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Abstract: 
Denna undersökning avhandlar införandet av en dator per elev. Syftet är 
att undersöka vilka problem och möjligheter det skapar gentemot elever 
och pedagoger. Hur det påverkar den satta strukturen i skolans 
verksamhet.    Det är viktigt att skolan är medveten om att införande av 1:1 
måste få ta tid. Skolan måste också få stöttning av kommunen för ett lyckat 
införande av det nya arbetssättet. Projektet kommer i första skedet både 
innebära en ökad kostnad rent ekonomiskt, likväl som en kraftigt ökad 
arbetsbelastning. För att få et lyckat resultat måste personalen få tid till att 
arbeta med den nya tekniken för att få en långsiktig och hållbar 
arbetssituation. 
 
Under projektets gång var en gemensam nämnare att alla pedagoger 
upplevde uppstarten som väldigt tung, och arbetsbelastningen ökade 
drastiskt. Till stor del berodde det på att skolan underskattade den 
kapacitet som behövdes, både i personalåtgång och kapacitet för 
internetanslutning. 
 
Både elever och pedagoger fick hantera nya utmaningar i olika 
undervisningssituationer. För eleverna var det en utmaning att använda 
datorn som ett arbetsredskap och inte som ett distraktionsmoment. För 
pedagogerna blev det en utmaning att möta eleverna i den nya situationen, 
samtidigt som datorn fick en mer central roll i undervisningen och i 
klassrummet. 
 
 
 
Nyckelord: IKT, 1:1, datorn i klassrummet, IT. 
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1. Inledning 
Uppslaget till uppsatsen fick jag under slutet av min praktik. Något som 
diskuterades flitigt i lärarrummet och på möten var skolans datorer. Jag fick 
känslan av att kollegiet, framför allt ämneslärarna, överlag efterlyste 
fungerande datorer. Vid denna tid fanns det tre datavagnar med bärbara 
datorer, som var mobila, att tillgå för ämneslärarna. Vagnarna upplevdes av 
många som att de var otillräckliga; det var mycket problem med datorerna och 
uppkoppling till nätet på grund av undermålig täckning. Kommunens IT-
support hade stora problem att lösa de problem som uppstod. 
 
Sista veckan jag hade min praktik presenterades som förslag att ge varje elev 
som började första årskurs på gymnasiet en egen bärbar dator och datorväska 
att förvara den i. Skolan fick möjlighet att ingå i ett 1:1-projekt, vilket i 
praktiken innebär en dator per elev. Idén genomfördes och höstterminen 2011 
fick de första eleverna i årskurs 1 på gymnasieskolan sina datorer. Eleven fick 
skriva på ett kontrakt innan de fick tillgång till sina datorer.   
Det är fortfarande kommunen som tillhandahåller inköp av program, internet 
uppkoppling och underhåll av datorerna. I samband med datorernas inköp blev 
även en av kommunens IT-tekniker knuten till skolan för att vara mer 
tillgänglig. 
 
Min undersökning genomfördes på en helt vanlig gymnasieskola i 
Mellansverige. På skolan finns det ett elprogram och ett fordonsprogram. 
Många av eleverna är studiesvaga och en stor andel av eleverna har olika 
diagnoser med läs och skrivsvårigheter. Överlag är eleverna studiesvaga i de 
teoretiska ämnena. 
 
 
1.1 Bakgrund 

På VFU skolan där jag är har det startats upp ett projekt där varje elev i första 
klass (gymnasiet) får en egen dator att ha med sig under sina tre år. Tanken är 
att eleverna ska använda den som ett aktivt arbetsredskap i det dagliga 
skolarbetet. Både i och utanför skolan. Skolan har också köpt in e-läroböcker 
som är inlagda på varje elevs dator. Tanken är att det så småningom skall finnas 
e-böcker inom varje ämne. Som det är nu har eleverna framför allt e-böcker 
inom karaktärsämnena. 
 
Jag är intresserad av att se hur det fungerar med datorerna i klassrummet, och 
framför allt hur lärarna upplever att det fungerar att arbeta med dem. 
Resultatet av min undersökning kommer att sättas i relation till tidigare 
forskning. 
  



 

6 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka positiva och negativa sidor som finns 
när man implementerar en kraftigt ökad datoranvändning och tillgång i 
skolans dagliga arbete. Följande frågeställning besvaras: 
 

1. Hur fungerar implementeringen av datorer efter beslut om 1:1? 

2. Vilka för och nackdelar finns det med att använda datorer i 

undervisningen? 

3. Hur hantera pedagogerna de nya förutsättningarna i klassrummet? 
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1.3 Tidigare forskning 

 
1.3.1 Forskning om IT i skolan  
När ett IKT-projekt startas upp och ska bli en långsiktig del i skolan är det 
viktigt att det finns en medvetenhet om den snabba utveckling som fortfarande 
finns inom IT. För att få en hållbar teknik som ska fungera under många år och 
slippa uppgradera system som både kan bli kostsamt i tid och pengar om det 
underskattas.  När tillgången till IT diskuteras i samband med utveckling utgår 
man ofta från Moores lag. Något som tas upp av både Ewert Bengtsson(2000, 
ss39-55) i Den tekniska utvecklingen och Schaller(1997, ss55-58) i Moore's 
law: past, present and futur, där de diskuterar kring Moores lag och IT-
utvecklingens höga tempo. Det innebär att i takt med att tekniken utvecklas blir 
tekniken billigare att framställa vilket skapar möjligheten att producera en 
bättre teknik med mer kapacitet. Moores lag går ut på att kapaciteten för en 
dator fördubblas vartannat år. Den förutsägelsen har nu bestått i 40 år och än 
finns det inga tendenser som tyder på att utvecklingen kommer att avta på 10-
15 år. Parallellt med att datorns kapacitet ökar så höjs även kravet på 
bandbredden. Här diskuterar man utifrån fenomenet Gilders lag: I och med att 
datorernas kapacitet ökar, ökar också kravet på bandbredden för att kunna 
utnyttja den nyare tekniken. Grönlund(2014) poängterar i sin forskning Att 
förändra skolan med teknik. -bortom en dator per elev, att det gäller att inte 
underskatta vad som krävs både i kostnad för att klara av tekniken både på ett 
praktiskt plan och ur ett rent ekonomiskt perspektiv och då även ta med en 
ökad personalkostnad för att genomföra en långsiktig förändring. För att inte 
drabbas av kostnader som inte är medräknade krävs en väl genomarbetad 
budget. Uppstarten av projektet måste få ta tid och det är viktigt att inte stressa 
fram resultat, något som också Ulla Riis(2000, s21) stödjer i sin undersökning 
IT i skolan mellan vision och praktik. Det måste ses som en långsiktig process 
att genomföra ett 1:1 projekt.  
 
1.3.2 Förändringsprocesser i skolan 
En utmaning för skolan i förändringsprocesser tar Gunnar Berg(2003) upp i Att 
förstå skolan -En teori om skolan som institution och skolor som organisationer 
är att skolans styrning är komplex, de uttalade och outtalade förväntningarna 
gör att uppdraget blir omfattande. Skolutveckling är en process där varje skola 
ska upptäcka och erövra det tillgängliga frirummet. Det Berg(2003) kallar för 
frirum är utrymmet mellan de yttre gränserna som består av styrning för 
skolan som institution och de inre gränserna som skapas av skolans ledning. 
De inre gränserna påverkas av skolkulturen som kan variera mellan olika 
skolor, vilket utmynnar i ett stort tolkningsutrymme för ledning och 
pedagoger, även om skolorna arbetar utifrån samma uppdrag.  
 
Berg menar att det finns två arbetssätt att utgå från vid beslutsfattning och 
implementering. När de övergripande besluten fattas av politikerna och 
genomförs av skolan på lokal nivå används begreppet top -down. Det andra 
begreppet är bottom -up och används när pedagoger och övrig organisation 
påverkar beslutsfattarna på en högre nivå. För att nå ett lyckat resultat är det 
viktigt att skolan själv får erövra frirummet genom arbete med en analysfas 
som synliggör behovet för de enskilda elevernas bästa. Genom att försöka 
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skapa generella framgångsfaktorer för skolan drabbas frihetsgraden för 
pedagogerna inom yrkets proffesion(Berg 2003, s 54). 
 
Något som är avgörande för att 1:1 ska vara ett lyckat projekt menar Pär 
Larsson(2004) i Förändringens villkor, beror på vilken kompetens som finns 
inom lärarkåren sedan tidigare. I den studie han gjorde på fyra skolor blev det 
stor skillnad på hur projektet lyckades beroende på vilken kunskap som redan 
tidigare fanns inom kollegiet. Det var också av stor vikt att pedagogerna fick 
möjlighet att sitta ner gemensamt för att utarbeta strategier för hur IT skulle 
införlivas i den dagliga verksamheten och undervisningen. Han menar att 
stängda klassrum leder till misslyckande. Det är en viktig del i framgången att 
diskussionen kring det nya arbetssättet hålls levande för att pedagogerna inte 
ska falla tillbaka i gamla arbetssätt och mönster. Det ger också en möjlighet att 
lära och stötta varandra och bli trygg i det nya arbetssättet. Det är av största 
vikt att förvalta den kompetens kring IT som redan kan finnas på en 
arbetsplats. För att möjliggöra detta samarbete är det viktigt att tid frigörs från 
övrig verksamhet. Detta tas också upp av Åke Grönlund(2014) i Förändra 
skolan med teknik. Han hävdar ännu skarpare att ska ett IT-projekt lyckas så 
måste pedagogerna få tid till att implementera det nya arbetssättet i 
verksamheten. Han menar också att för att det ska lyckas så måste ledningen 
se till att pedagogerna ges den möjligheten. Han påpekar också att detta inte är 
något som rektor på skolan i första hand är ansvarig för även om rektor är den 
som ansvarar för genomförandet. Det är viktigt att de nödvändiga besluten som 
måste tas ska komma från de kommunala politikerna för att få rätt 
genomslagskraft. Både Grönlund(2014, s27) och Pär Larsson(2004, s13) 
poängterar att det måste finnas en gemensam plattform att arbeta kring och 
utifrån för att få ett långsiktigt och hållbart arbetssätt med datorerna som en 
central del i det dagliga arbetet.  
 
Något som har tagit fart och som börjar få genomslagskraft är en gemensam 
plattform att arbeta utifrån. Kommunens gymnasieskolor har från och med ht 
2016 anslutit sig till plattformen Unikum som är tänkt att fungera som en 
gemensam plattform för alla lärare i kommunen, men också som ett tak för de 
olika digitala system som används i olika sammanhang för att hantera olika 
delar av verksamheten. I systemet är det också tänkt att alla lärare ska kunna 
ta del av varandras arbeten, det i sin tur kan leda till att det öppnar upp till de 
slutna rummen, något som både Grönlund och Larsson menar är avgörande för 
att nå ett lyckat resultat. Pedagogerna måste samarbeta för att få en hållbar 
implementering av IKT. 
 
1.4 Nya utmaningar i undervisningssituationer 

En frågeställning som ofta diskuteras är om den ökade tillgången till datorn för 
eleven är ett hjälpmedel eller stjälpmedel. Geri & Hembrooke(2003), 
Jaillet(2004) och Fried(2006) tar alla upp problemet kring datorn som 
distraktionsmoment. Hembrooke & Gay (2003) utförde en undersökning där 
man mätte hur mycket eleverna mindes av en genomförd lektion där några av 
eleverna fick tillgång till dator och där några fick lägga ifrån sig datorn. De 
elever som inte hade tillgång till datorn kom ihåg mer av lektionen än de elever 
som hade tillgång till sin dator. Sidorna som eleverna besökte skilde sig åt 
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beroende av vilket innehåll lektionerna bestod av. Där tror man att det har att 
göra med elevernas egna intressen inom olika områden. Det visade sig också 
att datorn hade använts till mycket som inte var relevant för skolarbetet. Ett 
något överraskande resultat i undersökningen var också att om eleverna 
besökte lektionsrelaterade sidor hade de ett lägre resultat på testet gällande 
lektionernas innehåll, än om de besökte icke lektionsrelevanta sidor. Det fanns 
också skillnader i resultatet beroende på hur lång sammanhängande tid som 
eleverna lade på datorn. Det blev ett lägre resultat på testet om eleven lade 
längre sammanhängande tid än om det användes fler tillfällen men kortare tid 
vid varje tillfälle. Eleverna hade dock genomgripande bra slutresultat för 
kursen. Alla dessa undersökningar visar att resultatet av att använda datorer i 
undervisning beror på vilket sammanhang den används i. Här hade det varit 
intressant att se om det blir någon skillnad på undersökningens resultat om 
den hade genomförts i olika åldrar.  
 
Det har också uppmärksammats i samband med den ökade datoranvändningen 
i skolan att elever har väldigt olika förutsättningar och olika förkunskaper för 
att kunna använda sig av datorn som arbetsredskap något som framkommit 
och belysts i forskning. Detta belyser Skolverket(Bilaga4) i ett förslag som 
lämnades till regeringen under 2016. Där har man tagit fram strategier för att 
kunna bemöta de behov som har skapas i samband med IKT:ns intåg i skolan. 
Något som tidigare saknades. Förut stod skolorna betydligt mer ensamma i 
genomförandet av IKT:n. Stockholms kommun har också belyst detta problem 
där man tydligt punktar upp vilka olika ansvars områden kommunen och 
skolan har inom området.  
 
Lärare har också fått bemöta nya utmaningar i lektionssammanhang i och med 
IKT:ns inträde i skolan. Tidigare gjordes största delen av faktasökning genom 
användning av böcker. När nu eleverna har tillgång till ständigt nyproducerad 
fakta via nätet ökar också kravet på att vara källkritisk. Något som eleven inte 
behövt vara medveten om i samma utsträckning tidigare. Riis(2000, ss19-28) 
tar upp fenomenet i sin forskning där flera av pedagogerna upplever sig mer 
som handledare än lärare, även om hon också påpekar att det till största delen 
troligtvis beror på ett förändrat samhälleligt klimat. I Riis(2000, s27) forskning 
framkommer det att pedagogerna gärna kommer med förslag på vilka sidor 
eleverna kan använda sig av, de hjälper till att sålla fakta. Pedagogerna märker 
också en ökad risk för plagiat av texter. 
 
1.5 Forskningsetiska perspektiv 

Ett vanligt förekommande problem i Riis(2000, ss10-15) undersökning är att 
tillgången av datorer är begränsade på grund av datorernas placering, ofta i 
form av datasalar. Detta är ett problem som inte framkom i min forskning. 
Trots skillnaden i tillgång till datorer ser man ändå att det finns återkommande 
grundproblem, tex plagiering av text och källkritik.  
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras och motiveras den metod som valdes och 
användes i undersökningen. 
 
2.1 Forskningsmetod 

Den här delen presenterar det inledande arbetet med att bestämma vilken 
sorts ram jag ska arbeta inom. 
 
Den här undersökningen kommer att använda sig av kvantitativ metod. 
Undersökningen har en flexibel design i den mening som används av 
Robson(2011). Den viktigaste utgångspunkten är frågeställningen och syftet 
med forskningen, vid val av forskningsdesignen(Gummesson 2006). På grund 
av att projektet är så nytt inom gymnasieskolan var det svårt att veta vilka 
ramar och tidigare forskning som fanns att utgå ifrån, därför valdes en flexibel 
design. Jag valde att använda mig av vissa standardfrågor som utgångspunkt, 
men lät intervjun utveckla sig åt det håll som föll sig naturligt. Ville 
intervjupersonen utveckla en fråga ytterligare eller ta upp någon inte tidigare 
berörd aspekt kring projektet uppmuntrades det. Frågorna representerade 
preliminära ramar vid insamlingen av fakta, där ramarna kan ändras under 
processens gång. Det var också viktigt att få en bredd på insamlad fakta. En 
problematik som fanns var att hitta tidigare forskning inom samma ämne när 
undersökningen genomfördes något som nu har ändrats då det finns betydligt 
mer referenslitteratur att tillgå. 
 
Eisenhardt (1989) och Robson (2011) menar att den fixerade och den flexibla 
designen med fördel går att kombinera och inte är varandras motsatser. Den 
fixerade designen som termen antyder är att alla detaljer kring hur 
insamlingen av fakta går till alltid är förutbestämd. Något som gör att jag väljer 
att endast använda den flexibla designen på grund av den tidigare nämnda 
bristen på tidigare forskning. 
 
I den här studien är målet att undersöka hur implementeringen av datorer 
fungerar, vilka för- och nackdelar som finns och hur pedagogerna hanterar de 
nya förutsättningarna. Vad utfallet är tänkt att bli, är inte bestämt i förväg. För 
att få relevans i arbetet krävs tre viktiga karaktärsdrag, komplexitet, kontext 
och persona. Verksamhetsutveckling är ett område med många variabler med 
stark påverkan av sin omgivning. Där av kännetecknas forskningsområdet av 
komplexitet och sammanhang. Oundvikligt är de mänskliga aspekterna och 
inflytande. Därför är jaget en del i forskarens process att insamla och tolka data 
i den kvalitativa forskningen(Robson 2011). 
  
2.2 Forskningsetiska perspektiv 

Den metod som användes var intervjun. Patel & Davidson(2003) skriver i 

Forskningsmetodikens grunder (2003) att det är viktigt att det klargörs innan 
intervjun att de medverkande intervjupersoner kommer att vara anonyma. Här 
gjordes valet att ha anonymitet i intervjun eftersom det finns en större 
möjlighet att få spontana svar i stället för pedagogiskt korrekta svar. Jag var 
också tydlig med på vilket vis materialet senare skulle användas vilket Patel & 
Davidson(2003) poängterar är av stor vikt. Motivationen till att svara på 
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frågorna påverkas starkt av relationen mellan mig och intervjupersonen. Det 
är också viktigt att intervjupersonen ser nyttan av frågorna och det är upp till 
den som intervjuar att motivera den intervjuade. Det valda ämnet var under 
denna tid väldigt aktuellt och under tiden intervjuerna genomfördes var 
projektet som mest aktivt, vilket gjorde att det fanns mycket att diskutera 
kring. Intervjupersonerna hade ett behov av att få lufta sina tankar och 
reflektioner. De hade också ett behov av att framföra sina idéer och dra lärdom 
av projektet. Undersökningen blev på detta vis en möjlighet att komma till tals.  
 
2.3 Urval 

Urval av studiegrupp 

Två lärare från fordonsprogrammets och tre ämneslärare valdes. 
Intervjupersonerna valdes utifrån vilka ämnen de undervisade i för att få ett 
brett urval. Det var därför också viktigt att det både var pedagoger som 
undervisade i teoretiska ämnen och praktiska ämnen. Vissa av lärarna har 
elever både från elprogrammet och fordonsprogrammet, vissa av lärarna har 
endast det ena eller det andra programmet. Lärarna är presenterade med 
fingerade namn. Tina är 36 år och har jobbat som lärare i 13 år och har 
Svenska/Religion. Hon har också utbildat sig till specialpedagog. Lisa är 45 år 
och har jobbat som lärare i 15 år och undervisar i Mattematik. Johan är 34 år 
och har jobbat som lärare i 5 år och undervisar i Fordonsteknik. Lasse är 52 
och har jobbat som lärare i 9 år och undervisar i Fordonsteknik. Tina är 38 år 
och har jobbat i 7 år och har Svenska/Historia. 

Genomförande 

Intervjuerna gjordes i ett avskilt rum utan åhörare. När lärarna tillfrågades om 
de var villiga att ställa upp på en intervju fick de reda på vilket ämne intervjun 
skulle beröra, men de fick inte veta exakta frågor. Detta var ett medvetet val för 
att få så spontana svar som möjligt, annars kan det finnas en överhängande risk 
att svaren blir en efterkonstruktion i stället för faktiska svar. Lärarna fick heller 
inte veta vad de andra lärarna svarade på frågorna. 
 
2.3 Metoddsikussion 

Reliabilitet och Validitet 

I intervjun valdes standardiserade frågor för att lättare kunna jämföra de svar 
jag fick. Vad gäller grad av strukturering använde jag mig inte av ja eller nej 
frågor; intervjuobjekten fick svara helt utan ramar. De standardiserade 
frågorna användes främst till att få en öppning och en inriktning på samtalet. 
Efter det fick samtalet utvecklas fritt utifrån vad intervjuobjektet ville framföra. 
Det är vanligt att vid kvalitativa intervjuer använda sig av låg strukturering 
vilket valdes i denna undersökning.  
 
Viktigt är att använda en systematisk metod under intervjun. En vanlig 
(Larsson, 2004)metod är att använda sig av tratt-tekniken vilket innebär att 
man börjar med de stora lite mer öppna frågorna för att sedan avsluta med de 
mer specifika frågorna. 
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För att en studie ska få reliabilitet krävs det att en studie beskriver det som ska 
beskrivas Bell (2oo6). Studien ska också kunna visa på lika resultat, om 
undersökningen utförs vid olika tillfällen med samma förutsättningar. En 
svaghet i min undersökning är att jag endast genomförde intervjuerna på en 
skola.  Något som har kunnat stärkt reliabiliteten i min undersökning är om 
intervjuerna genomförts på ytterligare en skola i en annan kommun för att få 
bättre spridning. På grund av de låga antalet av intervjuer, anses inte enligt 
Bell(2006) resultatet som representativt. Anledningen till begränsningen i mitt 
val av intervjupersoner var framför allt tidsaspekten. Det fanns inte möjlighet 
inom den uppsatta tidsramen att intervjua fler pedagoger. Ett hinder var också 
att det gymnasium jag genomförde intervjuerna på var den första skolan i länet 
att inför 1:1 metoden. Vilket försvårade möjligheten till att intervjua pedagoger 
på en annan gymnasieskola i en annan kommun.  
 
Jag tycker ändå att studiens resultat är godtagbart eftersom syfte och 
frågeställning blev besvarad Bell(2006). Den kvalitativa intervjun är ofta 
väldigt komplex och syftet är många gånger att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheter hos något. Det är också vanligt att intervjun 
mer liknar ett samtal mellan två parter även fast samtalet har sitt ursprung i 
frågor och leds av den som intervjuar. Det är viktigt att den som intervjuar har 
vissa förkunskapskrav för att kunna föra diskussionen framåt. Något som 
underlättade vid intervjuerna var att jag parallellt med min undersökning även 
var en del i projektet i samband med att jag genomförde min VFU.   
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3. Resultat 
Jag kommer i denna del titta på hur introduktionen av datorerna i främst 
klassrumsmiljö har fungerat, hur pedagogerna tycker det är att använda sig av 
datorerna i klassrummet och om det har gjort någon skillnad i deras arbete.  
 
3.1 Hur fungerar implementeringen av datorer efter beslut om 1:1? 

Nackdelar 

När man tittar på svaren kring de frågor som gäller introducering av datorerna 
finns det flera problem och brister rent tekniskt i läsårsuppstarten. Här finns 
det en frustration bland flera av de intervjuade.  
 
Det största och grundläggande problemet är att datorerna anländer sent efter 
terminsstarten. Beslutet att köpa in datorerna togs relativt snabbt med stöd 
utifrån ett regeringsbeslut(Regeringsbeslut, 2008) om att öka närvaron av IT i 
skolan, en top -down process som genomfördes(Berg, 2003), men efter att 
beslutet var taget stannade processen upp, vilket gjorde att det tog lång tid 
innan beställningen lades. En av de intervjuade tror att det beror på att den 
rektor som var med och tog beslutet avslutade sin tjänst och det anställdes en 
ny mitt under processen. När det upptäcktes att beställningen inte var lagd och 
man åtgärdade problemet i slutet på sommaren blev leveransdatumet efter 
terminsstart. Detta påverkade terminsplaneringen kraftigt eftersom av många 
pedagoger planerat arbetet med datorerna som en central del i det löpande 
skolarbetet.  
 
När datorerna anlänt uppstod ytterligare problem. Nätverket som fanns sedan 
tidigare i skolan var anpassat för enstaka datorer i varje klassrum. När alla 
elevdatorer tillsammans med redan befintliga datorer kopplades upp mot 
nätverket kollapsade det eftersom systemet var underdimensionerat. Vilket 
innebar att skolan tvingades att investera i en utbyggnad av nätverket, som i 
sin tur drog ut på tiden under den nu redan påbörjade terminen. Här 
underskattades det hur mycket eleverna skulle vara uppkopplade. När 
beräkningar gjordes på hur mycket nätet skulle klara utgicks det endast från 
hur många elever som undervisades samtidigt. Ingen räknade med att eleverna 
skulle vara uppkopplade under raster och håltimmar. Vilket i princip alla elever 
var. Ulla Riis (2000) tar upp i sin forskning vikten av att planera större 
förändringar. ”Ju högre mål och ju större förändring jämfört med ett nuläge, 
desto längre in i framtiden måste visionen placeras.” (sid19-20)(citat IT i 
skolan Riis sid 19-20) Gunnar Berg(2003) menar också att man i skolans 
organisation måste utnyttja frirummet effektivt genom att upptäcka och frigöra 
outnyttjat utrymme. För att kunna genomföra en lyckad 
implementeringsprocess som sträcker sig över flera år (bottom -up) är det 
viktigt att gå in i en analysfas. Där skolan kartlägger vilka behov och 
möjligheter som finns. Det löpande arbetet och målen måste därefter 
utvärderas löpande. Vilket i detta fall inte genomfördes som följd av den snabba 
beslutsfattningen. 
 
Ytterligare en problematik som både drabbar de pedagoger som undervisar i 
ämnet svenska och yrkeslärarna inom fordonsämnena är att man i dessa 
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ämnen från början beslutat att köpa in elektroniska böcker. I båda ämnena lade 
man ner mycket tid på att undersöka olika e-boksalternativ hos de olika 
förlagen och diskuterade gemensamt kring det eventuella inköpet av 
läromedel. Tillslut valde skolan att köpa in e-böcker från Libers förlag till både 
Fordonsprogrammet och till samtliga kurserna i ämnet Svenska. En av 
anledningarna var att e-böckerna skulle gå att synkronisera, vilket i sin tur 
skulle ge en ökad möjlighet till ämnesintegrering mellan de två ämnena. Något 
som det arbetas aktivt med på skolan. När det blev klart och man fick datorer 
och nätverk att fungera, så visade det sig att e-böckerna i svenska endast var 
till hälften färdigutvecklade och inte hade släppts på marknaden.  
Beslutet togs då att man skulle avvakta och lektionerna bedrevs under tiden på 
alternativa sätt. När sedan terminen var framme vid jullovet och e-böckerna 
fortfarande inte var färdigutformade och förlagen inte kunde lämna besked 
gällande utgivningsdatum togs beslutet att man inte skulle köpa in böckerna. 
Istället planerades vårterminen om och datorerna fick som en av pedagogerna 
uttrycker det ”-ett användningsområde som skrivmaskin” istället för ett aktivt 
arbetsredskap. Datorerna användes också till att söka fakta på nätet. 
 
Även i fordonskurserna drog det ut en del på tiden innan e-böckerna 
levererades. Där fanns samma problem som i ämnet svenska att terminen 
hunnit starta upp. När böckerna anlände var de inte helt färdigutvecklade och 
det var många funktioner som inte gick att använda. Det visade sig också efter 
hand under arbetets gång att böckerna innehöll många från början dolda 
buggar. Pedagogerna hade heller ingen tid till att arbeta in sig på böckerna utan 
var tvungna att lära sig materialet vart efter undervisningen pågick, vilket 
försvårade användandet ytterligare. Vid tiden för intervjun som genomförs 
under vårterminen 2012 är fortfarande e-boken Fordon 360 inte helt 
färdigutvecklad. 
 
En av pedagogerna upplevde också att många av eleverna lade ner mycket 
energi och fokus på att fråga om datorerna och när de skulle delas ut. Det blev 
ett stort störningsmoment i undervisningen och många diskussioner uppstod 
och mycket besvikelse från eleverna ventilerades under lektionerna och på 
rasterna. Det blev mycket spring av eleverna både till lärarna på deras 
arbetsrum och hos IT-ansvariga och rektor. Alla elever ville ha besked om 
leveransdatum. 
 
Lisa är den enda av pedagogerna som inte upplever ett så stort problem med 
uppstarten. Hon är också den enda som inte aktivt använder datorerna löpande 
i sin undervisning vilket kan vara en anledning till att hon inte upplever så stora 
problem.  
 
Tina upplever att hon hade velat ha kontakt med en skola som hade genomfört 
ett liknande projekt. Larsson(2004)tar upp i sin forskning att resultatet av en 
lyckad implementeringen av en IT-process direkt beror på vilken kunskap som 
sedan tidigare finns bland pedagogerna på skolan. Hon säger- ”det hade varit 
skönt att ha en coach att vända sig till. Det här är inte bara nytt för eleverna 
utan även för oss”.Riis (2000, ss19-21) menar att handlingsutrymmet idag är 
mycket litet, detta på grund av ett arv som skolan har. Bakom arvet ligger 
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tidigare fattade beslut som sträcker sig till nutid och in i framtiden. Det 
begränsar utrymmet för att göra misstag och gör eventuella misstag väldigt 
kostsamma. Här har skolan troligtvis haft stora fördelar av att lära sig av 
tidigare erfarenheter från en liknande verksamhet. 
 
 

Introduktion av datorer 

Det var mentorerna som tog hand om uppstarten och introduktionen i de olika 
klasserna. Johan och Lasse är båda mentorer. Här lades det stor vikt vid vad 
och hur eleverna fick använda sig av datorerna. Det betonades att datorerna 
var ett arbetsredskap och inte något de fick för att använda till nöjen. Något 
som båda två av de pedagoger som är intervjuade och är mentorer, betonar att 
det ägnades mest tid till denna del. Det diskuterades om uppförande på 
internet, etik och moral, och hur man bemöter andra på nätet. Sidor som inte 
var tillåtna togs upp och förklarades varför man ansåg att de var olämpliga. En 
av pedagogerna använde sig av en projektor och bilder för att ytterligare 
klargöra och vara tydlig med vad som var och inte var tillåtet. 
 
Innan eleverna fick sin dator skrev de på ett kontrakt (Bilaga2). I kontraktet 
står att eleven har datorn till låns. Följdes inte kontraktet hade skolan laglig 
rätt att beslagta datorn under olika tidsperioder. Vid två fall har skolan rätt att 
ta tillbaka datorn och bryta kontraktet: om elever bryter mot bestämmelser i 
avtalet och om eleven slutar på skolan före avslutad examen. När eleven tar 
studenten tillfaller datorn eleven. 
 
Eleverna blev också vid denna introduktion informerade om att skolan hade 
rätt att ta in datorn för att kontrollera vilka sidor eleverna hade besökt och för 
gemensamma viruskontroller. 
 
För att kontrollera att reglerna följs gjordes återkommande virussökningar på 
elevernas datorer. På så vis kunde man se om eleverna hade varit ut på 
olämpliga sidor. Vid kontrollerna undersöktes också sökhistorik via olika 
sökmotorer på varje elevs enskilda dator.  
 

Åtgärder 

Något som flera av pedagogerna upplever här är att man skulle ha utformat en 
tydlig handlingsplan vid eventuella fall av kontraktsbrott och misskötsel. Det 
upplevs som att mentorerna inte alltid visste hur det skulle hanteras och vilka 
följder som fanns att tillgå. I kontraktet står det under rubriken ”Rutiner vid 
regelöverträdelse”, tydligt uppunktat hur överträdelserna ska hanteras, men i 
praktiken upplevs det inte som att dessa följs och hanteras på ett korrekt sätt, 
vilket ibland skapade inkonsekvens i liknande uppkommande situationer. Det 
gav till följd att eleverna i sin tur hade svårigheter att förhålla sig till reglerna 
och till de olika lärarna som skulle verkställa påföljderna av regelbrott. I 
längden gav det en ohållbar situation. 
 



 

16 
 

Till slut samlades alla lärare och mentorer och gick igenom alla regler och 
skapade en tydligare handlingsplan. Efter det upplevdes det från pedagogernas 
sida att det fungerade bättre kring användandet av datorerna. 
 
3.2 Vilka för och nackdelar finns det med att använda datorer i 
undervisningen? 

 

Fördelar 

Majoriteten av eleverna var bra på att ha datorn med sig i klassrummet, något 
som till största delen var avgörande för att kunna genomföra och bedriva 
undervisning. Lars som är pedagog i fordonsämnena upplevde också som en 
positiv bieffekt att många av eleverna blev bättre på att ha med sig penna, sudd 
och papper, något som tidigare varit ett omfattande problem. Han tror att det 
till största delen grundar sig i att eleverna är flitiga användare av ryggsäcken 
som också följde med datorn, vilken merparten av eleverna väljer att använda. 
En fördel att ha datorn som en central del i undervisningen är att eleverna har 
en stor vana av datorerna vilket kan ge eleverna bättre självförtroende i 
klassrummet, i de olika arbetsuppgifterna. Datorerna är elevernas egen 
hemmaarena. Rask(2014) menar i sin forskning att användandet av datorerna 
också kan tillföra att eleverna får en känsla av relevans i sitt skolarbete. Något 
som är avgörande för resultatet. 
 
Många av de svagare eleverna har lättare att hantera uppgifterna med hjälp av 
en dator. Här finns det en tydlig positiv effekt av datorerna som en del i 
klassrummet, precis som det finns en tydlig negativ effekt. Att integrera 
datorerna i det dagliga arbetet gynnar eleverna i deras utveckling. Inte bara i 
skolan och skolans arbete, utan även vidare ut i samhället. Eleverna får en 
möjlighet att lära sig hantera en teknik i ett socialt sammanhang, att skapa 
förståelse kring IKT (Lärarförbundet, 2006; Riis, 2000). Tina som är utbildad 
specialpedagog betonar vikten av att ge framför allt de eleverna med 
diagnosticerad dyslexi möjlighet att använda dator, då det är bevisat att det är 
lättare för dessa elever att jobba med språket när de har datorn som stöd, 
istället för penna och papper. Hon menar att det inte skadar att ge alla elever 
den förutsättningen. När alla elever får tillgång till datorn i klassrummet blir 
det en naturlig del i klassrumsmiljön. Vilket då också tar bort känslan av att 
vara annorlunda eller ”sticka ut” för berörda elever 
 

Nackdelar 

Några direkta fördelar under uppstarten framkom inte under intervjuerna. 
Detta kan bero på att mycket fokus låg på de tekniska bitarna i projektet, där 
det fanns stora problem. Framförallt pedagogerna som undervisade i de 
teoretiska ämnena var väldigt frustrerade. Viktigt är att belysa att det är 
mycket möjligt att det fanns positiva effekter även här trots att det under 
intervjuns gång i detta fall inte framkom. Alla pedagoger var överens om att när 
allt fungerade var datorerna i undervisningen ett bra hjälpmedel. 
 
Vissa elever satte i system att glömma datorerna hemma för att på så vis endast 
använda den privat, vilket då gjorde det omöjligt för eleverna att kunna följa 
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med i den löpande ordinarie undervisningen. Framför allt i fordonsämnena där 
lärarna använde sig av e-boken Fordon 360 skapade det stora problem när 
eleverna inte hade sin dator med sig till klassrummet. Detta var i princip det 
enda materialet man använde i de teoretiska delarna av undervisningen, vilket 
medförde stora bortfall i lärande processen om eleven inte hade datorn 
tillgänglig. I ämnet svenska kunde eleverna klara sig hjälpligt under vissa 
lektioner i enstaka fall utan datorer. Möjlighet att använda sig av papper och 
penna fanns, men medförde alltid dubbelt arbete då alla inlämningsuppgifter 
skulle skickas in skrivet på dator. Eftersom det mesta av faktasökningar 
genomfördes via internet, blev även den delen ett stort hinder eftersom eleven 
då inte hade något material att bearbeta och arbeta med.  Framför allt i Annes 
klasser var det också nödvändigt för att ta del av arbetsuppgifter och aktuell 
fakta, eftersom hon utgick från sin hemsida och Facebook som en central del i 
sin undervisning. Det är dit eleverna ska vända sig för att få tillgång till allt 
material. 
 
Nackdelen är att eleverna inte har som vana att använda sig av datorerna som 
arbetsredskap hemma, utan snarare som underhållning. Här skapar i många 
fall elevernas inställning till datorn stora problem. Det största problemet som 
flera av pedagogerna belyser är synen eleverna har på datorn. De flesta lärarna 
upplever inte att eleverna ser datorn som ett arbetsredskap. Detta trots att 
mentorerna lade stor vikt vid detta i samband med utlämningen av datorerna. 
I början var det ett stort och utbrett problem i det vardagliga arbetet i 
klassrummet. Anne tror att det till stor del var nyhetens behag. Hon upplever 
det som eleverna ”bara var tvungna” att söka av internet med jämna 
mellanrum. Lasse säger samma sak, att eleverna lätt halkar in på ej 
skolrelaterade internetsidor. I Jailet Alains(2004, ss115-128) undersökning 
What is happening with portable computers in school uppmärksammas liknande 
problem, datorn blir lätt ett distraktionsmoment. I likhet med Hallerström & 
Tallvids (2008) undersökning, så förekommer problematiken kring elevdatorn 
som störningsmoment. Det finns ytterligare exempel på forskning av Felder & 
Brent i Screens down everyone! Effective users of portablecomputers in lecture 
classes(2005) och även i  Barak, Lipson, & Lerman forskningsstudie Wireless 
Laptops as Means For Promoting Active Learning in Large Lecture Halls (2006, 
ss246-263), är mer positiv till datorernas plats i klassrummet trots att datorn 
även där uppfattades som distraherande för många elever. Skillnaden i resultat 
kan bero på förhållningssättet i studien. Väldigt mycket tid och energi gick åt 
för lärarna att belysa för eleverna att datorn ska användas som arbetsredskap 
och inte till nöjessurfande.  
 
Något som också upptäcktes i klassrummet när elevernas internetvana blev 
mer synlig var att vissa elever hade ett spelberoende. Detta var inte en hög 
andel, men det förekom. 

Åtgärder  

Alla pedagoger är överens om att datorn först och främst ska användas till 
skolarbete. Det skiljer sig dock lite mellan pedagogerna i hur långt eleverna 
släpps innan man väljer att säga till eleven eller be dem att sluta med det den 
gör. Lisa tycker att det är ok om eleverna går ut på internet och tittar under en 
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kort period, för att få en liten rast. Medan till exempel Johan går in och markerar 
hårdare i början som han uttrycker det. Han föredrar att sätta tydliga gränser 
och regler i början, för att sedan kunna lätta på dem när eleverna vet vad som 
är tillåtet och inte.  Han vill att eleverna ska visa respekt och ha arbetsmoral 
nog för att kunna få ett friare ansvar. I början upplevde Johan också att det var 
svårt att gå från klassrummet även under kortare stunder, då släppte eleverna 
genast skolarbetet för att nöjessurfa på olika sidor, till exempel Facebook, 
Youtube, Blocket och bytabil.org. Tina upplevde att det blev stor skillnad i 
beteendet hos eleverna efter ett gemensamt möte som pedagogerna hade för 
att dra upp riktlinjer och fastställa regler. Vid mötet togs det ett gemensamt 
beslut att vid kontraktsbrott skulle eleven bli fråntagen datorn i två veckor som 
påföljd. Efter en punktinsatts där alla lärare på skolan var aktiva med att 
beslagta datorerna vid missbruk under några veckor minskade problemet med 
nöjessurfning drastiskt. Framför allt Lisa och Johan betonar att det är viktigt 
att alltid resonera och diskutera med eleverna vi regelbrott, 
 
3.3 Hur hantera pedagogerna de nya förutsättningarna i klassrummet? 
 

Fördelar 

Både Johan och Lasse tycker att datorerna i arbetet lättar på arbetsbördan 
markant. Det är lättare att samla alla elevarbeten och få en tydlig översikt över 
elevernas prestationer. Trots att vissa delar av e-boken inte var 
färdigutvecklad så uppskattas den, eftersom den tydliggör till exempel vilka 
resultat eleven har på färdiga arbeten och pedagogerna får en helhetsbild. Det 
är lätt att ge eleverna extra uppgifter vid behov. Genomföra tester och se om 
eleverna har förstått. Det går också att skriva ut tydliga diagram som visar 
elevernas prestationer. Dessa är tydliga och bra att användas vid elev, lärar- 
eller föräldramöten för en rättvis bild. P Måhl(2015, ss14-17) skriver i sin 
artikel Betyg på varje prov gynnar eleverna om vikten av att ge direkt feedback 
i form av betyg. Det är i linje med vad Johan anser, att datorn är en utmärkt 
plattform att jobba utifrån.  
 
De belyser också att det blir lättare för eleverna när undervisningen bedrivs på 
ett sådant sätt som det gör ute på elevernas praktikplatser vid olika verkstäder, 
där arbetsorder och beställningar av bildelar görs via nätet. Användandet av 
datorer kopplas på så vis till arbetslivet. 
 
Anne uppskattar datorn som ett bra hjälpmedel i hennes arbete. I ämnena 
svenska, historia och religion är det mycket texter som ska hanteras. Hon 
upplever att det är lättare och mer överskådligt både för henne själv och 
eleverna att till exempel kunna samla texterna under sin hemsida. Det är också 
lättare med rättning av elevtexter, då framför allt när eleverna behöver 
bearbeta sina arbeten. I hennes arbete som specialpedagog har hon allt mer 
börjat använda datorn, allt eftersom olika program med talsynteser har 
utvecklats och blivit mer lättillgängliga. 
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Nackdelar 

Under uppstarten upplevde många av pedagogerna att det blev dubbel 
arbetsbörda, men efter att problemet med nätuppkopplingen var löst så 
försvann dubbelarbetet direkt.  
 
Något som i vissa fall skapat stora problem i undervisningen, framför allt för 
Tina, är filtren som i perioder har installerats av kommunen för att hindra 
elever att gå ut på förbjudna sidor med olämpligt innehåll. I ämnet religion har 
det mest uppstått problem, där ofta undervisningen tar upp olika syn på till 
exempel religion. Som exempel tar Tina upp hur eleverna skulle söka reda på 
sidor där det hävdades att förintelsen under andra världskriget aldrig 
existerade. Här tycker hon att det är viktigt att eleverna får läsa om vilka 
argument och syn vissa människor har på en sådan händelse. 
 
Lisa som är lärare i ämnet matematik använder endast datorn vid enstaka 
tillfällen i sitt arbete. Det finns vid intervjuns tidpunkt inte så mycket 
färdigutvecklat material för ämnet matematik. Det saknades program för 
vardagsräkning tyckte hon vilket gör att datorn inte hade så stor inverkan i 
hennes vardagliga arbete. Vissa elever försökte någon gång räkna i Word, men 
det blev svårhanterligt och svårt att rättat eftersom programmet inte är 
anpassat i första hand för siffror. Det försvårade snarare Lisa arbete, än att 
underlätta det. Hon tycker inte att datorerna som arbetsredskap har haft så 
stor inverkan på hennes dagliga undervisning. Det beror främst på att 
utvecklingen av läromedel inte har utvecklats i takt med datorernas betydelse. 
 
Hon saknar en gemensam plattform att jobba utifrån och interagera med 
eleverna. Något som också var psykiskt jobbigt i början var att Lisa hamnade i 
några ganska allvarliga dispyter om hur datorn skulle användas i klassrummet, 
där elever öppet trotsat henne när hon bett dem att stänga ned sidor som inte 
varit kopplade till skolarbetet och bett dem att jobba med relevanta uppgifter. 
I dessa fall slutade det med att rektor och skolledning blev inkopplade. 
 

Åtgärder 

Lasse efterlyser fler simultanprogram till fordonsämnena, något som skulle 
underlätta inför de praktiska genomgångarna.  
 
Johan som driver en egen hemsida valde att använda sig av den i sin 
undervisning och gav eleverna möjlighet att blogga på den som en del av 
skolarbetet. Han tror att det är viktigt att ha ett eget intresse för datorer och 
internet för att kunna använda det fullt ut.  
 
När det berör frågeställningar angående om elever bör ha tillgång till alla sidor 
på internet tycker Tina att det är väldigt viktigt att lära ut ett källkritiskt 
tänkande. Eleverna måste lära sig att tänka kritiskt och granska fakta på alla 
sidor de är på. Sidorna finns trots allt kvar på nätet och är fullt tillgängliga så 
fort eleven är utanför skolan. Hon menar att det olämpliga finns tillgängligt för 
eleverna oavsett hur man hanterar det i skolans värld. Det är mycket bättre att 
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lära eleverna hur de ska bemöta extrema åsikter än att bara gömma undan 
dem. 
 
I ämnet matematik där tillgången på material var begränsad valde Lisa att 
använda datorn som punktinsats när det fanns uppgifter som kunde fungera 
som komplement till boken. Fördelen då var att datorn gav en omedelbar 
respons, som i sin tur gör att eleverna inte tröttnar lika lätt om inte Lisa han 
hjälpa eleven direkt, vilket gör lektionerna lite mer självgående. Lisa upplevde 
att det lilla material som fanns var väldigt bra. 
 
Tina upplever inte att det har blivit så jättestor skillnad i hennes arbete, då hon 
använt datavagnarna väldigt aktivt innan eleverna fick sin egen dator. Hon tror 
att det hade varit större skillnad om Liber hade haft sitt läromedel 
färdigutvecklat. Som det var nu så är fortfarande den största delen av 
undervisningen pappersbaserad, även om alla elevers färdigskrivna arbeten 
skickas in digitalt.  
 
Gemensamt för alla pedagoger är att samtliga upplever att utvecklingen av 
nätbaserade läromedel inte alls har hängt med i utvecklingen. Det gör att 
datorernas fulla potential inte används. Det är näst intill omöjligt att kliva bort 
ifrån systemet papper och penna när inte e-böcker finns utvecklade. Många av 
lärarnas egna uppgiftsbaser är också i pappersform vilket tar tid att 
transformera till ett fungerande elektroniskt material. Det finns en vilja att 
hitta en gemensam plattform att ha som utgångspunkt och arena att jobba 
utifrån, men i dagsläget finns det stora problem att hitta en som fungerar 
praktiskt i undervisningen och i det övriga arbetet. 
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4. Diskussionsanalys 
Här kommer jag att analysera resultatet av mina frågeställningar. Hur 
datorerna har påverkat undervisningen och arbetet för pedagogerna. 
Något som var gemensamt för de pedagoger som intervjuades var att alla var 
positivt inställda till att eleverna skulle få en ökad tillgång till datorer och 
internet i skolarbetet. Många av dem hade också stora förhoppningar på de 
digitala läroböckerna som det planerades att köpa in. Man såg stora 
möjligheter framför allt för eleverna men också för pedagogerna i det dagliga 
arbetet. 
 
4.1 Hur fungerar implementeringen av datorer efter beslut om 1:1? 

I beslutet att starta upp projektet fanns det inte några hinder, utan beslutet tas 
snabbt. Alla i projektgruppen var överens om att skolan skulle bli en 
projektskola. Där går skolans beslut helt i linje med Regeringens uppdrag från 
2008. Regeringen (Regeringsbeslut, 2008) vill främja användningen av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom skolväsendet (2009) 
genom en top -down process (Berg, 2003) vid implementeringen. Skolan har 
en viktig social funktion att fylla.  
 
Två grundläggande problem uppstod vid uppstarten av projektet. Det första 
hindret berörde inköp av datorerna. Detta problem blev ett direkt resultat av 
att ingen verkställde beslutet om inköpet, vilket innebar att datorerna inte blev 
beställda i tid, vilket i sin tur ledde till en sen leverans. Detta gjorde att 
terminen redan hade hunnit starta innan datorerna anlände. Ulla Riis (2000) 
tar upp i sin forskning vikten av att planera större förändringar. ”Ju högre mål 
och ju större förändring jämfört med ett nuläge, desto längre in i framtiden 
måste visionen placeras” (sid19-20) (citat IT i skolan Riis sid ss19-20). I likhet 
med Berg(2003) som tar upp vikten av en noggrann och långtgående analysfas 
för ett hållbart resultat(bottom -up) för att synliggöra de möjligheter och behov 
som finns inom skolan. Riis(2000) menar att handlingsutrymmet idag är 
mycket litet, detta på grund av ett arv som skolan har. Bakom arvet ligger 
tidigare fattade beslut som sträcker sig till nutid och in i framtiden. Det 
begränsar utrymmet för att göra misstag och gör eventuella misstag väldigt 
kostsamma (Riis, 2000). Här har skolan med största sannolikhet tjänat på att 
lägga upp planeringen för projektet under en längre tidsram både ekonomiskt 
och vad gäller arbetsbelastning, för att kunna synliggöra outnyttjat utrymme i 
frirummet (Berg, 2003). Rektor spelar en viktig roll under arbetet, tidigare 
forskning visar att med samma rektor har man en mycket större chans att nå 
bra resultat än där man har bytt rektorer vid olika tillfällen under processens 
gång (Grönlund, 2014), något som skedde i det här fallet och som även fick 
tydliga konsekvenser. En viktig aspekt för att lyckas med implementeringen i 
en redan pågående verksamhet att det finns stöd hos ledningen, men framför 
allt av kommunen. Teknik kostar, både ur en ren ekonomisk synvinkel men 
även i arbetstimmar likväl som i personal. Det är av stor vikt att kommunen ser 
IKT som ett förändringsprojekt och inte ett tillfälligt IT-projekt för att det ska 
bli en hållbar och fungerande verksamhet i skolan (Grönlund, 2014). IKT skall 
bli integrerad i den dagliga verksamheten som en naturlig del i undervisningen 
som är där för att stanna. Larsson (2004) framhåller att det är en viktig del i 
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framgången att diskussionen kring det nya arbetssättet hålls levande för att 
pedagogerna inte ska falla tillbaka i gamla arbetssätt och mönster. 
 
Det andra stora problemet vid uppstarten uppstod när det upptäcktes att 
nätverket inte klarade av att ha den mängd datorer som det blev när varje elev 
fick en egen dator. Här underskattades också den mängd tid som eleverna var 
uppkopplade eftersom det endast räknades med lektionstid. I intervjuerna 
framgår inte om man hade någon kontakt med IT-tekniker i sambandet med 
utvärderingen av skolans nätverk eller om det var något som befintlig personal 
på skolan hanterade. Något som ofta refereras till när den snabba IT-
utvecklingen diskuteras är Moores lag (Schaller, 1997, ss55-58) och Gilders lag 
(Bengtsson, 2000, ss. 39-55). Här är ett typiskt exempel både av Moores och 
Gilders lag som får stora konsekvenser när den enorma utvecklingen förbises. 
I detta fall underskattades utvecklingen av datorer och den kapacitet som krävs 
för att hantera denna mängd teknik. Kontentan blev att uppstarten av projektet 
försenades och att det krävde en stor arbetsinsats för att bygga ut nätverket. 
Under denna period förekom ofta dubbelarbete för pedagogerna eftersom 
tillgången till internet inte var pålitlig. Som några av pedagogerna tog upp var 
de tvungna att ha en ”plan A och en plan B”. Något som gjorde att uppstarten 
upplevdes som tung och stressig eftersom arbetsbördan ökade markant 
(Grönlund, 2014). 
 
4.2 Vilka för och nackdelar finns det med att använda datorer i 
undervisningen? 

Att integrera datorerna i det dagliga arbetet gynnar eleverna i deras utveckling. 
Inte bara i skolan och skolans arbete, utan även vidare ut i samhället. Datorerna 
tar en allt större plats i samhället och här får eleverna möjlighet att lära sig 
hantera en teknik i ett socialt samanhang, att skapa förståelse kring IKT 
(Lärarförbundet, 2006; Riis, 2000). Det ger eleverna en känsla av relevans i sitt 
skolarbete. Något som kan verka positivt för elevernas prestationer (Rask S, 
2014). 
 
Datorerna fick i första hand en central roll som skrivmaskin i de flesta ämnena 
förutom i ämnet matematik. Undantaget i detta ämne beror på det faktum att 
lämpliga program att arbeta i saknades. I andra hand fick datorn en 
informationssökande funktion och i tredje hand en enhet med funktionen att 
lagra information. Här fanns det en stor besvikelse hos pedagogerna att man 
inte hittade e-baserade läromedel som fungerade i undervisningen. Det ger en 
tydlig bild av ett område som inte följt med i utvecklingen. Jämfört med hur 
datorn används och dess prestanda och kapacitet är inte de befintliga 
läromedlen tillräckligt bra. Mycket av det som finns är bara till hälften utvecklat 
och verkar ha många driftstörningar. Resultatet blir att användarna inte kan 
utnyttja sin dator till fullo. Det finns flera fördelar med läromedel på nätet som 
pedagogerna belyser och efterlyser. Här finns det ett behov av en gemensam 
plattform. Något som är viktigt är möjligheten att kunna samla elevens kurser 
och resultat på en gemensam plattform för att på så vis få en tydlig och 
lättöverskådlig bild av elevens skolgång, vilket blir väldigt tidsbesparande för 
pedagogerna och det är lätt att veta var man hittar informationen vilket gör den 
mer tillgänglig. Det underlättar i kontakt med både andra pedagoger, 
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vårdnadshavare och elever eftersom möjligheten att dra ut statistik på elevens 
prestationer finns. Det har idag blivit allt viktigare att kunna motivera 
betygsättningen gentemot vårdnadshavare och elev. Eleven får också själv en 
mer direkt feedback på resultaten av genomförda uppgifter och får på så vis en 
tydlig bild av var på betygsskalan deras prestationer ligger. Något som enligt 
Måhl(2015, ss14-17) tror kan höja elevens studiemotivation. 
 
Nästan alla pedagoger upplevde en markant förbättring av arbets-belastningen 
när 1:1 infördes. Det här skiljer sig från tidigare forskning där det istället pekar 
på en ökad arbetsbelastning (Grönlund, 2014). Kontakten ökade mellan elever 
och lärare, något som också har uppmärksammats i andra studier (Grönlund, 
2014). Tillgängligheten till texter, uppgifter och olika dokument ökade också 
till elevernas fördel. 
 
 
4.3 Hur hantera pedagogerna de nya förutsättningarna i klassrummet? 

Det uppkom flera nya klassrumssituationer som pedagogerna fick ta ställning 
till när eleverna fick sina datorer. En utmaning var datorerna som 
distraktionsmoment, något som pedagogerna fick lägga stora delar av 
undervisningstimmarna på att komma till rätta med. Det är ett problem som 
även presenteras i tidigare forskning av Geri & Hembrooke (2003), Jaillet 
(2004) och Fried (2006). Det skiljer sig något åt resultaten av de olika 
studierna. De ovan nämnda forskningarna har en mer psykologisk infallsvinkel 
och var något mer kritisk till användandet av datorer i undervisningen. Det 
finns ytterligare exempel på forskning av Felder & Brent (2005) och Barak, 
Lipson, & Lerman (2006), där man är mer positiv till datorernas plats i 
klassrummet trots att datorn även där uppfattades som distraherande för 
många elever. Denna forskning har ett mer konstruktivistiskt perspektiv. Även 
på denna skola skiljer det sig något åt mellan hur datorerna upplevs som 
distraktionsmoment och hur pedagogerna väljer att förhålla sig till problemet. 
Något som alla pedagoger efterlyste i uppstarten är en gemensam 
handlingsplan för att hantera eleverna när datorn missbrukats. Efter en period 
utarbetades en gemensam plan som var genomförbar och alla pedagoger stod 
bakom. Jag tror att det grundläggande problemet till att datorerna missbrukas 
och används till nöjessurfande i klassrummet i första hand beror på hur 
eleverna använt datorn i hemmet. Nästan alla elever har en stor IT-vana med 
sig hemifrån, men den har ett ursprung i nöjen och inte i arbete vid 
användandet av datorn (Grönlund, 2014). Det är vanligt förekommande att 
eleverna går mellan olika sidor på internet och det pågående skolarbetet (Alain, 
2004, ss115-128). Man upplevde att detta problem blev bättre efter en period 
och eleverna började fokusera mer på skoluppgifter när ”nyhetens behag hade 
lagt sig”. Möjligtvis kan detta också bero på att man efterhand utvecklade en 
gemensam handlingsplan för att bemöta problemet, något som jag tror har 
gjort stor skillnad om det hade fungerat redan från start. Jag tror också att det 
är viktigt att ha en återkommande uppföljning och utvärdering av vilken 
respons reglerna ger. Elliot & Hall (2002, ss59-65) betonar vikten av att 
övervaka elevernas användning av medier under lektionstid, de lägger också 
stor vikt vid att ha tydliga riktlinjer för vad som är tillåtna användningsoråden 
och vad som inte är tillåtet. Här skiljer det sig mellan hur pedagogerna bemöter 
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problemet. Några av pedagogerna har nolltolerans medan några tycker att det 
går bra att titta på ej skolrelaterade arbeten till en viss gräns, så länge det inte 
inkräktar för mycket på arbetet. Detta verkar vara ett problem som 
förekommer även i andra undersökningar (Hallerström & Tallvid, 2008). 
Grundproblemet här är med största sannolikhet det splittrade synsättet 
pedagogerna har på problemet. Med största sannolikhet skulle reglerna ha en 
betydande större genomslagskraft med ett gemensamt arbetssätt emot detta 
problem. För att få det att fungera i praktiken tror jag att det kräver att man 
diskuterar och analyserar handling och verkan av de regler som 
implementeras i verksamheten. Det är viktigt att det blir en ständigt pågående 
process som en del i det dagliga arbetet.  
 
En ny situation som pedagogerna också ställdes inför var hanteringen av 
kopierade elevarbeten, ej tillåtna sidor, hantering av källor och den ständiga 
åtkomsten till internet, något som pedagogerna tidigare inte behövt reflektera 
över. Några av pedagogerna efterlyste fortbildning kring de problem som 
uppstod, något som även förekommer i andra studier som Skarin (2007), 
Nissen, Riis och Samuelsson (2002).  
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5.Slutsats 
Det är väldigt lätt att underskatta den explosionsartade utvecklingen av 
tekniken som fortfarande pågår. Det är något som kan ge stora ekonomiska 
påföljder i skolans dagliga verksamhet. Att genomför ett 1:1 projekt i en skola 
bör därför dels få ta tid i planeringsstadiet och dels få ta tid i uppstarten. Det är 
också viktigt att komma ihåg att teknikens utveckling dessutom kommer att 
fortgå under projektets gång. Projektet kommer i dess första skede dels att 
innebära en ökad kostnad ekonomiskt men framför allt i ett ökat 
personalbehov. Personalen måste få tid att lära sig arbeta med den nya 
tekniken och få möjlighet att lära av varandra. För att projektet skall bli lyckat 
från start måste alla vara väl förberedda och känna sig trygga med det nya 
arbetssättet. Det är viktigt för att få en långsiktig och hållbar arbetssituation 
där datorn används som en central del i undervisningen.  
 
Gemensamt för alla pedagoger var att de upplevde uppstarten som väldigt svår 
att genomföra med en kraftigt ökad arbetsbelastning. Mycket beroende på 
tidsbrist och på att de elektroniska hjälpmedel man hoppats på inte höll en 
tillräcklig hög standard. Pedagogerna hittade efterhand egna lösningar för att 
komma runt problemen och sättet de använde datorerna på. Alla efterlyste 
dock en gemensam plattform. Trots de stora problemen under uppstarten 
upplevde alla att datorerna i slutänden underlättade det dagliga arbetet och 
hjälpte eleverna i deras skolarbete.  
 
För eleverna kan det vara en utmaning att använda datorn som ett 
arbetsredskap och inte som ett distraktionsmoment.  Här underlättar det både 
för lärare och elever att man har tydliga regler och riktlinjer redan från start. 
Nya situationer kommer att uppstå kring hur eleverna lär sig hantera den 
ökade tillgången till internet. Exempel på situationer kan vara plagierade texter 
och källkritik, något som pedagogerna måste ta med i beräkningen.  
 
 Det finns många olika områden inom data och teknik i skolan som fortfarande 
är outforskade. Än har inte den långsiktiga effekten kunnat utredas eftersom 
området data i undervisningen är så pass nytt och oprövat. Några intressanta 
aspekter att forska vidare på kan vara hur datorn i undervisningen påverkar 
läsförståelse och hur de långsiktiga effekterna ser ut gällande studieresultat 
och måluppfyllelse. 
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Bilaga 1 

Bildningssektorn 
 
 

Datoravtal 
 

Skola  
Elev  
Klass  
Dator Service-tag  
Datorskåp  
Kvittens vid utlämning 
 
 

 

 

§ 1 Inledning 

Skolan tillhandahåller en personlig dator med tillbehör till den som är inskriven som elev 
på skolan. Datorn med tillbehör kallas nedan för utrustningen.  
 
Syftet med lånet är att ge goda förutsättningar för eleven att utveckla sin kompetens inom 
digital teknik och att på ett bra sätt tillgodogöra sig utbildningen. 

§ 2 Leverans 

Utrustningen lämnas ut då överenskommelsen är underskriven av elev, eller för den elev 
som är omyndig, av elev och vårdnadshavare samt när leverans kvitterats av eleven 

§ 3 Vård och användning 

Utrustningen får ej användas av någon annan än eleven under låneperioden. 
 
Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande 
sätt. Alla instruktioner och manualer eller liknande som följer med utrustningen ska följas. 
 
Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen 
med beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig egendom.  
 
I de fall där speciella dataskåp erbjuds skall dessa användas för förvaring 
 
Eleven disponerar sin utrustning dygnet runt under hela sin skoltid vilket innebär att 
utrustningen får användas även efter skoldagens slut.  
 
Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande 
lagstiftning t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan 
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uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen. Eleven får 
heller inte använda utrustningen till att kränka eller mobba annan person. 
 
Personal på skolan har rätt att med omedelbar verkan hämta in en elevdator för 
stickprovskontroll. 

§ 4 Fel, förlust eller stöld 

I händelse av stöld eller förlust av utrustningen eller om fel uppstår skall eleven alltid 
informera skolan genom anmälan till skolans datoransvarige.  
 
Vid stöld eller annan förlust skall elev/målsman omedelbart polisanmäla händelsen. 
 
Vid garantiärende, support eller skada som täcks av den ingående försäkringen skall 
elev/målsman kontakta Dell Support på telefon 08-590 055 16. Vid kontakt med 
supporten skall datorns servicetag anges 
 
Om utrustningen skadas på ett sätt som inte täcks av garantin eller försäkring, tex genom 
felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande, blir eleven eller vårdnadshavare till 
omyndig elev, fullt ut ersättningsskyldig för återanskaffning, eller reparation, av 
utrustningen. 
 
Support på operativsystem, programvara etc sker endast genom fullständig ominstallation 
vid speciella stationer på skolan. Det betyder att eleven själv måste ta ansvar för lagring 
och backup på lämpligt sätt. Skolan erbjuder ingen central lagring eller backuptjänster 

§ 5 Äganderätt 
Utrustningen är skolans egendom under elevens hela utbildningstid. Eleven får inte låna 
ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att 
äganderätten för skolan äventyras. Vid genomförd/slutförd skolgång tillfaller datorn 
eleven mot en mindre serviceavgift. 

§ 6 Överlåtelse av avtal 

Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta 
avtal. 

§ 7 Låneperiod 

Detta avtal gäller från det att eleverna erhållit utrustningen till dess att den återlämnas till 
skolan eller vid slutförd skolgång överlämnas till eleven. Avtalet är bindande under hela 
låneperioden, om uppsägning enligt §9 inte sker. 

§ 8 Service mm. 

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för uppgradering av 
programvaror, service, kontroll och underhåll. 

§ 9 Avtalets upphörande 

Skolan får säga upp avtalet i följande fall: 
 
a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal 
b) om eleven får permission från utbildningen 
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c) om eleven slutar på skolan 
d) om nytt kontrakt upprättas 
  
Om avtalet upphör skall eleven återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget 
ansvar till av skolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma 
skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti 
eller försäkring 
 
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka skolan och eleven/vårdnadshavare tar var sitt 
 
Genom min underskrift bekräftar jag att jag har förstått, godkänt och följer avtalets 
villkor. 
 
 
****** den  
 
 
……………………………………………… 
Elev 
 
……………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 
……………………………………………… 
Vårdnadshavare till omyndig elev 
 
 
……………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 
För skolan 
 
 
………………………………………… 
Namn 
Titel 

 



 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
Bilaga 2  

Intervjufrågor 
Hur har uppstarten fungerat med datorerna? 
Hur introducerade du datorerna för eleverna? 
Hur använder du datorerna i din undervisning? 
Hur fungerar det att använda datorerna i klassrummet? 
Vilken syn upplever du att eleverna har på datorerna som arbetsredskap? 
Finns det några fördelar att använda datorerna i undervisningen? – om så är 
fallet vilka? 
Finns det några nackdelar med att använda datorerna i undervisnigen? – om 
så är fallet vilka? 
Hur har du valt att lösa dessa problem? 
Har det förekommit några gemensamma åtgärder? ( resultat?) 
Tycker du att det positiva överväger det negativa när du ser till användandet 
av datorer? 
Har något kunnat göras annorlunda? 
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Bilaga 3 

Lasse 
Undervisar en fordonsklass som gå första året i Fordonsteknik, som är 
uppdelat i tre kurser. Lasse tycker att uppstarten med datorerna har fungerat 
väldigt dåligt. Han trodde att det berodde på två saker. Dels att den dåvarande 
rektorn slutade under sommaren och dels för att ingen faktiskt köpte in 
datorerna efter att beslutet blev taget. När datorerna väl kom tog det ett tag 
innan de fick programmet som skulle användas till undervisningen. 
Programmet som används heter Fordon 360. Programmet var inte heller helt 
utvecklat när det väl anlände. Det fanns en hel del buggar i programvaran som 
ställt till en del problem. Lasse upplever att det fungerar bra nu, förutom att 
vissa delar av programmet fortfarande inte är färdig konstruerat.  
 
När datorerna introducerades för eleverna lades stor vikt vid att betona hur 
och vad de skulle användas till. Det gick åt ganska mycket tid till att gå igenom 
Fordon 3 60. Det största problemet som Lasse upplevde var att lärarna inte 
själva hade haft tid att lära sig programmet innan de skulle undervisa 
eleverna i det. Han upplevde det som att det varit lite väl mycket experiment 
över den första årskullen. 
 
Den största delen av undervisningen sker idag med hjälp av datorerna. De 
används både i den praktiska och i den teoretiska delen. Exempel är 
arbetsmoment, reservdelssök, verkstadshandböcker och arbetsordrar. Lasse 
känner att han även skulle vilja ha en vanlig bok som komplement eller 
ytterligare en elektronisk bok. Den elektroniska bok som används idag ligger 
som en PDF i programmet Fordon 360.  I själva programmet kan Lasse gå in 
och ge varje elev individuella uppgifter beroende på elevens behov. Eleven 
kan också använda programmet till att göra egna anteckningar.  
 
Att använda datorerna i klassrummet rent praktiskt fungerar både bra och 
dåligt. En fördel som Lasse upplever är att allt är tillgängligt för eleven, 
eftersom allt material som används är samlat på datorn och internet finns 
alltid tillgängligt.  Nackdelen är att eleverna har lätt att tappa fokus på 
arbetsuppgifterna och gärna använda internet till annat. Eleverna är överlag 
duktiga att ha med sig datorerna till klassrummet och i princip alla i Lasses 
klass bär med sig dem i ryggsäcken de fick samtidigt som datorerna. Han 
upplever också att fler elever har med sig papper och penna till lektionerna i 
en betydligt större utsträckning än tidigare.  
 
Lasse tycker att eleverna nog i första han ser datorerna som arbetsredskap 
och i andra han ”nöjesmaskiner”. De sidor som eleverna gärna går ut på 
utanför skolarbetet är blocket (bilannonser), you tube eller facebook. Det har 
även förekommit olika olagliga nedladdningar. Lasse upplever det som 
ganska stort problem. Han efterlyser också lite fler simulatorprogram till 
eleverna, då det idag inte går att ge eleverna tillgång till vissa licencierade 
program. 
 
Överlag tycker Lasse att det är stora fördelar med att använda datorerna i 
undervisningen. Han menar att datorerna även kommer att finnas på 
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arbetsplatserna när eleverna går ut för att söka jobb, och det ger eleverna en 
bra start att redan i skolan lära dem att hantera datorer på ett arbetsinriktat 
sätt.  
 
De negativa sidorna där eleverna använder tiden till att vara på nätet har 
hanterats genom att ständigt ha en pågående diskussion med eleverna om 
bland annat arbetsmoral och vikten av eget ansvar. Läraren har också 
möjlighet att plocka av eleven sin dator och ha den i förvar upp till en vecka. 
Vilket påverkar eleven ganska mycket eftersom all undervisning bygger på att 
eleven har sin dator.  
 
Sammanfattningsvis tycker Lasse att datorerna är en positiv utveckling. Han 
tycker att det är synd att läromedlen till datorerna tyvärr inte hänger med, då 
han känner att användandet av datorerna skulle kunna utnyttjas mycket 
bättre. Något som också var ett problem var att systemet för att kunna få 
igång internet också var underutvecklat på skolan. 
Johan 
Johan tycker att uppstarten har fungerat hyffsat bra. Det har kunnat vara ett 
bättre handhavande av datorerna. Det största problemet han upplever var att 
nätverket till datorerna för uppkopplingens skull var underdimensionerat 
vilket tog tid att få ordning på. Han tycker också att lärarna borde haft en 
tydligare gemensam handlingsplan från början för hur de skulle hantera 
eleverna om de missbrukade datorerna. 
 
När Johan presenterad datorerna för eleverna använde han sig av en 
projektor för att tydligt nå ut till alla elever. Där gick han igenom hur 
programmet fungerade och på vilket sätt de kunde arbeta i det. Han tog också 
upp på vilket sätt eleverna skulle hantera sina datorer som ett arbetsredskap 
och att det inte var meningen att den skulle användas till att gå ut på 
tillexempel you tube eller facebook under skoltid.  
 
I undervisningen använder Johan Fordon 360, men också väldigt mycket inom 
de sociala medierna då han menar att böcker som inte ständigt uppdateras, 
väldigt snabbt blir inaktuella. Det är viktigt att man själv har ett intresse i 
datorerna för att kunna använda dem till fullo, annars missar man många av 
användningsområdena. 
 
Johan upplever att det fungerar bra att använda datorerna i klassrumet, men 
det är viktigt att inte släppa eleverna. Det måste alltid vara någon närvarande. 
Annars hamnar eleverna gärna på sidor som inte är arbetsrelaterade. 
Speciellt i början fick han vara med eleverna för att styra in dem på rätt spår 
för att de inte skulle glida iväg. Han valde att ha en sträng inlärningsperiod 
där eleverna snabbt blev av med datorn om de misskötte hanteringen av den. 
Johan tror inte att eleverna ser datorn som ett arbetsredskap utan mer som 
något som används till nöje. Eleverna har inte riktigt förstått att datorn är 
grunden för allt de gör. Både i skolan och i arbetslivet. Han menar också att 
det är viktigt att komma ihåg att eleverna inte är så gamla och att de inte har 
någon vana av att använda datorn till att arbeta med istället för som 
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”nöjesmaskin”. Man får se det som en inlärningskurva för eleverna att lära sig 
hur de ska använda datorerna. 
 
Att använda sig av datorerna i undervisningen är en stor fördel. Det 
underlättar jobbet oerhört mycket. Johan tycker att det ger en inblick och en 
översikt över hur eleverna jobbar och hur mycket de jobbar med olika 
uppgifter och om de har förstått. Datorn är en bra plattform att jobba utifrån. 
Datorn är väldigt tidssparande och ger en väldigt direkt hjälp till eleverna. Det 
är lätt att ge eleverna extrauppgifter vid behov och kunna kontrolera att de 
har tillgodosett sig kunskapen.  
 
En nackdel är ibland att vissa elever satt i system att glömma sin dator för att 
på så vis kunna använda skoldatorn som enbart privat. Det syns också tydligt 
att vissa elever har ett spelberoende och då har svårt att låta bli spelsidor. 
Procenten är dock inte speciellt hög. 
 
Johan har valt att lösa dessa problem genom att ge eleverna en chans till ett 
val, antingen börja jobba med det de ska eller att slå av datorn och använda 
papper och penna. Väljer de att inte jobba plockas datorn bort. Viktigt är att 
man resonerar med dem. Detta är han tydlig med redan från början. Är det så 
illa att eleven börjar ligga efter tas det genast kontakt med föräldrarna. Det 
går att göra ett utdrag från Fordon 360 som visar hur eleven ligger till i sitt 
arbete, och detta har använts som grund för föräldrasamtal. Det är viktigt att 
visa att varje handling har en konsekvens.  
 
En gemensam åtgärd alla lärare gjort är att kontrollera antalet virusatacker 
på alla elevers datorer. De elever som hade virusattacker blev inkallade till 
rektor med respektive handledare för en diskussion. Detta gav väldigt bra 
utslag bland eleverna och den olagliga nedladdningen minskade drastiskt. 
Något som Johan tycker man kan förbättra ytterligare genom att lägga in lite 
stickkontroller av elevernas datorer. Då visar man eleverna att de har ögonen 
på sig. 
 
Sammanfattningsvis tycker Johan att datorerna är väldigt bra att ha med i 
utbildningen. De finns redan ute i arbetslivet som en naturlig del och det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att träna sig i användandet av dem. Något 
som kunnat hanteras bättre var att se till att ha en fungerande infrastruktur. I 
det här fallet saknades Infrastrukturen i form av nätverk som klarar rätt antal 
datorer. Det saknades också strömuttag för att kunna ladda datorerna. Något 
som också kunnat underlätta var om tid avsatts till att utforma rutiner kring 
datorerna och till att testköras vilket inte gjordes i det här fallet. Det är en 
viktig grund för att kunna använda datorerna överhuvudtaget. Det är också 
viktigt att ha tillgång till kunnig datapersonal vilket i det här fallet förbisetts. 
Lisa 
Lisa har två ettor som hon undervisar matematik. Lisa tycker att uppstarten 
med datorerna har fungerat väldigt bra när väl datorerna levererades. 
Datorerna används inte jättemycket i undervisningen. Hon tycker att det är 
väldigt viktigt att eleverna lär sig räkna med papper och penna.  
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När hon använder datorerna är det vid interaktiva övningar. Ett av de främsta 
problemen med att använda datorn vid räkning är att det inte finns något bra 
program att jobba i. Word används ibland, men det fungerar inte speciellt bra 
och det blir mest krångel. 
 
Lisa tycker att eleverna är duktiga att på att gör det de ska göra när de arbetar 
med datorerna och de har fått specifika uppgifter. Det är vanligare att det blir 
problem när hon tillåter dem att använda datorerna till att lyssna på musik 
med, då är det lätt att de halkar in på andra sidor. Det är ändå lätt att styra 
över dem på arbete igen. Hon upplever det inte som problem med elever som 
går ut på andra sidor. 
 
Hon tror att datorerna som arbetsredskap är en självklarhet för eleverna. Det 
är en naturlig del i elevens vardag.  
Datorerna har helt klart fördelar när de används i klassrummet. Det lilla 
material som finns är väldigt bra och inspirerande. De får en omedelbar 
feedback och kan inte köra fast då programmet genast talar om vad de gjort 
fel. Det i sin tur gör att eleverna sällan blir frustrerade. 
Ibland kan eleverna halka över på andra sidor och Lena har inte riktigt 
bestämt sig för om har det är positivt eller negativt. Hon tror att det ibland 
kan vara bra för eleverna att släppa fokus från det de gör för att få ”vila lite”. 
Svävar eleverna iväg för mycket hon valt att direkt konfrontera dem. Det är 
viktigt att kunna diskutera med dem. Det tycker Lena fungerar väldigt bra. 
Uppstarten tycker Lisa inte har fungerat optimalt. Det berodde till största 
delen på logistiken och tekniken runt datorerna, när det var började fungera 
löpte allt på bra. 
Tina 
Det största problemet med datorerna var att de levererades väldigt sent. 
Vilket innebar att man tvingades ändra på den ursprungliga planen hur man 
skulle använda sig av datorerna i undervisningen. Mycket energi gick åt i 
början av terminen till att lugna eleverna gällande datorerna då de var mycket 
ivriga att få börja använda dessa. Tina själv var inte inblandad i 
presentationen av datorerna utan detta sköttes av mentorerna. 
 Den största frågan för Tina var på vilket sätt de skulle arbeta med datorerna i 
undervisningen. Tillsammans med en kollega diskuterades det mycket 
huruvida det skulle köpas in elektroniska läromedel eller inte. Tina och 
hennes kollegor gjorde efterforskningar på olika bokförlag för läromedel. 
Tillslut fastnade de för Libers förlag eftersom elektroniskt läromedel 
användes inom fordonskurserna och båda programmen skulle gå att 
synkroniseras. Tyvärr så visade sig då att läromedlet för svenska inte var 
färdigutvecklat och det var stora inkörningsproblem. De väntade så länge de 
kunde med beställningen för att programmet skulle hinna färdigställas. När 
de var framme vid Jullovet fick Kathrin och hennes kollega ta beslutet om att 
överge idén om ett elektroniskt läromedel. Det gjorde att datorernas främsta 
användningsområde blev som skrivmaskiner och i andrahand användes till 
informationssökning, den övriga undervisningen fortsatte som tidigare att 
vara pappersbaserad.  
Inkörningsperioden för datorerna blev ganska lång. Tina upplevde att många 
av eleverna till en början hade svårt att se datorn som ett arbetsredskap. 
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Mycket av lektionstiden gick åt till att vara ute på blocket, facebook och 
youtube. Kathrin upplevde det som hon uttryckte sig att ”-hela hösten gick åt 
till att tjata”. När hon lyfte fram problemet till sina kollegor så kom det fram 
att även många andra upplevde nöjessurfandet som ett ganska stort problem. 
Hon upplevde att under hösten använde man sig inte så systematiskt av 
datorerna i skolarbetet, utan att man provade sig fram och testade att 
använda datorerna i olika sammanhang. Lärarna provade och diskuterade 
också mycket hur man skulle hantera problemet med att eleverna använde 
datorerna under lektionstid till att vara ute på ej relevanta sidor. En 
gemensam åtgärd var att man börja beslagta datorerna om de missbrukades 
kontinuerligt av eleverna. Tina hade hamnat i några ordentliga konflikter med 
några elever när de satt och nöjessurfade. Efter att beslutet togs om att 
beslagta datorerna en till två veckor vid misskötsel och med en tydlig 
punktinsats så lättade problemet upp. Tina tror att med en tydligare plan från 
början hade det gått smidigare att introducera datorerna och dess 
användningsområde, och hon säger att – ”datorerna är ett nytt arbetsredskap 
för oss också”. 
Datorns användnings områden är Tina positiv till, men hon säger också att 
”eftersom väldigt många elever har diagnosticerats med läs och 
skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter blir inte datorn bara ett 
hjälpmedel utan även ett stjälpmedel”. Lockelsen att använda datorn till 
nöjessurfning blir helt enkelt för stor. Fördelen däremot säger Kathrin är att 
allt blir väldigt enkelt och lätt tillgängligt om eleverna har den disciplin som 
krävs, hon jobbar väldigt mycket med en projektor uppkopplad till hennes 
egen dator i klassrummet och menar att användningsområdet för det skulle 
kunna utvecklas ytterligare.  
Tina tycker att det positiva överväger det negativa med att låta eleverna ha 
egen dator i klassrummet och trycker återigen på att det saknas erfarenhet att 
jobba med datorerna på det här sättet. Hon efterlyser hjälp i forma av en 
coach, någon som har arbetat med datorer på ett liknande sätt tidigare. ”Det 
hade varit skönt att ha någon att vända sig till för stöttning och råd” menar 
hon. Även utökad tid i början av terminen att få sätta sig in i olika arbetssätt 
med datorerna som utgångspunkt. 
Anne 
Uppstarten tycker Anne fungerade hyffsat bra, även fast det var vissa saker 
inte skolan var förberedda på. Ett av de största problemen var att nätet blev 
överbelastat med jämna mellanrum och då ”kraschade”. När man diskuterade 
nätets storlek och belastning hade man som utgångspunkt att alla elever inte 
skulle vara ute på nätet samtidigt. Det utgicks från att nätet endast skulle 
användas i klassrummet, och då några grupper åt gången. Man hade 
underskattat användandet av nätet, vilket märktes snabbt eftersom de flesta 
eleverna fortsatte vara uppkopplade och surfade under raster och håltimmar.  
Därför blev det ett dubbeljobb under hela startsträckan då man som lärare 
inte kunde förlita sig på nätet. Därför var man alltid tvungen att ha en ”plan 
B”, en alternativ planering ifall att datorerna inte kunde kopplas upp på nätet, 
för att kunna genomföra lektionerna ändå. Det blev mycket spring till IT-
ansvariga under lektionerna när nätet ”kollapsade” för att få hjälp och lösa 
problem. 
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Något som också skapade stora problem var att höstterminen planerades upp 
kring e-böckerna från Liber som inte levererades som utlovat. Det fanns stora 
förhoppningar kring användandet av e-böckerna i undervisningen. Till stor 
del för att det gick att koppla ihop de olika ämnena, för att på så vis få ihop det 
till en helhet. När de fortfarande inte anlänt till jul togs beslutet att slopa 
böckerna och istället använda sig av tidigare inköpt ” vid användandet när 
inte all funktioner fanns tillgängliga. 
 
Pedagogiskt tycker Anne att det ändå har varit en stor vinst att använda 
datorerna. Studiemässigt är det många elever som är svaga, och det är lättare 
för eleverna att jobba med datorn efter som de känner igen sig, datorn är 
något de är vana att hantera. Eftersom många av eleverna också är 
diagnosticerade dyslektiker och det då också har svårare att skriva med 
papper och penna har dessa elever stor hjälp av att alltid ha tillgång till en 
dator i skolarbetet. En annan vinst säger Anne är också att man alltid har 
tillgång till uppdaterad information. I vissa ämnen som till exempel 
samhällskunskap eller religion kan saker ändras väldigt snabbt. Läroböcker 
kan från en dag till en annan bli inaktuell. Men med sin dator har eleverna 
ständigt tillgång till uppdaterad information. Det för också med sig nackdelar. 
Den största är att eleverna inte är så duktiga på att vara källkritiska, frågar 
man eleven var de fått informationen ifrån kan man få till svar att man har 
läst det från tex flash back. Det är en otroligt viktig del att jobba med eleverna 
kring att tänka källkritiskt. Anne säger att det finns för mycket på nätet, 
eleverna måste lära sig att veta  ”-vad är vettig information?” I samband med 
att datorerna tog en mer central roll i klassrummet och gav eleverna 
möjlighet att vara ständigt uppkopplade dök det upp nya utmaningar som 
lärare. Plötsligt så får man in arbeten som är direkt kopierade från tidigare 
utlagda texter på nätet. Detta ger upphov till att ständigt ha en pågående 
disskution med eleverna om skillnaden om faktasökning, ren kopiering och 
klipp och klistra är. Vad det innebär att skriva själv och källhänvisningar. Hur 
bearbetar man en text? Förut kunde man vara säker att texter eleverna skrev 
med papper och penna i klassrummet var något de hade producerat själva, 
inte att det var direkt kopierat från nätet. Vad får man hämta ned lagligt från 
nätet och vad får och inte får ladda ner var också något som ständig luftades. 
Något som också ger en stor fördel med att använda datorerna är vid 
bearbetning av texter och skrivprocesser, något som ger stora fördelar mot 
att använda papper och penna.  
 
Viss hantering av internet tillgången dök också upp, som till exempel vid 
nationella prov valde man att slå av nätet på skolan för att undvika möjlighet 
till fusk. Det gav i sin tur stora problem för de lärare och elever som samtidigt 
skulle bedriva annan undervisning parallellt. 
 
Anne, tillsammans med en annan kollega på skolan byggde upp en hemsida 
som heter religionsfröknarna. Där läggs aktuellt material upp. Tanken är att 
eleverna alltid, oavsett var de är ska ha tillgång till det materiel de behöver. 
Det ska vara lätt tillgängligt och fungera som en uppdaterad lärobok på nätet. 
Övrigt i klassrummet används datorerna framför allt till ordbehandling och 
informationssökning. Som komplettering till hemsidan, användes facebook 
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flitigt. Där lades elevgrupperna upp och användes som en gemensam 
plattform. Något som Annelie tror att man kunde ha utnyttjat bättre om det 
hade funnits en gemensam plan från början. Nu använde olika lärare olika 
sätt, vilket ibland kunde bli ganska spretigt och förvirrande för eleverna att få 
tag i informationen. 
 
I början hade eleverna svårt att hantera datorn på ett vettigt sätt. Det fanns 
massor med olika sidor som eleverna ständigt surfade runt på , tex Facebook, 
youtube, byt bil, garaget.org. De var konstant ute på dessa sidor. Troligtvis är 
detta nyhetens behag. Eleverna såg inte datorerna som ett arbetsredskap utan 
som nöje. 
 
Gemensamma åtgärder som har förekommit är bla att lägga in filter för att 
begränsa tillgången till vissa sidor, vilket ofta ställer till det i undervisningen. 
Det har inte fungerat speciellt bra, vilket har gjort att man ofta har fått 
avinstallera filtren efter hand. Det har också gjort kontroller på om datorerna 
varit angripna av virus, det är ofta ett tydligt tecken på att eleverna varit ute 
på olämpliga sidor. I vissa fall har även eleven blivit av med datorerna under 
perioder. 
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