är med att använda word-doc för att 

göra anteckningar, en ny person kan exempelvis uppfatta det som svårt. ”Det blir fortfarande 

svårt för vissa elever att använda sig av det (word-doc), en del får strukturen till att bli bättre 

men för andra blir det ett misch masch och till och med värre än i ett anteckningsblock”, menar 

Karl. Cirka halva lektionstiden eller mer kan användas i samband med datorn, ungefär 60-70% 

av lektionen. I SO-ämnena har lärarna på denna skolan ett sådant upplägg att lektionstimmarna 

utökats till 3 timmars pass, med en rast emellan. Det infördes innan 1-till-1-datorerna kom. I 

negativ bemärkelse kan det röra sig om sånt som att Karl har märkt att många elever utnyttjar 

Wikipedia® på rutin. Det blir liksom den enda källan de använder och i längden kan det bli lite 

av  ett  problem.  En  annan  händelse  som  inträffade  var  några  elever  som  använde  spelet 

Minecraft® lite väl mycket under en lektion.
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Det var meningen att vi skulle jobba med Minecraft® i samband med antiken, men, i detta fall om 

”minecraftandet” tar upp 90% av tiden och bara 10% går åt till antiken, då har ju kursen handlat  

om något annat än antiken och då blir det lite fel (Karl)

I övrigt, är det ändå likheterna som överväger gällande strukturen på lektionerna. Det Karl 

menar är att en väsentlig skillnad är snarare det som kan ses i den skiljelinje som ligger mellan 

motiverade och omotiverade elever, en del elever i sexan kan vara mer på det än de elever som 

går i nian. Datorerna som läroverktyg har inte uppnått de förväntningar Karl hade ställt på dem 

från början. I och för sig är det lättare att alla elever har en egen dator jämfört med hur det är  

med sexornas  PC-datorer  som fortfarande måste  låsas  in  och ut  efter  varje  lektion.  7  -  9 

eleverna tar bara hem sina datorer efteråt. 

En sak som i nuläget utmärker sig är att varje elev får klara sig mera själv och då blir det  

mycket enskilt arbete. Karl menar inte att han nödvändigtvis tycker det är så bra fast vissa 

elever kan ju sina program väldigt bra och de kan till och med andra program också, men så är 

det inte för alla elever.

En del laddar ner dem själva. Men där är ju inte någon organiserad sådan här ”hur använder man 

Words®” eller ”hur använder man Excel®”. Det förväntas nog att vi lärare reder ut det mesta av det 

där själva och likadant för eleverna där görs inga genomgångar eller så (Karl)

Skola B: Lärare Mia

Mia tycker att datorerna tyvärr  tar bort ganska mycket fokus från lektionerna ”det är väldigt 

mycket spel och sånt i stället. Man får ideligen säga till att ”nej, ner med datorn vi behöver inte 

den nu!” men då sitter dom där och smyger med någonting, eller spelar, ”facebookar” eller vad 

de nu gör. Spel och sociala medier skulle jag nog vilja säga”, förklarar Mia.

Det finns givetvis mycket bra grejer också med att alla har sin dator med sig. Man behöver inte 

springa runt och jaga datorer om man skall skriva en text eller någonting sånt. Det tycker Mia 

är positivt. Vad gäller internet så finns allting där, ”det är skitbra att de kan ha internet så nära” 

menar hon. De har haft datorer relativt länge på skolan. På ett sätt underlättar det att eleven har 

en egen dator. ”Man slipper springa runt och leta efter dem. Men en sak är tråkigt och har att 

göra med deras handstil. Det är väldigt mycket man kan göra på en dator men öva handstilen 

kan man inte göra på den.
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Alltså de skriver ”jäkligt” dåligt  och stavar ”jäkligt” dåligt  för dom har stavningsprogram, 

alltså det blir ett fusk där liksom de får ju hjälp där direkt och det är ett stort problem”, hävdar 

Mia.  Någon större förändring kan hon inte direkt se på undervisningen på grund av 1-till-1. 

Den största förändringen var nog när Mia släppte läroböckerna,  ”jag anser att läromedel styr 

för mycket i undervisningen och det har jag tagit bort nu. Det är jag som styr undervisningen 

och inte en läromedelsförfattare”, påpekar Mia. En sak som Mia tycker eleverna behöver bli 

bättre på är deras sätt att handskas med källkritik och källgranskning. Eleverna använder till 

exempel Wikipedia® och Aftonbladet.se alldeles för mycket. Sen finns det alltid de elever som 

har det besvärligt att göra så enkla saker som att strukturera ett word-dokument.

 Om eleverna skall skriva en artikel till exempel då skall det vara en viss layout med spalter och 

grejer och inklippta bilder, ja du vet du kan ju själv tänka dig och vissa kan ju det av sig själva 

och andra kommer aldrig att förstå. Andra vet knappt hur man får stor bokstav liksom det är så 

olika (Mia)

En  viktig  sak  är  att  datorerna  inte  missbrukas  av  eleverna.  Exempelvis  att  de  är  ute  på 

Facebook i stället för att ha uppmärksamhet på lektionen. ”Eller att komma sent till lektioner 

för att de fastnat i något spel. Även det här med nätmobbing alltså det har ju ökat, det det pågår 

ju  hela  tiden”,  tycker  Mia.  En  sista  sak  som  faktiskt  är  bra  är  att  de  elever  med 

studiesvårigheter (dyslexi) som innan 1-till-1 infördes var dom enda som hade egna datorer, 

dessa elever är inte lika utmärkande längre eftersom nu bär alla elever på datorer. På så vis har 

det blivit mer jämlikt.

Skola C: Lärare Bo

Den största förändringen på undervisningen tycker Bo är kommunikationen mellan honom och 

eleverna.  ”Man  kommer  närmre  eleverna  rent  kommunikationsmässigt  om man  väljer  att 

använda  datorn  som ett  kontinuerligt  kommunikationsverktyg”,  hävdar  Bo.  Datorerna  har 

också möjliggjort arbetssätt man förhindrats göra innan. Det har blivit mycket lättare att vara 

spontan med projekt och redovisningsmetoder. Sedan så erbjuder datorerna en större variation 

i undervisningen. Vill man göra nåt sådant som att spela in eller producera saker och ting så 

finns datorerna tillgängliga hela tiden. En annan fördel med 1-till-1 är att man slipper datasalar 

och lånedatorer, ”det var alltid ett fix med det. Mackarna funkar ju väldigt bra, de har varit 

väldigt funktionella”, poängterar Bo. Bo har också börjat använda sig av lärloggar där man 

hela tiden kan följa eleverna. 
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Bo använder till exempel Google-drive®, där elever kan dela dokument med honom. I slutet av 

lektionen kan Bo skriva in sina kommentarer på elevens arbete. Den sortens läroplattformar 

gör det möjligt för Bo, och andra lärare, att utvärdera elevarbeten kontinuerligt.

 I den klass vi haft det arbetet längst med har vi nu gått över till att eleverna själva börjar planera i 

dialog med mig och så får dom tala om vad de skall göra. Det är väl lite den framtiden jag ser framför 

mig att eleverna kan kanske ta större ansvar för sitt arbete och kommunicerar tätare med mig då (Bo)

I slutändan är datorn ett arbetsredskap, menar Bo och det didaktiska byggs inte upp av datorn 

utan det gör läraren själv. Han tycker ändå att datorerna fyller sin funktion på det sättet som 

han vill, kan och förmår.

Det är snarare jag som än begränsningen än datorn tycker jag, i det perspektivet så är det säkert 

bristfälligt men å andra sidan är vi bara människor. Sen har vi en tradition av text och läroböcker som 

inte varit digitala överhuvudtaget. Nu har vi fått internet och datorer som en tredje aspekt att stå på, 

men att smälta samman detta i en bra undervisning det är ju ett väldigt stort famntag  (Bo)

En sak Bo ställer sig kritisk till är läromedlen som förlagen lagt ut på internet. Bo tycker inte 

att förlagen lyckats omvandla den här 1-till-1-situationen på ett tillräckligt bra sätt och menar 

att  läromedelsförlagen  bara  slängt  ihop  saker  och  ting  väldigt  snabbt  och  att  förlagens 

utveckling gått ganska långsamt. Därför saknas det stöd man önskat sig från förlagens håll. Bo 

tycker  att  officepaketet  och  de  olika  programmen  fungerar  bra,  exempelvis  iMovie® och 

Quicktime® eller för att spela in ljud och skapa film. I övrigt när det gäller undervisningen rent 

generellt blir det upp till den enskilde läraren att få undervisningsmaterialet till att fungera ihop 

med datorerna och undervisningen. Det var en stor förväntan i början på att datorerna skulle 

användas, och nu tre år senare kan de flesta elever göra arbeten i exempelvis Google-drive®.

I det programmet kan de till och med köra igång ett gruppsamarbete och bygga ett dokument i ”Drive” 

tillsammans. Datorn kan skapa variation och lust till studierna och möjliggör eller synliggör saker för 

dem när de spelar in sig själva eller när eleverna läser en text eller då de sitter och skriver och lyssnar 

på sig själva. Det finns ju mängder med funktioner där datorn kommer till insteg (Bo)

Bos råd till andra lärare är att våga prova nytt och våga vara kritisk. Det gäller också att inte  

heller låsa sig vid datorerna för det finns fantastiskt mycket bra undervisning som inte kräver 

en dator. Det skall inte underskattas. 
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Det är viktigt att den vanliga undervisningen inte nedvärderas eller glöms bort.

Det är lite det som blivit följden, kanske inte smutskastat men vanlig undervisning blev lite nedvärderat. 

Jag tror inte man menade det egentligen men det blev lite följden. Jag tror nog att man kommer ändra 

synsättet lite grann och så och att man låter datorerna göra det datorerna är bra på och inte glömmer

det andra (Bo)

Skola D: Lärare Ylva

Ylva är en av de lärare på skolan som använder datorerna mest. Hon tycker att man kan göra så 

mycket mer nu. Till exempel använder Ylva bloggar i alla sina ämnen.

Då kan  de  se  varandras  texter  på  ett  helt  annat  sätt.  Man ser  sin  egen  text,  sen  får  man liksom 

mottagare utanför, det är ju inte bara läraren som skall läsa den utan det är andra också som skall göra  

det. Det tycker jag är en jättestor skillnad (Ylva)

Sen används givetvis datorn i samband med språkinlärning. I franska, menar Ylva är det viktigt 

att lära sig ord och framförallt hur olika program fungerar, som glosboken.se där eleverna kan 

sitta och jobba med orden och lära sig jättemycket snabbare. Många elever framförallt killar 

som kan ha det jobbigt att plugga får hjälp att träna på det viset. Ylva har också fått ändra sin 

syn på  elevernas  datorkunnande,  förr  trodde hon nämligen att  eleverna  kunde mycket  om 

datoranvändning men i verkligheten är det inte riktigt så. Ylva väljer själv upplägget med hur 

mycket datorerna skall utnyttjas under en viss lektion, men i stort sett används datorerna hela 

tiden. En stor förändring är att nu läggs allt material på läroplattformen Fronter. Till viss del 

gjordes det innan men då hade eleverna ingen egen dator. Då var de tvungna att göra det i 

pappersformat.

Vi jobbar mycket via nätet,  vi  jobbar med Google-drive® och Google-apps for Education®.  Eleverna 

skriver ett dokument som de kan dela med mig så jag kan skriva och kommentera och elever kan dela  

med varandra och ge kamratrespons. Jag vill hela tiden kunna se att de är igång och så           (Ylva)

De upplever problem ibland med dålig täckning i klassrummet. Ibland svajar det jättemycket, 

förklarar Ylva. Skolan har inte fått riktigt koll på det än. ”Då blir man så här bara att oj vad gör 

vi nu när vi inte har nåt internet? Innan vi hade 1-till-1 så hade vi svindåligt nät här ute på 

landet, vi är ju inte i stan”, betonar Ylva. Redan innan 1-till-1-projektet startades skapade Ylva 

med hjälp av sin bror en egen webbsida med alla hennes ord för läxorna i franska, där eleverna 

kunde träna på orden. Den biten av undervisningen är fortfarande densamma, menar hon. 

25



Sen  har  1-till-1-datorer  gett  Ylva  större  möjlighet  att  uppmärksamma  elever  som tidigare 

hamnat i skymundan.

I det här Google-drive® som vi skriver i där kan man skriva och om eleven ser att jag skriver och är inne 

på deras sida så kan de skriva till mig där. Jag har också Facebook-grupper, fast bara med klassen, där de 

också kan skriva till mig. Många av dom som skriver till mig och frågar, det är de som inte vågar räcka 

upp handen i klassrummet (Ylva)

Ylva gör ytterligare den kommentaren att  i  avseende på elevers datoranvändning finns det 

faktiskt några elever som inte alls hjälps utan som snarare stjälps av datorerna.

De klarar inte av att hålla ordning på olika mappar alltså i svenska, engelska och matte. De sparar men 

vet inte var de har sparat det och så, trots att de går i nian. Så en del blir faktiskt stjälpta av det, men det 

är kanske dom som slarvade bort sina papper innan. Då kunde de alltid få ett nytt papper men nu finns 

det i datorn och datorn kan gå sönder och sånt där. Så det är ju inte bara positiva saker (Ylva)

Hon håller också med om att elevers skrivförmåga försämrats lite de senaste åren. Allt som 

skrivs i hennes lektioner sker på datorn. Däremot till hösten kommer hon erbjuda skrivhäften 

till de elever som önskar det. Ett sista råd, när skolan ger eleverna en dator för första gången 

skall  man  se  till  att  lärarna  också  ger  eleverna  en  ordentlig  utbildning  i  vad  som gäller, 

exempelvis hur och var man sparar sina dokument/arbeten och att alla elever får exakt samma 

information.  På  så  vis  kan  alla  lärare  förutsätta  att  eleverna  vet  var  de  skall  spara  sina 

dokument, och hur man gör det ena och det andra och så vidare.

5.3. Lärarperspektivet på kompetensutvecklingen
Skola A: Lärare Karl 

För Karl har det här med kompetensutvecklingen i avseende på datorer varit i minsta laget. 

Karl har som de flesta andra också gjort fram till steg 3 av PIM-kursen, det obligatoriska krav 

som kommunen ställde på alla sina anställda. PIM (Praktisk IT och Media-kompetens) var ett 

datortränings-program  som  drevs  av  skolverket  mellan  2009  och  2013.  PIM  har  nu  helt 

avvecklats. Programmet lärde ut datorkompetens på en mycket grundläggande nivå, som att 

skapa orddokument i microsoft-word® eller göra powerpoints. I kursen fick lärarna också lära 

sig ladda ner videos eller bilder på en plattform. Det Karl fick lära sig på PIM kunde han redan 

och innehöll inget nytt. Karl tycker inte att något av träningen han erhållit hitintills har avsett 

elevers användande av datorn i klassrummet.
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Jag kopplar inte träningen till elevers användande. Det är mer att jag lär mig av mina misstag eller ett 

sorts ”trial and error” som gäller. Det mesta har jag lärt mig i dialog med datorkunniga personer, och 

behöver inte ha koppling till skolans värld, sedan har jag lärt mig i dialogen med eleverna   (Karl)

Det inträffar ständigt saker och ting gällande elevers datoranvändning och sådant elever gör på 

eget bevåg som får Karl  att  höja på ögonbryna.  Men för egen del och den av kommunen 

tillhandahållna kompetensutvecklingen så anser  Karl  att  den varit  undermålig.  Karl  saknar 

också en sorts uppföljning av 1-till-1-projektet.

I ett bredare perspektiv kring digitaliseringen fanns det mycket som skulle ha gjorts annorlunda. Det 

finns jättebrister många gånger och det görs ingen uppföljning på de önskemål man ställer i samband 

med datorerna. Jag saknar ett systematiskt sätt att inarbeta datoriseringen på  (Karl)

Några direkta kunskapskrav har inte ställts i samband med 1-till-1-satsningen hävdar Karl, 

däremot har det varit underförstått att alla skall vara en del av projektet och vara med på tåget. 

”Det blir ju svårare för en själv också med eleverna om man säger att, nej, här inne använder vi 

oss inte av datorer”, poängterar Karl. Karl säger själv att han skulle vilja och säkert behöva ha 

mycket  mer  kompetensutveckling  i  hur  datorerna  skall  användas.  Det  har  förkommit 

sporadiska träffar, så kallade Teachmeets och Miniteachmeets, där senaste träffen hölls för ett 

halvår sen.

Jag har gjort det en gång och vissa av mina kollegor har varit med flera gånger men fast då har det varit 

inne i stan. Vi skall ha ett på måndag. Tiden är en stor faktor, skall jag lära mig så måste jag få tid och 

lära mig att öva. För att diskutera det behöver det finnas någon kompetent person eller kompetenta 

personer som kan stå för detta. Det måste finnas ett ledarskap som bestämmer vart vi vill, varför, och 

hur vi når dit, och inte minst ifrågasätter vilka resurser som krävs för detta (Karl)

I övrigt tycker Karl att de jobbat rätt bra med 1-till-1-datorerna och projektet, men det som 

saknats är kontinuitet och en uppföljning av projektet och projektets delar.

Skola B: Lärare Mia

Mia lyckas inte peka på något specifikt vad gäller kompetensutveckling med datorerna utöver 

PIM-kursen. I PIM gjorde hon fram till steg 3. Polisen har varit på skolan vid ett par tillfällen  

och informerat om elevers beteende på sociala medier. Det mesta kring datorer har hon fått lära 

sig på egen hand. ”Asch, det har jag väl haft med mig, alltså jag använder ju dator själv väldigt 

mycket. Jag använder ju datorn varje dag så...”, säger Mia. 
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Mia menar att hon lärt sig mycket hemma, hon är en autodidakt. På skolan har de också  en 

väldigt duktig IT-ansvarig som lärarna kan springa till om det hänt någonting. Han har koll på 

det mesta, vilket är bra. Själv har Mia inte funderat så mycket på kompetensutveckling eller 

någon pedagogisk/didaktisk aspekt på nyttjandet av datorer i klassrummet. Kanske är det något 

Mia skulle behöva mer av.

Det finns ju jättemycket hjälpmedel och program som man skulle kunna använda, som inte jag kan.  

Givetvis vore det bra att kunna dom men i övrigt alltså det är ingenting jag går och funderar över det är  

en vardags grej för mig alltså (Mia) 

Det kollegiala samarbetet har varit minimalt i avseende på datoranvändning. Det har varit på 

lärarplattformen Fronter som lärarna kommunicerat med varandra, och det är allt.

Skola C: Lärare Bo

Någon kompetensutveckling i datoranvändning har det inte varit, säger Bo. Däremot har det 

varit nån form av inspirationsutbildning som lärarna fått ta del av.

man kan ha blivit visad olika program eller funktioner och så vidare. Att det här kan du använda i din  

undervisning så att säga. Det var ett väldigt pådrag i början och stark förväntan på att datorerna skulle  

användas. Det var mycket såna här föreläsningar där man nästan hällde program och funktioner över 

oss, från att testa den här grejen här, och här har du ett annat program du kan använda  (Bo)

Föreläsningarna  anordnades  centralt  genom kommunen.  I  efterhand har  det  blivit  allt  mer 

RIKT (Resurs IKT) som håller i detta och läraren får på eget initiativ ta sig in till stan till  

RIKTs kontor om de vill ha hjälp med något, exempelvis med Fronter eller olika IKT frågor.

Skall man tänka sig fortbildning generellt så har det hela tiden varit ett litet glapp mellan att man då 

visar ett program via nån föreläsning, att så här kan du jobba med detta, och att sen sätta sig ner och  

själv lära sig det eller då i nästa steg lära eleverna att använda det. Där har det inte funnits någon direkt 

fortbildning.  Tanken  har  varit  att  man  skall  kunna  vända  sig  till  RIKT  kanske  för  att  få  den 

fortbildningen, återigen är det en tidsfaktor (Bo) 

I övrigt så har Bo gjort färdigt till och med steg 3 i PIM-kursen. PIM gav honom ingenting 

tyckte han, det var en formell grej och mer för dem som inte var vana vid datorer. ”Man lärde 

sig Word®, Office® och något filmprogram vilka var anpassade för PC, inte för Mac® som vi 

har nu”, säger Bo. 
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Sen  har  skolans  lärare  också  fått  ta  del  i  en  kortare  utbildning  om datorhjälpmedel,  som 

stavarex och klararead för personer med dyslexi.  Vad Bo önskat  lite mer av är kanske en 

djupare fortbildning och kompetensutveckling fast på lite färre saker, då hade Bo verkligen 

kunnat lära sig mer. ”Att  få informationen på ett genomarbetat sätt istället för att man bara 

säger det här finns och det här finns, så har varit fallet lite grann och så skall man själv då 

försöka tänka till  och knyta ihop det”,  tycker Bo. Bo menar att  lärarna förväntas tänka ut 

väldigt mycket själva, vilket samtidigt gärna leder till att man blir mer kritisk till det hela, ”det 

är vi lärare som får tänka kritiskt kring vad som funkar och vad som inte funkar och hela tiden 

göra dessa avvägningar”.

Tillsammans med andra lärare har Bo och hans kollegor haft så kallade Teachmeets.

vi haft våra teachmeets där man försöker att visa hur man gör i undervisningen. Vi jobbar också i 

ämnesgrupper, det blir någon form av dela med sig kultur efter bästa förmåga lite grann. Det var ett 

tag sedan vi hade nåt. För ett halvår sen tror jag. Den gången kom det uppifrån, men det sker också 

spontant (Bo)

Skola D: Lärare Ylva

Även Ylva säger att hon inte fått någon kompetensutveckling. I efterhand rättar hon sig själv 

och säger att de har haft en föreläsning från LIN-Education, företaget man köpte datorerna 

från.

 de har varit här och haft föreläsning här på skolan eller sån liten workshop för kanske 1½ år sen. Det  

var inte direkt i början, det var lite dåligt i början. Det har inte varit tillräckligt med fortbildning för oss,  

men själv är jag jätteintresserad så jag har förkovrat mig genom att söka själv på internet och så   (Ylva)

Ylva har lärt sig det mesta själv och genom tips, bland annat från personen som var anställd 

hos LIN och var här på skolan. Sedan har kommunen sina föreläsningar varannan tisdag som 

anordnas genom RIKT (Resurscenter för IKT). Det är inte obligatoriskt utan finns tillgängligt 

om man själv är intresserad. 

Ylva använder sig också av Facebook-grupper och får mycket tips där, ”man kan söka efter 

lesson-plans och sådana lite roliga grejer”, berättar Ylva. Men för vissa av hennes kollegor är 

intresset inte lika högt, det har varit lite sådär ”åh vad skall vi ha dator till”, menar Ylva.
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Det Ylva saknar är mer uppföljning av de olika verktygen som kommer med datorerna.

det hade inte behövt vara någon från LIN utan det hade kunnat vara nån på skolan. Vi fick kanske en 

timme, en och en halv timme att nu håller vi på med det här. Sen går två månader innan vi har den här  

tiden igen och det funkar liksom inte för alla (Ylva)

Ylva har också gjort till steg 3 i PIM, men tycker inte det gav henne direkt mycket i fråga om 

kompetensutveckling. Visst, det öppnade upp för att man kunde spela in filmer och sånt men 

det var inget nytt för henne. Ylva hade gjort en del av det innan. Det Ylva lärde sig var också 

anpassat till PC, och de datorer de använder idag är MacBook datorer. Men visst, lite hjälp var  

det men Ylva känner ändå att hon hade behövt fräscha upp vissa delar. Det är fortfarande så att 

det mesta har Ylva fått lära sig själv.

och sen har jag ju testat jättemycket som jag inte har provat innan, så jag tänker det här vill jag att vi  

skall göra och så vet jag inte riktigt hur jag skall göra. Jag har liksom ett hum om hur det skall gå till 

men nu testar vi det här och sådär och så funkar det och sen kan vi det till nästa gång  (Ylva)

Ylva lär sig också mycket tillsammans med eleverna och anser att det hitintills varit väldigt lite 

(kompetensutveckling) som hon tagit del av och önskar betydligt mer, och mer tid att kunna 

förkovra sig. Ylva ler och säger ”jag saknar nog nån slags koncentrerad obligatorisk sak och 

det är heller inte för sent”.  Utöver PIM är det inget annat Ylva vet som kommunen skall ha 

drivit på i hänseende till datorer och kompetensutveckling. I Ylvas lönekriterium som lärare 

ingår det att lärarna skall använda sig av datorer och av lärarplattformen Fronter i tjänsten. 

Med början höstterminen 2015 och det nya skolåret kommer Ylva få tilldelat sig 20% IKT som 

en del i hennes tjänst. Tillsammans med ytterligare en lärare på mellanstadiet kommer Ylva 

vara pådrivande och ansvara för olika IKT-relaterade frågor på skolan.

detta innebär att jag kommer tvinga fram tid så att mina kollegor också kommer igång lite mer.  Det  

handlar om att ha rätt intresse och det finns många som skulle vilja göra mer grejer, men tiden skall räcka  

till och man skall förstå hur man skall göra. Exempelvis glosboken, den kan man ha till många ämnen  

eftersom språkutvecklingen behövs i alla ämnen och en förståelse för vad de olika orden betyder  (Ylva)

Ylva tycker eleverna har jättestor nytta av datorn men vet kollegor som tycker att de bara är i  

vägen, att elever bara sitter och surfar på internet och Facebook och sånt där.
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Det beror på vad man låter eleverna göra med datorn, för har de en uppgift som de skall sitta och lyssna 

på nånting och de tycker det är skittråkigt och är inne på Facebook i alla fall, men man minskar risken 

med det så upplever jag det som (Ylva)

Ylva tycker hon får snabb tillgång till kunskap och ”dator know-how” bara genom att googla. 

Då hittar man en massa grejer eller så frågar man i nåt forum på Facebook eller på Twitter. Vad 

gäller det kollegiala samarbetet kring elevers datoranvändning har den varit minimal, man har 

mest rådfrågat varann till exempel i korridoren och hjälpts åt på det viset.

6. Analys av resultat och diskussion
Att lärarnas entydiga svar kom att peka på en bristande och otillräcklig kompetensutveckling i 

samband med den kommunala 1-till-1-satsningen, utöver det obligatoriska PIM programmet 

och några sporadiska föreläsningar, hade jag inte förväntat mig. ”Någon kompetensutveckling 

i  datoranvändning har  det  inte  varit”,  som bland annat  Bo nämnde.  Det  har  även tidigare 

funnits en viss otydlighet kring vad exakt lärarna förväntats göra med datorerna i klassrummet. 

Det lade jag märke till redan vid min förra undersökning (i Werngren, 2014) men tre år in på  

en 1-till-1-satsning det var högst oväntat. Lärarna var i stort sett överens om att de önskade 

mer  uppföljning  av  1-till-1-implementeringen  och  att  det  skulle  finnas  lite  mer  toppstyrd, 

kanske till och med obligatorisk kompetensutveckling. ”Jag saknar nog nån slags koncentrerad 

obligatorisk sak, och det är heller inte för sent”, sade läraren Ylva.

En  orsak  som bland  annat  bidragit  till  denna  avsaknad  av  engagemang,  exempelvis  från 

kommunledning, är den reducering av personal/resurser som tog plats våren 2013 efter PIMs 

fullbordan. Kommunen bestämde nämligen att dra in på personalen vid resurscentret (RIKT), 

från tidigare 10 till nu 2-3 personer (se bilaga D). Sett utifrån Tallvids rekommendationer och 

de  fyra  framgångsfaktorerna  har  man  alltså  inte  engagerat  sig  på  samma  sätt  i  denna 

kommunen (Tallvid, 2011). Eller, så kan det finnas ett samband som har med frihetsaspekten 

att göra. Det är ju frivilligt att lärarna söker upp det kommunala hjälpcentret (RIKT) för att ta 

del av deras träning och föreläsningar. Läraren behöver alltså inte delta ifall läraren inte vill. 

På RIKT kan lärarna få hjälp exempelvis med GAFE® (Google Apps for Education®) eller 

annan  datorrelaterad  träning,  men  träningen  är  frivillig.  Det  lärarna  i  nuläget  gör  i 

utbildningssyfte  och  för  den  egna  kompetensutvecklingen görs  därför  till  stor  del  på  eget 

bevåg.
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Trots att träningen är frivillig är resurscentret väsentligt och har en funktion att fylla. RIKT kan 

med assistans från IT-pedagogerna stödja lärare och elever som är i behov av IT-hjälp. Sen 

verkar det inte som det råder brist på kompetent IT-personal på skolorna, fast när det kommer 

till projektets förankring kan ytterligare förankring behövas på kommunal nivå (Tallvid, 2011).

Min åsikt är också att den omstrukturering som RIKT ämnar påbörja inom kort (se bilaga D) 

kommer att bli en viktig åtgärd ifall man vill se en märkbar förbättring i situationen kring 

lärarnas  digitala  kompetens.  Kanske  kan  RIKTs  ändring  av  fokus,  från  de  inåtriktade 

aktiviteter  som ordnades  som följd  av PIM till  ett  mer  utåtriktat  utvecklingsperspektiv  av 

skolorna, bli en del av lösningen. En sådan ändring menar jag, skulle förstärka inriktningen på 

1-till-1-satsningen ytterligare. Sedan krävs det mer tydlighet i vad man vill både från skolans 

och kommunens sida. ”Det måste finnas ett ledarskap som bestämmer vart vi vill, varför, och 

hur vi når dit, och inte minst vilka är resurserna för detta”, som Karl påpekat.

6.1. Hur pass väl uppfylls kravet på digital kompetens av lärarna?
Från analysen av lärarnas svar, framstår det rätt snabbt att samtliga lärare i studien når upp till 

de krav som styrdokumenten ställer på lärare i avseende på IKT och elevers datorkunnande, i 

årskurs 7-9. Till exempel kravet på att eleven skall efter fullbordad grundskola kunna använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

(skolverket, 2015). Men det finns också tecken som tyder på att somliga lärare inte behärskar 

den nya tekniken lika bra, något Ylva nämnde, samt att lärarna kunde dra större nytta av en 

förbättrad digital kompetens. Utan tvekan rör det sig om en ”förändringsprocess” och denna 

process kommer kräva sin tid (Grönlund, 2014). Men hur mycket tid kan man fråga?

De fyra lärarna, på skola A-D, låter eleverna regelbundet nyttja datorer i sina klassrum och på 

ett sådant sätt att eleverna med stor sannolikhet bemästrar de olika krav som skolverket ställer 

på dem, även kravet på informationssökning (skolverket, 2015). Det är betryggande att lägga 

märke till. Men det finns även elever som inte har det så lätt att handskas med datorer och alla 

program som ingår. Därför är det inte bara bra, men oerhört viktigt att det finns stöd för dessa 

elever  när  de  behöver  hjälp.  Förvisso  har  skolorna  i  studien  anställt  eller  på  annat  vis 

tillhandahållit  IT-pedagoger  och  personal  som  därför  bör  användas  i  sådana  situationer. 

Lärarnas skicklighet att handskas med 1-till-1-datorer i klassrummet har också blivit bättre och 

verkar utgöra en naturlig del av undervisningen,  ”det är en vardags grej för mig alltså”, som 

lärare Mia sa. 
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Flera av lärarna uttrycker att de med datorernas hjälp och program som Google-drive® lyckats 

komma  närmre  sina  elever.  Samt,  har  med  den  typen  av  gemensamma  plattformar  fått 

möjlighet att  bedöma elevarbeten i realtid, och de kan överse, styra och stödja sina elever 

under arbetets gång, ett framsteg om man tolkar det utifrån Puenteduras modell som hamnar på 

den högsta nivån, ”omdefinering” (pedagog.malmo.se, 2015).

Nya lärdomar i dator- och program-användning får lärarna ta del av hela tiden, antingen av 

andra lärare eller i samspel med eleverna. Vid olika tidpunkter organiseras  ”teachmeets” på 

skolorna där lärare från andra skolor delar med sig av sina lärdomar. Dessa träffar kan vara 

lärorika, och sker aningen oregelbundet tyckte två av lärarna i studien. Samma lärare hade 

gärna önskat mer av sådana kollegiala träffar samt ”teachmeets”.

6.2. Ett förändringsprojekt
En sak jag tycker har blivit allt tydligare när man tagit del av uppgifterna i resultaten är att man 

börjar  inse  hur  många  faktorer  som faktiskt  ligger  inbäddat  i  ett  projekt  som en  1-till-1-

satsning. Det är mycket som måste finnas med i ekvationen och vara på sin plats för att få det 

att fungera och fungera väl. Att lärares kompetens är en väsentlig del av ett 1-till-1-projekt blir  

också enkelt att förstå. Inte bara krävs det ett genuint intresse från varje enskild lärare, men sen 

krävs  det  tillräckligt  med  tid  för  att  lärarna  skall  hinna  lära  sig  datorn  eller  programmet 

ordentligt. ”Tanken har varit att man skall kunna vända sig till RIKT kanske för att få den 

fortbildningen, återigen är det en tidsfaktor”, som lärare Bo uttryckte sig.

Det största kravet på fortbildning och kompetensutveckling har lärarna fått ställa på sig själva. 

Lärarna har i mer eller mindre grad tvingats bli professionella autodidaktiker. Med andra ord 

har lärarna sett till att de lärt sig tillräckligt mycket, så att de med eller utan enkelhet förmått ta 

itu  med  klassrumssituationer  eller  diverse  problem  som  uppstått  i  samband  med  de  nya 

datorerna. När lärarna inte klarat av problemen själva har de kunnat få stöd/hjälp från antingen 

IT-pedagoger  eller  annan  IT-personal  på  skolan  eller  från  RIKT (Resurscentrum IKT)  på 

kommunkontoret. På så vis existerar det en förankring på kommunal nivå (Tallvid, 2011).

Att den fortsatta utökningen av skolans digitalisering enbart skulle vara en positiv utveckling 

blir man återigen påmind om att så inte är fallet. Till exempel när lärarna Ylva, Bo och Karl  

nämner hur handikappade eleverna blir när nätet svingar på grund av dålig nätuppkoppling, 

batterier har slutat fungera eller i fråga om elevernas oförmåga att spara sina arbeten. 
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En  annan  problematik  väl  värd  att  nämnas  här  rör  elevers  skrivförmåga  (handstil-  och 

stavnings-problem),  eller  snarare elevers  "oförmåga" att  skriva.  En försämring som två av 

lärarna lagt märke till, speciellt under de sista par åren. Hur kommer lärarna att handskas med 

ett sådant problem, hur kommer det att utvecklas framöver? Sen finns det också det som rör 

den ergonomiska biten med styva nackar/"paddnacke", stress med mera (Unos Uno, 2013)?

”Lagom är bäst” gäller säkert lika mycket för IKT och 1-till-1-datorer som så mycket annat vi 

människor måste ta ställning till. En av lärarnas svar på problematiken kopplat till datorer, var 

att  helt  enkelt  peka  ut  hur  viktigt  det  är  för  lärare  att  inte  glömma bort  eller  bortse  från 

traditionell undervisning eftersom den är minst lika viktig. Det hela blir en balansgång mellan 

beprövad erfarenhet och den nya form av inlärning som tekniken bidrar till.  Ett argument som 

i kunskapskritikernas ögon blir relevant att fundera över, det vill säga hur lärarprofessionen 

kan  nå  en  djupare  förståelse  för  datorers  potential  och  vad  som skall  göras  för  att  den 

potentialen skall realiseras (Westerberg, 2013).  

6.3. Kompetens ur ett Dreyfusperspektiv
En granskning av  lärarkompetens  är  viktig  att  göra.  Efter  varje  avslutad  intervju,  bad  jag 

läraren att placera in sig på en utskissad Dreyfus-modell. Syftet med en sådan placering var att 

utifrån lärarnas perspektiv ge dem möjligheten att bedöma den egna kompetensen, samtidigt 

som det gav information som kunde antingen bekräfta eller bestrida lärarens placering. Med 

intervjusvaren  kom lärarna  också  att  dela  med  sig  av  information  som i  efterhand  kunde 

användas och generaliseras. Med andra ord bidrog informationen på två olika sätt för att ge en 

adekvat helhetsbild av lärarnas digitala kompetens och skicklighetsnivå (skola A-D).

Alla fyra lärare placerade in sig högt på skalan. Endast Karl var lite mer konservativ med sin 

placering. Trots Karls tjänstgöring i över 20 år, alltså dubbelt så länge som de andra lärarna 

hamnade Karls placering strax ovanför nybörjare (se fig.2, x:A). Karls intervjusvar stämde väl 

överens med Karls placering på skalan. Fick jag ändra på Karls placering lite grann skulle 

placeringen i så fall hamna aningen högre upp på skalan. 

Två av lärarna, Ylva och Mia placerade sig själva i expertområdet. Utifrån de svar Ylva gav 

(x:D) kan jag inte heller annat än hålla med Ylva i hennes självkänsla och bedömning. Ylvas 

entusiasm över datorer i undervisningen samt den tilldelade IKT-tjänsten från och med hösten 

2015 är ytterligare två goda skäl till en relativt hög placering på Dreyfus-modellen.
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Med 20% IKT i  min tjänst  innebär det  att  jag kommer tvinga fram tid så att  mina kollegor också 

kommer igång lite mer. Det handlar om att ha rätt intresse och det finns många som skulle vilja göra  

mer grejer, men tiden skall räcka till och man skall förstå hur man skall göra               (Ylva)

Fast Mias placering (x:B) skulle jag däremot placera i skiktet nedanför. Mia är säkert mycket 

skicklig  i  sin  lärarroll  och allt  hon gör  tillsammans med eleverna,  men hennes  svar  tyder 

samtidigt  på  ett  behov  av  ytterligare  digital  kompetens  i  vissa  avseenden.  ”Det  finns  ju 

jättemycket  hjälpmedel  och  program  som  man  skulle  kunna  använda,  som  inte  jag  kan. 

Givetvis vore det bra att kunna dom”, hade lärare Mia tillkännagett. 

En annan sak jag också lade märke till var hur Mia upplevde att eleverna kunde vara upptagna 

med Facebook eller  sociala  medier.  I  och  för  sig,  så  som jag  ser  på  det  är  detta  mer  en 

disciplinfråga än det är en kompetensfråga. Självfallet är det viktigt att läraren har tillräckligt 

med verktyg för  att  skapa en intressant  lektion med eleverna men det  är  inte  alltid  så  att 

elevens intresse för lektionen kan överträffa det som händer i den digitala verkligheten. Igen 

handlar det om att balansera lektionens innehåll på bästa möjliga vis.

   BEHOV AV 
   KOMPETENS-
   UTVECKLING:

 INGET/ HÅLLER             (x) D          Expert 
 SIG UPPDATERAD                (intuitivt agerande)

    (x) B  
IBLAND /                 Skicklig        –                                 

MINIMALT BEHOV           Mycket skicklig  
                             (x) C

    
  
 SVAGT BEHOV                      Kompetent

         (x) A  

 STARKT BEHOV        Avancerad nybörjare

 AKUT BEHOV           Nybörjare
    
      

    Fig. 2  Dreyfus Modell; Ett perspektiv på kompetensutveckling   (Tid)
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Till sist Bos placering (x:C) i mitten på ”skicklighetsfältet” var också den en placering gjord 

utifrån ett gott omdöme. Bo har med sina svar visat att han behärskar den senaste tekniken väl 

och att 1-till-1-datorer passar som hand i handske med Bos undervisning. Bo var en av lärarna 

som i klarspråk pekade på elevernas nya sätt att kommunicera och hur detta bidragit till att 

avståndet minskat mellan lärare – elev. Baserat på Bos olika svar och det han nämnde om 

Google-drive® tyder på att Bo i undervisningen också arbetar på ”omvandlingsfasen”  enligt 

SAMR-modellen ( pedagog.malmo.se).

Svårigheter i samband med datorerna/tekniken var Bo medveten om, samt Bo uttryckte med 

säkerhet vad han skulle göra om han behövde hjälp med något. Bos placering är säkert korrekt 

och  överensstämmer  med svaren,  alltså  ingen förändring  här.  Det  fanns  många intressanta 

saker  Bo nämnde i  sin reflektion över  1-till-1-satsningen.  Bland annat  vad gällde lärarnas 

ansvar i fråga om vad lärarna varit tvungna att lära sig själva, vilket i stort sett inneburit ”det 

mesta”. ”Det är vi lärare som får tänka kritiskt kring vad som funkar och vad som inte funkar 

och hela tiden göra dessa avvägningar”, hade Bo påpekat.

I avseende på elevernas användning av 1-till-1-datorer (MacBook Air) i klassrummet ansåg 

ingen  av  lärarna  att  deras  lärarstil  eller  didaktiska  tillvägagångssätt  märkbart  förändrats.  I 

nuläget  handlade  det  mer  om  att  kommunicera,  och  att  ta  del  av  elevers  arbeten  på 

gemensamma plattformar, till exempel på Fronter och Google-drive®. Således ansåg lärarna i 

studien att undervisningen inte förändrats märkbart, men går mer eller mindre till på samma 

sätt som tidigare, på samma vis som före 1-till-1-projektet startades. Endast lärare Bo tillade 

att  elevernas  kommunikativa  möjligheter  förbättrats,  ett  resultat  som  i  sig  tyder  på  en 

förändring på grund av datoranvändningen i undervisningen. 

6.4. Skolornas placering i SAMR-modellen  
Kroksmark pekar på att lärare som jobbar med 1-till-1-datorer har lättare för att ge sina elever 

formativ  bedömning  (Kroksmark,  2013,  s.141).  Något  lärarna  Ylva  och  Bo  nämnde  i 

intervjuerna  tillsammans  med mig.  1-till-1  har  därmed  möjliggjort  för  lärarna  att  i  realtid 

överse  elevers  skrivande,  ge  kommentarer  och  som lärarna  uttryckte,  hjälpt  dem ”komma 

närmre sina elever”. Denna typ av undervisning hade inte varit möjlig att genomföra utan

1-till-1-datorer eller utan plattformar som Fronter och Google-drive®. Tidigare har tillgång till 

datorer varit mer begränsad på kommunens skolor och problemen desto fler (Werngren, 2014). 
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I nuläget kan eleven spara det egna arbetet på datorn och jobba vidare med texten vid fler 

tidpunkter och platser. Sedan har kommunens skolor fått fler IT-pedagoger och administratörer, 

för Fronter till exempel, än vad man haft tidigare. Lärare Ylva nämnde exempelvis att hennes 

tjänstgöring kommer breddas till  hösten. Ylva blir under höstterminen 2015, utöver hennes 

vanliga tjänst, en av skolans IT-pedagoger.

Innan den kommunala 1-till-1-strategin påbörjades så förhöll skolorna sig mycket mer vid de 

första två ”ersättningsstegen” i Puenteduras modell, steg 1 och 2 (Kroksmark, s.201). Mycket 

av den datoranvändning som pågick var att man skrev på datorn i stället för på papper, eller så 

användes  sökfunktioner  med  datorns  hjälp  snarare  än  att  eleverna  sökte  i  lexikon  och 

ordböcker. 

Före 2012 var det inte så att skolorna nyttjade datorerna på ett sådant sätt att undervisningen 

märkbart  förändrades.  Men,  däremot  när  eleverna  väl  fått  tillgång  till  egna  datorer 

(höstterminen  2012)  så  möjliggjordes  samtidigt  en  större  förändring  i  undervisningen  och 

digitaliseringen  ökade  markant.  Det  gjorde  att  skolan  som  helhet  avancerade  framåt  på 

Puenteduras stege (skolverket, 2015, se skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan).

Som intervjupersonerna medger är inte alla lärarna lika skickliga med att integrera datorer i 

undervisningen. Men det är något lärarna kan handskas med på längre sikt. En effektivisering 

har skett på vissa delar av undervisningen, medger lärare Bo. Bo nämnde också att glosförhör 

kortats ner avsevärt sen han och eleverna börjat jobba med glosboken.se i engelskan (se Unos 

Uno, 2013 för liknande resultat).

Det lärare Ylva nämnde om elevers inspelningar exemplifierar också att skolorna (skola A-D) 

börjat arbeta på en högre nivå av digitalisering än tidigare, det vill säga steg 3 och 4 i SAMR-

modellen (modifiering, omdefiniering). Eleverna gör inspelningar av olika slag, på film, i tal 

et. cetera, där de kan studera sig själva utifrån ett meta-perspektiv. Elever har haft möjligheten 

att göra liknande inspelningar tidigare men inte med sådan regelmässighet som sker i nuläget, 

det är nytt. De kan också dela med sig av sina arbeten med andra elever. Lärare Ylva har också 

skapat bloggar för alla sina elevgrupper där elever sinsemellan, eller med Ylva, kommunicerar 

med varann på antingen franska eller på engelska ( se s. 26 i texten). 
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1-till-1-strategin är ett stort projekt. Har man väl gett sig i kast med 1-till-1 kommer skolorna 

engageras i projektet under en lång tid framöver. Det är i alla fall på det viset jag upplever det.  

Trots att somliga lärare kanske inte lyckats integrera tekniken på ett lika fundamentalt sätt som 

lärarna  i  denna  studie  lyckats  med,  så  anser  ändå  lärarna  att  de  kan  behöva  mer 

kompetensutveckling och/eller uppföljning av de saker lärarna redan fått  lära sig. Så länge 

skolans  IT-pedagoger  kan stötta  och  hjälpa  lärarna  på  vägen blir  det  troligtvis  enklare  att 

upptäcka nya sätt att undervisa på, samt för de lärare som upplevt svårigheter med de nya 

datorerna.  Utifrån  det  perspektivet  kommer  skolan  och  dess  lärare  klättra  vidare  upp  på 

Puentedurastegen, en fortsatt ”omvandling” av undervisningen kommer ske och i enlighet med 

Puenteduras utsagor kommer även en förbättring av elevers resultat synliggöras. 

Oavsett vad, så blir bedömningen subjektiv och inbjuder till spekulationer kring den nivå en 

viss skola befinner sig på enligt modellen. Det blir därför lättare anser jag att förhålla sig till 

Puenteduras  modell  på  längre  sikt  och  göra  sådana  bedömningar  och  analyser  med  sex 

månaders till ett års mellanrum. Då hinner nya rutiner slå rot och lärarna får möjligheten att 

höja den digitala kompetensen hos antingen sig själv om så behövs eller hos sina kollegor.

En helhetsbedömning av de kommunala skolorna på basis av endast fyra medverkande lärare 

är  därför  svår  att  göra och det  kräver  mer information.  Trots  det  vågar  jag påstå,  från de 

uppgifter jag tagit del av, att fler medlemmar i lärarkåren nu lyckats avancera och bredda sina 

erfarenheter  i  samband  med  kommunens  1-till-1-satsning.  Även  om en  stor  del  av  deras 

erfarenhet  och  skicklighet  är  ett  resultat  av  lärarnas  egna  initiativ,  än  det  är  i  form  av 

kompetensutveckling som tillhandahållits från skolledning eller kommun.  Avslutningsvis vill 

jag bara medge att Puenteduras SAMR-modell visst kan användas som måttstock på skolors 

datoriseringsutveckling,  men modellen kommer inte  vara lika betydelsefull  om inte lärares 

digitala kompetens får ett större fokus i själva förändringsprocessen.

7. Ytterligare forskning
Allt eftersom jag sökt efter material till den egna undersökningen har jag observerat att det 

existerar relativt få studier kring digitalisering som inriktat sig på friskolesektorn. En studie 

som undersöker  friskolors  digitalisering kan därför  vara  intressant  att  ta  del  av.  Under  de 

senaste  åren  har  privata  skolor  marknadsfört  sig  själva  genom  att  använda  datorer  som 

lockbete, i ett försök att locka till sig fler elever (svd.se).  
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Min forskningsrekommendation är därför en studie som kan ge sig i kast med att undersöka 

digitaliseringens likheter och olikheter på utvalda friskolor och sen jämföra resultaten med de 

kommunala skolorna. Vad kring datoriseringen skulle man ha möjlighet att ta lärdom av?

8. Sammanfattning
Digitaliseringen har bidragit med snabbhet, tillgänglighet, öppenhet och större variation på de 

kommunikativa möjligheterna mellan lärare och elev,  menar  Kroksmark.  Kroksmark pekar 

också på att  ett kännetecken för det  digitaliserade lärandet är att vi aldrig tidigare kunnat 

rådfråga rader av olika källor, eller diskutera i realtid med kända och okända människor på 

sättet vi gör nu oavsett var vi befinner oss i tid och rum (Kroksmark, 2014, s.39). 

Med detta i åtanke blir det allt viktigare i samband med 1-till-1-projekt att lärarna ges den 

uppmärksamhet lärarna behöver och att skolledning inte försummar sin roll  med att bygga 

vidare på den grund som börjat konstrueras. Tillsammans bör lärare och skola regelbundet se 

över det som fungerar, reflektera över sämre sidor och ta till förbättringsåtgärder när det är 

relevant.  De  bör  heller  inte  försumma  att  utöka  samarbetet  med  andra  skolor  och  med 

kommunen (Tallvid, 2011).

Kompetensutveckling utgör en viktig komponent för att lärarna skall hålla sig  ”up to date” 

med  kursplaner  och  krav.  Självklart  gäller  det  även  den  digitala  aspekten  på  deras 

undervisning. 

Vill man från skolledning och kommunens håll att lärarna skall behärska allt fler datorprogram 

som nu ställts till deras förfogande (digitala verktyg och ”appar”) måste tid och resurser också 

tillgängliggöras för att nå dessa ytterligare krav.  

Resultaten från studien har synliggjort en brist på uppföljande verksamhet vad gäller den 1-till-

1-satsning som påbörjades i kommunen hösten 2012. Samtidigt tyder lärarnas svar på att de 

kan handskas med 1-till-1-datorer i sin undervisning, och på en hög kompetensnivå (Dreyfus 

& Dreyfus, 1986). Ett annat behov är att utöka den kompetensutveckling som i nuläget finns 

tillgänglig för lärarna i studien (skola A-D) samt strukturera den på ett sådant sätt att fler lärare 

kan dra större nytta av varandras IKT-erfarenheter. De så kallade Teachmeets som lärarna ser 

ut att uppskatta, bör fortsätta men om möjligt anordnas mera frekvent. 
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Sedan, gällande det kommunala Resurscentrumet för IKT (RIKT) har deras personal en viktig 

roll  att  sköta  för  1-till-1-strategins  fortsatta  framsteg.  Genom  att  samordna,  ge  stöd  och 

vidareutveckla  strategin,  men  att  framöver  också  vidareutbilda  lärare  och  elever  i  digital 

kompetens.  En rekommendation är att  de kommunansvariga samt personalen vid barn och 

utbildningsförvaltningen bör försäkra sig om att tillräckliga resurser finns på plats för att stärka 

den 1-till-1-satsning som påbörjats. Görs det förmodar jag att skolornas lärare snabbt kommer 

märka skillnaden och känna att ansvaret med kommunens 1-till-1-projektet inte enbart ligger 

på lärarnas (eller rektorernas) axlar. 

Som tidigare nämnts är digitalisering av skolor en relativt komplicerad åtgärd. Digitalisering 

innefattar  en  balansgång  mellan  traditionell  undervisning  och  en  allt  mer  modern  och 

internetuppkopplad  undervisning,  där  lärarnas  digitala  kompetens  blir  avgörande  för  dess 

funktionalitet. En viktig punkt vilket lärare Bo påpekade under intervjun ligger i att lärare inte 

glömmer  den  traditionella  undervisningen  eftersom  den  har  minst  lika  mycket  värde  för 

undervisningen och elevers lärande. Med andra ord så behöver lärare hela tiden balansera sin 

undervisning. 

Som avrundning bör nämnas att hela poängen med en ökad digitaliseringen av skolan förblir 

att  alla  inblandade  ständigt  försäkrar  sig  om att  elever  får  tillgång  till  den  bästa  möjliga 

utbildning som kommunen kan erbjuda. 

Tack.
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Bilaga A                   Kontaktmeddelanden till Rektor/Lärare

Hej (Rektor),

jag heter Jan Werngren och jag håller på med mitt examensarbete på Högskolan i Halmstad.

Jag har sänt följande meddelande till några av lärarna på er skola. Min förhoppningen är att 
några av pedagogerna kan delta i en kort intervju kring kommunens 1-till-1 satsning. 

När jag vet att jag kommer, meddelar jag tid och plats så du får kännedom om mitt besök, 
vilket i stora drag inte bör ta mer än en timme.

Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta mig. Utöver min e-mejl kan jag 
nås via telefon på: 0707-410230.

Hej (lärare),

mitt namn är Jan Werngren och jag håller just nu på med mitt examensarbete på Högskolan i  
Halmstad. 

Det skulle vara mycket uppskattat  om du har möjlighet och intresse av att  delta i en kort 
intervju  tillsammans med mig. Själva intervjun bör inte ta mycket mer än 25-35 min. 

Mitt arbete går ut på att undersöka den 1-till-1 strategi (E-Z = fiktivt namn) kommun börjat 
implementera. Jag vill få en ökad förståelse i hur man gått till väga (bland annat i avseende på 
kompetensutveckling för lärarna, och hur man planerar fortsätta. 

Bitar  av  intervjun  och  uppgifter  som  t.ex.  personuppgifter,  namn  eller  annan  känslig 
information, kommer vara sekretessbelagt. 

Intervjun är frivillig och vill man inte svara på en viss fråga så gör man inte det. De lärare som 
medverkar  i  intervjun behåller  anonymitet  och  varken  skola  eller  namn kommer  nyttjas  i 
slutrapporten. 

Har du möjlighet att bistå mig med lite av din värdefulla tid skulle det vara jättefint?  

Tack i förväg!

Vänligen, Jan

Obs: Rektorn gav mig din mejladress
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Bilaga  B April 2015

Inledning och Intervjufrågor till lärare på __________________skola  

Tack så hemskt mycket för att du gått med på att svara på några intervjufrågor!

Mitt namn är Jan Werngren, som du nu vet håller jag på med mitt examensarbete på Högskolan 
i Halmstad. 

Först vill jag informera dig om att vissa delar av intervjun kommer vara sekretessbelagda, t.ex.  
personuppgifter  eller  namn  som  nämnts  i  svaren.  De  medverkande  i  intervjun  behåller 
anonymitet, så varken skola eller namn kommer nämnas i slutrapporten. Intervjun är beräknad 
att ta ungefär en halvtimme, fungerar det för dig?

Som jag förstår så har sen 2013 ---?--- kommun satsat på att förse varje elev med en egen 
dator, en så kallad 1-till-1 satsning. Jag önskar få en ökad förståelse i hur man gått till väga, 
samt hur man planerar för att gå vidare med denna satsning. 

Du får gärna prata fritt kring ämnet, fast huvudsakligen kommer frågorna vara koncentrerade 
till utbildning och kompetensutveckling, speciellt till 1-till-1 datorerna och deras användning i 
klassrummet.  Aspekten  på  datorers  didaktiska  funktion  i  klassrummet  kommer  också 
diskuteras.

Har du någon fråga innan vi sätter igång?

Vill du först börja med en kort beskrivning kring din erfarenhet, hur länge du har arbetat på 
denna skolan samt vilka ämnen som du undervisar i? 

Vilket år tog du din examen?   

Har du gått/tagit någon vidareutbildning sen dess? (om ja...) Vad bestod den av?

Bra! 

Då sätter vi igång med själva intervju-frågorna...
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Intervjufrågor

1.  Hur länge har eleverna haft tillgång till de nya datorerna?

2. Vad tycker du har blivit den största förändringen på undervisningen i och med att eleverna 
nu har egna datorer?

3. Om du skulle sätta ett generellt procenttal på hur mycket tid dina elever utnyttjar datorerna 
under en lektionstimma, skulle det vara mellan 0-30%, 30-65% eller 65%-99% ?

4. Vad avgör att utnyttjandet av elevers datorer antingen ökar eller minskar under en vanlig 
lektionstimme?

5. Vad använder eleverna datorerna till?

6. Har du fått någon form av utbildning kring elevers användande av datorer?

7. Hur fick du din kompetensutveckling i att utnyttja datorers potential i klassrummet?

8. Har du gått PIM-kursen/ hela PIM-kursen?

9. Tyckte du att PIM-kursen gav dig kunskap du haft direkt användning av i samband med den 
nya satsningen på 1-till-1-datorer?

10. Upplevde du att denna kurs gett dig tillräcklig kompetensutveckling för dig i avseende på 
elevers användande av datorer? 

11. När eller hur känner du att du har lärt dig som mest/vad har varit mest lärorikt?

12. Beskriv hur du känner inför den kompetensutveckling du erhållit i avseende på datorers 
användning i klassrummet?

13.  Beskriv i korta ordalag din syn på kunskapsinnehållet av kompetensutvecklingen. Har 
kompetensutveckling till exempel innehållit en pedagogisk eller didaktisk aspekt på hur 
datorer bäst kan användas i klassrumssituationer?

14. Hur har din lärarstil och didaktiska tillvägagångssätt ändrats pga de nya datorerna? 

15. Enligt din bedömning känns det i avseende på den didaktiska aspekten hur datorerna 
används i nuläget med eleverna att den är tillräcklig, eller känns den mer bristfällig? 

16. Finns det lätt och snabb tillgång till kunskap/ know-how du anser behövs för att ytterligare 
öka dina kunskaper och förmågor i utnyttjandet av datorers potential i klassrumssituationer?

17. Vilka kunskapskrav har ställts på er lärare i avseende på datorernas användning?  

18. Har datorerna som lärverktyg uppnått de förväntningar du ställt på dem? 

19. Har tillgången till LIN-education utnyttjats?  Tycker eleverna LIN är värdefullt/ 
användbart? Kort om varför/varför inte?
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20. Hur är det med programvaror/software... är de ”user-friendly” / det vill säga är lätta att 
använda för både dig och eleverna?

21. Vilken typ av kollegialt samarbete förs i avseende på datorernas användning?

22. Kan du beskriva rent spontant hur du ser på den närmsta framtiden, vad behöver förbättras 
i avseende på 1-till-1-datorers användning i din situation?

23. Rent generellt, vad behöver uppmärksammas ytterligare vad gäller implementeringen av 
datorer i undervisningen?

24. På vilket sätt hjälper datorerna eleverna i lärandeprocessen?

25. Hur påverkar datorerna mängden av läxor du ger dina elever? Blir det mindre med läxor på 
grund av 1-till-1 projektet?

Här följer några snabba ja eller nej frågor. 

26. Anser du att datorer hjälper elever att bättre nå målen i ämnet, jämfört med hur det varit 
tidigare?

27. Är tillgången till stöd/hjälp tillräcklig när datorer krånglar? Någon IT-ansvarig på skolan?

28. Gör 1-till-1-datorerna att du har mer tid till att se och uppmärksamma varje elev?

29. Har du något råd eller kommentar du vill dela med dig av innan vi avslutar?

Visa upp versionen av Dreyfusmodellen och be läraren placera in sig själv på den.

Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för ditt deltagande.

Skulle det vara okej om jag återkommer skriftligen, via e-mejl, skulle jag ha någon följdfråga 
eller något annat jag undrar över?

Tack igen 
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Bilaga: C
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Bilaga # D        Anteckningar RIKT 25 Maj-2015

Anteckningar av J. Werngren 25 Maj-15 från telefonsamtal med ansvarig på RIKT, (namn), i 

E-Zs Kommun (RIKT, Resurscentrum för IKT).

Kommunen har sedan 2006 tillsatt en speciell  grupp som ansvarar för IT relaterade frågor 

inom  Barn  och  Ungdomsförvaltningen  (BUF).  Enheten  som  idag  heter  RIKT,  eller 

Resurscentrum för IKT hette tidigare BUFs-IT grupp.  När skolverket, 2009, verkställde PIM 

var  det  denna  enhet  som  såg  till  att  alla  inom  kommunens  skolverksamhet  fick  den 

grundläggande IT-kapacitet programmet krävde. PIM pågick cirka 4 år och under vårterminen 

2013 avvecklade skolverket PIM.  (Namn), huvudansvarige på RIKT tillhandahöll lite statistik 

kring PIM.  I kommunen avslutade 84% av personalen programmet vilket var en mycket hög 

siffra. I den siffran ingår 1030 pedagoger, 33 skolledare och 79 övrig personal.

PIM var ett resurskrävande program och lokalen där de genomförde utbildningen var relativt 

begränsad i storlek. RIKTs kontor har plats för högst 12 deltagande personer åt gången.

Det var under programmet med PIM som RIKT hade som mest anställda på verksamheten, de 

kunde  vara  8-10  personer.  PIM  tog  upp  det  mesta  av  arbetstiden  under  de  4  år  som 

programmet kördes. I nuläget så ägnar man sig på RIKT bland annat åt att hjälpa de olika IT-

pedagogerna  som  finns  utplacerade  på  kommunens  skolor.  De  håller  i  träffar  som  sker 

varannan  vecka  eller  en  gång  per  månad.  Dessa  träffar  är  för  IT-pedagoger  och  Fronter 

administratörer. Det handlar framförallt om att nätverka över rektorsområdena, att ge tips åt 

varandra och se till att alla är uppdaterade och är med på vad som händer.

Efter att PIM avslutades så drog man in rejält på RIKTs resurser och nu är de huvudsakligen 

tre  som  arbetar  för  att  tillhandahålla  stöd  till  skolor  det  vill  säga  lärare,  elever  samt 

skolpersonal. De arbetar enbart med skolorna, för övriga kommunalanställda finns det ett annat 

IT-center.  Det  RIKT bland annat  hjälper  personal  med,  som kommer för  att  få  hjälp med 

IT/IKT och datorer, är exempelvis med filmprogram eller interaktiva Smartboards. I nuläget är 

det mycket träning på hur man skall använda sig av GAFE (Google Apps for Education). De 

tar anmälningar och när de har kring 10-12 personer så håller de i en föreläsning på plats. Som 

sagt, efter avslutandet av PIM så drogs det ned på resurser och därmed så har de varit tvungna 

att ändra sin verksamhet till att rikta uppmärksamheten utanför centret och mer involverad i 

vad som sker ute på skolorna. 
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(Namn) menar att fokus kommer framöver att läggas mer på skolutveckling och hur lärarna 

använder sig av datorerna. RIKT skall ansvara för att stärka lärarnas förhållningssätt till 1-till-

1-datorerna och att  arbeta  för  att  förstärka undervisningen med hjälp  av  datorer.   (Namn) 

nämnde inte några specifika detaljer hur det skall gå till. Men i och med 1-till-1-projektet så 

har  det  här  med  datorer  blivit  mindre  märkvärdigt  tycker  han.  Det  handlar  om  att 

vidareutveckla det vi nu har på plats. 
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