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Inledning 
Stockholms universitet  fick 2009  i uppdrag av Nacka kommun, Förskola, Fritids & Skola 
att följa kommunens satsning på att sponsra kommunens skolor med bärbara datorer. En 
projektgrupp  tillsattes  och  under  20092011  har  gruppen  genomfört  olika 
datainsamlingar  i Nacka kommuns  skolor  för att  följa 1:1satsningen  (en dator per elev 
och  lärare).  I  följande  rapport  kommer  projektet  att  slutrapporteras.  Vi  kommer  att 
presentera  resultat  från  fyra  delstudier;  1)  videoobservationer  från  klassrumsmiljö,  2) 
fokusgruppssamtal med lärare och rektorer, 3) enkätundersökning med eleverna samt 4) 
system och programanalys.  

Bakgrund 
De senaste åren har vi  sett ett ökat  intresse  från skolor  i Sverige att  satsa på bärbara 
datorer  till  varje  elev  och  lärare,  sk.  en‐till‐en‐satsningar  (eng.  one‐to‐one  computing 
eller  ubiquitous  computing 1 ).  Under  2010  skedde  en  närmast  explosionsartad 
utveckling  av  skolor  som  valt  att  satsa  på  en‐till‐en.  Vid  den  tidpunkten  startade 
tidningen Datorn  i  Utbildningen  en  webbsida2 där  skolor  och/eller  kommuner  kunde 
placera  in  sin  skola  och  skriva  vilken  typ  av  satsning  inom  en‐till‐en  de  gjort  i  sin 
kommun eller skola. Idag (dec, 2012) finns 211 kommuner och/eller skolor markerade 
från  norr  till  söder.  Satsningarna  har  framförallt  finansierats  av  kommunerna  eller 
skolorna  själva,  till  skillnad  från  tidigare  IT‐satsningar  i  skolan  som  finansierats  och 
initierats  på  nationell  nivå 3 .  Förhoppningarna  och  förväntningarna  på  en‐till‐en‐ 
satsningar  är  ofta  höga  från  initiativtagarna,  som  ofta  ser  en  möjlighet  att  utveckla 
skolans arbetssätt och undervisningen på olika sätt. Det handlar bland annat om en tro 
på att en ökad tillgång och användning av datorer  förväntas öka elevernas motivation 
till skolarbetet och därmed resultaten och att det ska förändra och effektivisera lärarnas 
undervisning och arbetssätt. Det handlar också om en syn på lärande och kunskap där 
tron  på  att  tillgång  till  information  varsomhelst  närsomhelst  automatiskt  förbättrar 
lärandet och kunskapsinhämtningen som  i  sin  tur  leder  till bättre resultat. Relationen 
mellan  ökad  tillgång  till  information  och  att  det  automatiskt  skulle  leda  till  bättre 
resultat är emellertid långt ifrån okomplicerat. 

The  argument  behind  the  ubiquitous  computing  idea  is  that  for 
students  to  best  benefit  from  information  technology,  each  and 
every  one  of  them  should  have  a  mobile  computing  device 
connected  to  the  Internet so  that  they can  learn  from anywhere at 
anytime  (Lei,  Conway, &  Zhao,  2008).  However,  how  to make  this 
idea work is another issue. (Lei, 2010, s. 36). 

USA har  gjort många  och  stora  satsningar  på  en‐till‐en  och  den  första  gjordes  2002  i 
delstaten  Maine  (Maine  Learning  Technology  Initiative,  2012)  och  satsningarna 
fortsätter, t.ex. One Laptop Per Child (OLPC). OLPC som startade 2009 för att först och 
                                                        
1 Se Fleischer 2012 för en genomgång av de olika begreppen relaterade till en‐till‐en. 
2 http://www2.diu.se/framlar/egen‐dator/ 
3 Exempel på nationell satsning var ITiS, IT i Skolan initierat av Skolverket 1999. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/rapporter/1997‐2005/itis‐1.140198. 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främst tillhandahålla datorer till barn i utvecklingsländer har också fått spin‐off‐effekter 
i USA där till exempel delstaten South Carolina har gett grundskolor 50 000 datorer (Lei, 
2010).  Att  köpa  in  datorer  och  hårdvara  verkar  vara  det  enklaste  men  att  sedan 
integrera och använda datorn  som ett  verktyg  för  lärande är mer komplicerat och en 
utmaning  för  skolor.  Erfarenheter  från  en‐till‐en‐satsningar  visar  att  lärarens 
kompetens och möjligheten till kompetensutveckling är avgörande för att en‐till‐en ska 
ha  någon  effekt  på  undervisningen  och  elevernas  lärande  (Drayton  et  al.  2010; 
Stansbury, 2010). Därmed har också skolledarna en central roll att skapa utrymme och 
möjlighet  för  lärarnas  kompetensutveckling.  ”…  the  quality  and  depth  of  preperation 
that  teachers  recive  for  implementation  will  become  a  central  predictor  of  program 
success.” (Bebell & O´Dwyer, 2010, s. 10). 

Några av satsningarna som sker runt om i Sverige följs och utvärderas av forskare 
(exempelvis Falkenbergs en‐till‐en‐satsning, projektet UnosUno och Botkyrka en‐till‐en‐
satsning4).  Dessa  studier  och  andra  visar  bland  annat  att  elevernas  motivation  till 
skolarbetet  ökar  när  datorer  integreras  i  skolarbetet  (Tallvid,  2010;  Botkyrka,  2012; 
Bebell & O´Dwyer, 2010; Fleischer, 2012). Om och hur motivationen bibehålls  är mer 
osäkert.  I  föreliggande studie kan vi se att elevernas attityd  till  skolarbetet är hög det 
första och andra året i samtliga åldrar men sjunker något under undersökningens tredje 
år i åk 4‐6 och i åk 7‐9 sjunker den ytterligare (se delstudie tre). I Falkenbergs en‐till‐
en‐satsning  anser  lärarna  att  de  förändrat  sitt  arbetssätt  och  att  datorn  blivit  ett 
naturligt redskap  i deras undervisning. Lärarna upplever att det  finns ett annat  lugn  i 
klassrummet  och  en  större  arbetsro  när  eleverna  arbetar med  datorerna  vilket  även 
återfinns i Botkyrkas delrapport (Tallvid, 2010; Botkyrka, 2012). Kroksmark (2011) har 
genomfört  tio  fokusintervjuer  med  förskollärare  och  grundskollärare  i  fem  olika 
Vittraskolor  som  arbetar  med  en‐till‐en.  Resultaten  från  studien  visar  att  lärandet 
stretchas mellan den analoga och den digitala världen när lärare och elever arbetar i en‐
till‐en‐miljö. Han menar att det sker en övergång ”… från analogt klassrumslärande till 
ett globaliserat och digitaliserat lärande.” (s. 1) och just nu står skolan mittemellan. Det 
analoga klassrumslärandet och globaliserat och digitaliserat  lärande sker under andra 
villkor  och  därmed  sker  en  förändring  av  lärandet  och  undervisningen  i  skolan.  Ett 
exempel  är  övergången  från  en  lärobok  till  Internets  många  möjligheter  och  källor. 
Läraren har inte samma kontroll över vilka källor eleverna använder som när de väljer 
att  arbeta med  en  lärobok,  där  informationen  är  utvald  och  i  viss mening  begränsad. 
Kroksmark  kan  se  i  sin  studie  att  lärarna  utgår  från  erfarenheter  från  den  analoga 
lärmiljön och som de  ibland tar med sig  in  i den digitala miljön. Detta betyder att när 
lärarna  ska  designa  undervisningen  gör  de  det  ibland  utifrån  villkor  som  inte  alltid 
fungerar  (2011).  Ett  exempel  från  klassrumsstudierna  är  när  en  lärare  väljer  att 
använda Smartboardtavlan för att rita upp en tidslinje. Efter en kort stund inser läraren 
att  det  är  svårt  att  skriva  smått  och  det  blir  otydligt.  Smartboardtavlan  blir  i  det  här 
fallet  ett  hinder  för  läraren.  Eleverna  däremot  inser  ganska  omgående  att  de  inte 
kommer att kunna använda datorn på ett enkelt sätt  för att rita tidslinjen och ungefär 
hälften av eleverna går ut och hämtar sina anteckningsblock.  

                                                        
4 En‐till‐en Falkenberg ‐ http://www.falkenberg.se/1‐1/. UnosUno ‐ http://unosuno.blogspot.se/, En elev 
en dator – Botkyrka ‐ http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/IKT‐satsning/ 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Fleischer (2012) har gjort en forskningsöversikt av empiriska studier gjorda  inom en‐
till‐en‐projekt.  I översikten  lyfter han elev‐ och  lärarrelaterade resultat. När det gäller 
de  elevrelaterade  resultaten  visar  dessa  bland  annat  att  elever  i  en‐till‐en‐miljöer  får 
ökad  förmåga  till  informationssökning  och  att  eleverna  blir  mer  engagerade  i 
forskningsrelaterade uppgifter  (s. 115)  (se även Suhr et al. 2010). Studier visar också 
att  det  blir  en  ökad  individualisering  och  datorn  används  ofta  för  sk.  drillövningar  i 
matematik. Matematik är även det ämne där datorn används minst (se även Botkyrka, 
2012). Studier visar också att datorn används till att uttrycka sig genom andra former 
än text och till att kommunicera med via till exempel e‐post, forum och bloggar. När det 
gäller  lärande  verkar  en‐till‐en‐miljöerna  vara  mer  fokuserad  på  lärande  än 
undervisning  (Fleischer,  2012).  Till  exempel  visar  forskningsöversikten  att  elever  är 
mer  benägna  att  lägga  ner  mer  tid  på  sina  läxor  och  de  editerar  och  reviderar  sina 
presentationer  mer.  En  orsak  som  nämns  till  att  elever  blir  mer  engagerade  och 
intresserade är att de i större utsträckning får och har möjlighet att själva välja material 
och  presentationsform  (Fleischer,  2012;  Grimes  &  Warschauer,  2008).  Kjällander 
(2011)  visar  på  liknande  resultat  i  sin  avhandling  där  hon  visar  att  det  informella 
lärandet  tar  större  plats  i  skolan  och  ser  att  det  skapas  ett  tredje  utrymme  där  det 
informella  och  formella  lärandet  möts  som  lärarna  också  måste  hantera.  En  viktig 
uppgift  för  lärarna  är  att  guida  och  väcka  elevernas  lärande  för  kunskapsinnehållet 
och ”… samtidigt möta,  förstå och använda elevernas egna behov,  intressen och begär 
genom  att  designa  för  lärande med  ett  angreppsätt  som  påminner  om  en  forskares.” 
(Kjällander,  2011,  s.  162).  Klassrummet  utvidgas  i  den  bemärkelsen  och  datorn 
möjliggör att det omgivande samhället  tränger  in  i klassrummet på ett annat och mer 
påtagligt  sätt än  tidigare. Här visar även studier att den  fysiska platsen, klassrummet, 
får  en  annan  betydelse  där  det  inte  längre  spelar  en  central  roll  var  vi  befinner  oss. 
Kroksmark  menar  att  ”Rummet  är  Internet  eller  Google,  det  har  blivit  globalt.” 
(Kroksmark, 2011,  s.  17). Å  ena  sidan ger detta  stora möjligheter  till  lärande å  andra 
sidan upplever lärarna att det ibland kan vara okontrollerbart då eleverna kan hitta all 
möjlig  information genom en  sökning på Google. Vilket  i  sin  tur  ställer  andra krav på 
lärares förmåga och kompetens att hantera elevernas frågor och arbeten när källan inte 
längre är boken s. 17‐20. Även formen på källorna ändras när Internet används då rörlig 
bild  och  ljud  förekommer  i  större  omfattning.  De  förändrande  villkoren  ställer  andra 
krav  på  lärarens  didaktiska  design  (Selander  &  Kress,  2010)  av  lärande  och 
undervisning.  

1:1 – Nacka kommun 
Nacka kommun lägger stor vikt vid att de kommunala skolornas elever och lärare ska ha 
god  tillgång  till  ny  teknik  i  sitt  arbete  och  i  undervisning. Kommunen  ser det  som en 
viktig del att följa med samhällsutvecklingen och menar att IT‐kompetens spelar en stor 
roll  i  samhället  och  arbetslivet5.  Därför  beslutade  Nacka  kommun  att  sponsra  de 
kommunala skolornas elever och lärare med bärbara datorer. Sponsringen, 1:1, startade 
hösten 2008 och avslutades 2011. Sponsringen innebar att de kommunala skolorna fick 
hjälp  att  finansiera  inköp  av  datorer  med  75  procent  år  1  och  50  procent  år  26.  De 
kommunala skolorna i Nacka kommun har själva fått ansöka hos kommunen för att få ta 

                                                        
5 Se PROJEKTPLAN 1:1, Nacka kommun. 
6 Se PROJEKTPLAN 1:1, Nacka kommun. 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del av sponsorsatsningen. Fem skolor ansökte och fem blev också beviljade sponsringen 
av inköp av bärbara datorer till elever och lärare.  

I  samband med  1:1‐satsningen  ansåg  kommunen  att  det  var  viktigt  att  en  extern 
utvärderingsgrupp  följde  satsningen  i  skolorna.  Nacka  kommun  vände  sig  då  till 
Stockholms universitet och Staffan Selander, professor i didaktik. En projektplan skrevs 
och  en  projektgrupp  tillsattes  bestående  av  personer  från  två  institutioner 
(Institutionen  för  didaktik  och  pedagogiskt  arbete  och  Institutionen  för  data‐  och 
systemvetenskap).  Utvärderingsprojektet, Lärande  i  en digitaliserad miljö. Observation 
av 1:1 påbörjades under hösten 2009 och avslutades 2011.  

 
Projektgruppen bestod av:  

 Staffan Selander, professor, Institutionen för data‐ och systemvetenskap7 
 Anna Åkerfeldt, doktorand, Institutionen för pedagogik och didaktik 
 Love Ekenberg, professor, Institutionen för data‐ och systemvetenskap 
 Petter Karlström Fil. Dr. Institutionen för data‐ och systemvetenskap 

Utvärderingsprojektets design 
Syftet med  projektet  var  att  följa  på  vilket  sätt  arbetet med  datorerna  integrerades  i 
undervisningen  och  om  det  blev  en  del  av  lärmiljön.  Fokus  låg  främst  på  att  följa 
elevernas lärande vilket gjordes genom att följa och videoobservera fyra klasser på nära 
håll.  Det  gjordes  även  en  enkätundersökning  som  riktades  till  elever  i  åk  fyra  till 
gymnasiet.  Även  lärarna  och  rektorerna  följdes  genom  fokusgruppssamtal.  Fokus  för 
samtalen  var  utmaningar  som  de  ställdes  inför  i  och  med  1:1‐satsningen.  Slutligen 
gjordes  analys  av  de  datorer  och  program  som  elever  har  att  tillgå  i  relation  till 
pedagogiska och didaktiska aspekter, system‐ och programanalys. 

Sammanfattning av delstudierna 

Delstudie ett 
Videoobservationerna  genomfördes  i  fyra  olika  klasser  under  tre  år  och  ämnen  som 
följdes  var  svenska, matematik  och  SO. Videoobservationer  fokuserade och  studerade 
lärarnas  och  elevernas  aktiviteter  under  lärsekvenser  vilket  innebar  att  olika  avsnitt 
följdes  från  lärarens  introduktion  till det skedde någon  form av avslut såsom ett prov 
eller redovisning av något slag. Modellen Formellt inramad lärsekvens (Selander & Kress, 
2010)  användes  för  att  analysera  videoobservationerna  och  fokus  var  att  studera 
lärarnas  iscensättningen,  elevernas  tranformationsprocess,  använda  resurser  samt 
elevernas  representationer.  Resultatet  visar  på  en  förändring  av  undervisningen  och 
lärande  utifrån  olika  aspekter  och  dessa  förändringar  skiftar  mellan  de  åldrar  och 
klasser som  följts. Gemensamt  för samtliga observerade klasser är att  lärarna  i någon 
grad går ifrån läroboken på ett eller annat sätt under de tre åren och konstruerar egna 
arbetsuppgifter  i  relation  till  en‐till‐en.  Speciellt  är  detta  tydligt  på  högstadiet  och 
gymnasiet. När det gäller elevernas transformationsprocess ser vi att det sker en ökad 
elevaktivitet på högstadiet och i de lägre åldrarna. I de lägre åldrarna kan vi också se att 
det individualiserade arbetet ökar. På gymnasiet i matematik kunde vi se att det fanns 

                                                        
7 Tidigare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet 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en tendens till att det var en minskad andel elever som hade med sig sina datorer. Det 
sker också en gradvis ökning av att lärare och elevers användning av visuellt material. 
Framförallt i gymnasieklasserna och i de lägre åldrarna. Ibland tenderade lärarna att gå 
tillbaka  till  ett  analogt  arbetssätt  där  datorn  inte  integrerades  i  undervisningen. 
Speciellt  tydligt  var  detta  på  högstadiet  i  båda  ämnena  som  följdes. 
Förändringsprocesser av detta slag tar tid både för lärarna och eleverna att anpassa sig 
och hitta ett arbetssätt där datorn fungerar som ett naturligt redskap.  

Våra rekommendationer är att lärarna måste få tid och möjlighet att utveckla sitt 
arbetssätt och  sina metoder  samt att  tillsammans med arbetslaget,  kollegor diskutera 
didaktiska  frågor  i  relation  till  sin  undervisning.  Att  gå  från  en  analog‐  till  en  digital‐
lärmiljö  kräver  ett  omfattande  arbete  där  synen  på  lärande  och  undervisning  ibland 
måste  omprövas  och  omförhandlas.  Lärande  handlar  inte  längre  bara  om  att 
reproducera kunskap utan också om att konstruera och skapa ny kunskap där förmågor 
som  att  kunna  sålla,  välja  ut  information,  analysera  och  kritisk  granska material  står 
tydligare i fokus. Exempel på frågor som i detta sammanhang blir viktiga för lärare att 
artikulera är: Vad är kunskap? Hur ser jag/vi som arbetslag på lärande? Hur ser jag på 
min yrkesprofession i relation till en digitaliserad lärmiljö och behövs den ändras? Hur 
bedömer jag elevernas visuella arbeten (till exempel en videofilm)? Hur konstruerar jag 
arbetsuppgifter som är relevanta för elevernas lärande och de mål som ska uppnås?  

Delstudie två 
En del av projektet bestod av att genomföra fokusgruppssamtal med lärare och rektorer 
kring  deras  uppfattningar  när  det  gällde  utmaningar  när  de  bärbara  datorerna 
integrerades  i deras verksamheter. Fem samtal genomfördes med lärare och fyra med 
rektorerna.  Vi  genomförde  även  enskilda  intervjuer  med  tre  rektorer.  Samtalen  har 
analyserats genom att studera mönster och återkommande uppfattningar i förhållande 
till  utmaningar  som  lärare och  rektorer uppehöll  sig  vid  samt  förändringar  i  talet om 
dessa. Lärarna tog i huvudsakligen upp och samtalade kring utmaningar gällde;  
 

 praktiska saker 
 arbetssätt och resurser 
 användning 
 lärande och kunskap 
 lärar‐ och elev roll 
 ledningen och kommunen 

 
Vi kan se att det skett en tydlig förändring i lärarnas sätt att samtala kring sitt arbetssätt 
och  hur  de  arbetar  med  datorerna  i  undervisningen.  En  förändring  handlar  om  att 
samtalet förflyttats från tips och tricks till att samtala mer om vikten att använda datorn 
för  att  kunna  öppna  upp  klassrummet  till  det  omgivande  samhället.  Datorn  kan 
möjligtvis  tillföra en annan dimension och  lust  till elevernas arbete med skoluppgifter 
då en tredje part kan se och kommentera deras arbete. I samtalen framkommer att det 
finns  stora  variationer  på  skolorna  och  ibland  verkar  organisatoriska  svårigheter 
påverka  möjligheterna  att  utveckla  olika  arbetssätt.  Det  handlar  om  praktiska  saker 
som att  lärarna  inte är administratörer på sina datorer, att de  inte har  tid att planera 
lektioner eller att de får jobba med dubbla lektionsplaneringar. 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Rektorerna fokuserade på utmaningar gällande;  
 

 lärarnas arbetssätt 
 organisering av undervisningen 
 kunskapssyn och bedömning 
 skapa förutsättningar 
 praktiska saker 
 gränser som suddas ut 
 rektorsrollen 

 
I  likhet med lärarna samtalar rektorerna i stor utsträckning om vikten av att  förändra 
undervisningen och arbetssättet  i  skolan. Rektorerna har under åren arbetat med och 
visar i samtalet på en förändring när det gäller att organisera och skapa förutsättningar 
för kunskapsdelning på skolorna. Detta är ett pågående arbete vilket också rektorerna 
påpekar. De samtalar också en del kring organiseringen av undervisningen och hur de 
organisatoriskt  kan  verka  för  en  förändring.  Detta  varierar  lite  mellan  de  olika 
rektorerna  vilka  som  ser  sig  behöva  ändra  organisationen  och  inte.  En  del  ser  inga 
behov  av  förändring  medan  andra  ser  det  som  en  nödvändighet  för  att  utveckla  sin 
verksamhet.  Även  om  rektorerna  inte  tycker  att  deras  yrkesroll  har  förändrats  så 
mycket kan vissa saker lyftas fram som en tydlig förändring. Det verkar vara mer vanligt 
i skolorna som har en‐till‐en att de har någon form av IT‐chef eller IT‐ansvarig på sina 
respektive skolor. Våra rekommendationer utifrån fokusgruppssamtalen är vikten av en 
IT‐pedagog tjänst eller liknande. En person som är kunnig både rent teknisk men även 
pedagogiskt. En annan viktig aspekt som framkommit är möjligheten för lärare att vara 
administratör på  sin egen dator. Vi  ser  tydligt  att  lärare och  rektorer anser att det  är 
orimligt  att  lärare  inte  har  administrationsrättigheter.  Vad  som  blir  viktigt  är  att 
fundera  över  konsekvenserna  för  det  ena  eller  andra.  Vi  vill  även  poängtera  och 
rekommendera  att  fokus  för  lärarnas  fortsätta  diskussioner  bör  läggas  på  ett 
didaktiskt/pedagogiskt  plan  först  och  främst  där  diskussioner  kring  lärande  och 
kunskap står  i  fokus. Här bör  rektorerna  inta en  tydlig  roll  som en stark och visionär 
ledare. 

Delstudie tre 
I projektet genomfördes även en enkätundersökning som riktade sig till elever i skolor 
som hade börjat arbetat med en‐till‐en under 2009. Enkätundersökningen gjordes  tre 
gånger under projekttiden; 2010 (år 1), 2011 (år 2) och under april/maj 2012 (år 3). 
Enkäten skickades ut till elever på nio skolor (två gymnasieskolor och sju grundskolor) 
under  april/maj. Det  övergripande  syftet med  enkätundersökningen  var  att  få  syn på 
eventuella  förändringar  under  treårsperioden  i  attityden  hos  eleverna  kring  att 
använda  datorn  i  skolarbetet.  Resultatet  visar  bl.a.  att  elevernas  entusiasm  kring 
användningen av datorn  i  relation  till  skolarbetet mattas  av  efter  varje  år. Detta  syns 
tydligast  i  högstadiet  och på  gymnasiet. Antal  elever  som vill  att  läraren  ska  använda 
datorn på varje  lektion är även den minskande i samtliga årskurser. Användningen av 
datorn från att en tydlig majoritet uppger att de skriver mer så framkommer det under 
år 3 en mer varierad användning. Framförallt i åk 4‐6 där det sker en ökning av antalet 
elever  som  anger  att  de  arbetar  med  bild,  ljud  och  video.  Den  mest  använda 
programvaran enligt eleverna är Word i samtliga åldrar. Våra rekommendationer är att 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fortsätta att utvärdera elevernas attityder kring användningen av datorer i skolarbetet. 
Vilka  resurser  de  använder  och  på  vilka  sätt.  En  intressant  aspekt  är  att  se  om 
motivationen kring att  använda datorn  i  skolarbetet bibehålls under en  längre  tid. En 
annan intressant aspekt är huruvida datorn påverkar elevernas koncentration negativt 
och om och i så fall hur datorn utgör en distraktion. 

Delstudie fyra 
Program‐ och systemanalys i vår studie fokuserade på analys av de datorprogram som 
elever  har  att  tillgå  i  relation  till  pedagogiska  och  didaktiska  aspekter.  Analysen  rör 
härvid  potential  hos  program  på  de  laptops  som  delats  ut,  vilket  ska  ses  som  ett 
komplement  till  övriga  delar  av  projektet  som  analyserar  datorernas  användning  i 
praktiken.  Programanalys  belyser  den  verktygslåda  som  står  till  buds  för  lärares 
praktik, samt visar det signalvärde som sänds via de installerade programmen. 
Vi  använde  oss  av  ett  teoretiskt  ramverk  för  att  koppla  högteknologiska  verktyg  till 
pedagogik  och  lärares  praktik.  Ramverket  förhåller  sig  ideologiskt  neutralt  avseende 
pedagogiska strömningar. Kartläggning av de program och system som används i Nacka 
presenteras enligt sex poler för lärandeteorier:  
 
• individuell – social 
• reflektion – icke reflektion 
• information – erfarenhet 
 
I analysen framgick att polerna ”social” och ”reflektion” var representerade i lägre grad 
än  övriga.  Den  sociala  polen  ansågs  potentiellt  kunna  vara  täckt  av  sociala  media, 
medan reflektionspolen bör ägnas mer uppmärksamhet. Bägge polerna information och 
erfarenhet  täcks  av  programmen,  dvs.  att  programmen  stödjer  både  faktainhämtning 
och  erfarenhetsbaserad  kunskap.  Det  framkom  också  att  vissa  ämnen  inte  var 
representerade bland programmen, men vissa av dessa kan vara representerade via t.ex. 
webbtjänster. 

Våra  rekommendationer  till  Nacka  kommun  är  att  använda  ramverket  och 
programanalys i diskussion kring de program som installeras i framtiden. Vill man täcka 
in fler av de sex polerna för att visa att alla pedagogiska approacher stöds, eller vill man 
fokusera mer  på  vissa?  Vill  man  fokusera  på  lokalt  installerade  program,  webbsajter 
eller  appar?  Vilka  ämnen  bör  representeras?    Svaret  på  de  frågorna  ger  både 
signalvärden och pedagogiska möjligheter till elever och lärare. 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Inledning 
Syftet  med  utvärderingsprojektet  var  att  följa  på  vilket  sätt  arbetet  med  datorerna 
integrerades  i undervisningen och om den blev en del av  lärmiljön. För att  följa detta 
arbete  följdes  några  klasser,  från  åk  ett  till  åk  två  på  gymnasiet,  på  nära  håll.  För  att 
undersöka  integreringen  valdes  videoobservation  som metod  för  att  studera  formellt 
inramade lärsekvenser  (se nedan)  i  fyra olika klasser.  I  respektive klass har vi valt  att 
följa och studera  lärarnas och elevernas aktiviteter. Fokus har varit att undersöka och 
skapa  förståelse  för  elevernas möjligheter  till  lärande  när  de  använder  datorerna  på 
olika sätt. Valet att videoobservera klasserna gjordes utifrån två skäl. Dels gav det oss 
ett  material  där  elever  och  lärares  aktiviteter  kunde  dokumenteras  med  större 
detaljrikedom (jfr. endast fältanteckningar som metod) och dels gav de oss möjlighet att 
gå tillbaka till de olika lärsekvenserna vid senare tillfälle. Nedan kommer perspektivet 
Design för lärande (Selander & Kress, 2010; Kempe & West, 2010; Rostvall & Selander, 
2008)  att  presenteras  som  vi  valt  att  utgå  ifrån  för  att  studera  lärare  och  elevers 
läraktiviteter. 

Design för lärande 
Det  sätt  som  vi  idag  kommunicerar  med  varandra  och  det  omgivande  samhället  via 
olika  medier,  har  förändrat  hur  vi  kommunicerar  på  relativt  dramatiska  sätt.  Vi  kan 
kommunicera med  varandra  när  vi  befinner  oss  på  olika  platser  ‐  inte  bara med  ljud 
utan även med bild. Begrepp som, till exempel tid och plats har fått en annan innebörd 
och  möjligtvis  mindre  betydelse.  Villkor  och  förutsättningar  för  lärande  är  också  i 
ständig  förvandling  och  omförhandling.  Perspektivet  Design  för  lärande  (Selander, 
2008; Rostvall & Selander, 2008) kan ses som en reaktion till vårt nutida samhälle som 
har förändrats från industrisamhälle till ett tydligare tjänste‐ och kunskapssamhälle där 
vi  delvis  har  ändrat  vårt  sätt  att  kommunicera,  handla  och  lära  med  hjälp  av  olika 
digitala resurser. Design för lärande bygger samman:  

…  två  olika  tankelinjer  i  skärningspunkten  av  ett  didaktiskt  och 
socialsemiotiskt perspektiv: att  se  lärande som en  teckenskapande 
aktivitet,  med  didaktisk  design  och  multimodalitet  som  de 
gemensamma  analytiska  grundbultarna.  Detta  innebär  att  vi  ser 
lärande  som  meningsskapande  kommunikation  inom  ramen  för 
erkännandekulturer  och  institutionella  avgränsningar.  (Selander & 
Kress, 2010, s. 20).  

Perspektivet  använder  ett  multimodalt  ramverk  för  att  studera  interaktion  och 
kommunikation. Genom att använda ett multimodalt ramverk tas fler teckensystem än 
det  talade  och  skrivna  språket  med  som  meningsbärande.  Inom  det  multimodala 
ramverket ses en rad av teckensystem som meningsskapande som t.ex. ljud, bild, gester 
etc.  Dessa  ses  som  en  del  av  meningsskapandet  och  blir  därmed  också  viktiga  att 
studera och ta med/in i analysen för att förstå lärandets villkor. En annan viktig aspekt 
är också hur dessa är organiserade. Lärande ses inte som en instrumentell process utan 
lägger tyngdpunkten på de kreativa processerna (Insulander, 2010; Rostvall & Selander, 
2008). En viktig aspekt när  lärare designar  för  lärande  i en specifik praktik är hur de 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relaterar  till  sina  användare  av  resurserna men också hur  lärarna  ser på  lärande och 
detta kommer påverka hur de organiserar undervisningen.  

Formellt inramad lärsekvens 
För  att  studera  integreringen  av  de  bärbara  datorerna  har  vi  valt  att  avgränsa 
undersökningen  utifrån  modellen  Formellt  inramad  lärsekvens  (Selander,  2008; 
Selander & Kress, 2010). ”Lärsekvenser kan studeras genom att forskaren avgränsar var 
en aktivitet kan anses som påbörjad och var den kan anses vara avslutad.” (Selander & 
Kress,  2010,  s.  108).  I  den  här  undersökningen  har  vi  valt  att  avgränsa  lärsekvens 
genom  att  följa  ett  avsnitt  i  respektive  klass  där  det  fanns  en  början  i  form  av  en 
introduktion från läraren och ett avslut i form av ett prov eller redovisning av något slag. 
Exempel på  lärsekvens är Sommarradioprogram som följdes  i en gymnasieklass under 
fem veckor. Under avsnittet videoobserverade vi hur läraren introducerade avsnittet för 
eleverna,  vilka  aktiviteter  som  iscensattes  av  både  lärare  och  elever  och  vilka 
representationer  som  skapades  samt  hur  temat  avslutades.  Ett  annat  exempel  på 
lärsekvens  är Huset  i  åk  3.  Detta  tema  eller  avsnitt  varade  ca  en  timme  där  vi  följde 
lärarens  introduktion  av  avsnittet,  vilka  aktiviteter  som  iscensattes  och  vilka 
representationer som skapades samt hur avsnittet avslutades. En lärsekvens kan alltså 
vara en enstaka lektion eller ett längre tema som löper under ett antal veckor. I den här 
undersökningen har lärsekvenserna oftast sträckt sig längre än bara en lektion.  

Modellen Formellt inramad lärsekvens  (se  fig. 1) ger oss möjlighet att sätta  fokus 
på olika aspekter av elevernas och lärarnas aktiviteter. Fokus i den här undersökningen 
har  varit  på  lärarens  iscensättning,  elevers  transformation,  använda  resurser  och 
representationer.  
 

 
Figur 1. Formellt inramad lärsekvens 
 
Iscensättning  handlar  om hur  läraren  väljer  att  skapa  en  form och  ett  innehåll  för  en 
aktivitet som har ett bestämt syfte. Iscensättning handlar också om hur eleverna väljer 
att positionera sig och forma sin aktivitet i relation till hur läraren väljer att iscensätta 
aktiviteten  eller  avsnitt  som  vi  valt  att  följa  i  denna  studie.  När  läraren  iscensatt  en 
lärsekvens börjar eleverna att tolka och bearbeta uppgifterna och väljer ut information 



  11 

utifrån  de  resurser  som  är  givna  och  tillgängliga.  I  transformeringsprocessen 
(transformering  och  formering)  ägnar  sig  eleverna  åt  olika  aktiviteter  beroende  på 
lärarens iscensättning. Elevernas transformering och formering av ett bestämt innehåll 
kan  beskrivas  och  förstås  genom  att  studera  användningen  av  resurser  och  de 
aktiviteter eleverna ägnar sig åt under en lärsekvens. Under transformationsprocessen 
skapas olika representationer som kan ses som en början på ny transformationsprocess 
eller som ett avslut. Ett exempel på en början kan vara att eleverna har fått i uppgift att 
göra en tankekarta innan de börjar skiva sin berättelse. Här kan tankekartan ses som en 
representation  i  form  av  en  fixering  av  kunskap  som  tagit  gestalt.  Tankekartan  kan 
sedan utgöra en tillgänglig resurs som eleven tar med in i skapande av, till exempel en 
skriven text, som då utgör nästa transformationsprocess. Transformationsprocessen ses 
inte  som  linjär  utan  är  en  cirkulär  och  ofta  brokig  väg  där  fixeringar  av  kunskaper 
förekommer i olika delar av en sekvens. I denna undersökning har vi valt att  fokusera 
på  elevernas  representationer  som  skapas  i  slutet  av  en  lärsekvens  som  ses  som  en 
fixering av kunskap. Det kan vara PowerPoint‐presentationer, berättelser eller skriftliga 
prov.  

Genom  att  studera  iscensättningen,  elevernas  transformationsprocesser, 
användningen  av  resurser  och  elevernas  representationer  kan  vi  skapa  förståelse  för 
deras möjligheter till lärande i en‐till‐en‐lärmiljö.  

Urval 
Tre  skolor  valdes  ut  i  samråd  med  Helena  Ekwall,  Nacka  kommun.  Dessa  ingick  i 
sponsorsatsningen  som Nacka kommun  initierade,  se projektbeskrivningen ovan. Den 
fjärde skolan, en gymnasieskola, valdes ut av projektgruppen. Skolan valdes därför den 
redan  vid  starten  valt  att  satsa  på  bärbara  datorer  till  samtliga  elever  och  lärare. 
Klasserna  som  följdes  under  tre  år  var;  åk  1‐3  och  åk  7‐9.  På  gymnasiet  följdes  två 
klasser  under  två  år,  åk  1‐2.  Lärarna  och  de  klasser  som  sedan  valdes  ut  för 
videoobservation  gjordes  i  samråd  med  rektorerna  på  respektive  skola.  Sedan  tog 
projektgruppen  kontakt med  lärarna  för  att  informera  om  utvärderingsprojektet  och 
bestämma tid för videoobservationer.  

Ämnen  som  följdes  var  svenska,  matematik  och  samhällsorienterandeämnen. 
Matematik  följdes  i  samtliga  åldrar.  Svenska  följdes  i  åk  1‐3  och  gymnasiet  och  SO 
följdes  i  åk  7‐9.  Valet  av  ämnen  gjordes  utifrån  att  vi  var  intresserade  av  att  följa 
kärnämnen.  SO  valdes  för  att  få  en  variation  och  möjligtvis  få  se  andra 
användningsområden  med  hjälp  av  de  bärbara  datorerna  än  kanske  i  svenska  och 
matematik. Målet  var  att  videoobservera  en  lärsekvens  per  termin  i  respektive  klass 
men  av  olika  skäl  blev  detta  svårt  att  realisera.  De  främsta  orsakerna  var 
schemakrockar och vikarier. De lärsekvenser som följts återfinns i tabell 1, se nedan.  

Lärsekvenserna följdes från att läraren introducerat avsnittet till att det skedde ett 
avslut i någon form. Avslutningen varierade från årskurs och ämne. Det kunde vara att 
eleverna  presenterade  sina  arbeten  inför  klassen  eller  i  mindre  grupper,  prov  eller 
inlämningen av uppgift. 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Skola  
 

Årskurs  Ämne  Lärsekvens  Termin 

Skola A  7  Historia  Romarriket  VT 2009 
  7  Matematik  Statistik  VT 2009 
  8  Samhällskunskap  Hur Sverige styrs  HT 2009 
  8  Samhällskunskap  Media  VT 2010 
  8   Matematik  Chans och risk  VT 2010 
  9  Historia  Första världskriget och 

efterkrigstiden 
HT 2010 

  9  Religion  Islam  VT 2011 
         
Skola B  1  Sv/Ma/Eng  Bondgården  VT 2009 
  2  Svenska  Livet i skärgården  HT 2009 
  2  Svenska  Julsaga  HT 2009 
  2  Matematik  Matematik  VT 2010 
  3  Svenska  3:or lär 1:or  HT 2010 
  3  Svenska  Författarpresentation  HT 2010 
  3  Svenska  Skrivuppgift  VT 2011 
  3  Svenska  Månadens text  VT 2011 
         
Skola C  Åk 1  Matematik  Geometri  HT 2009 
  Åk 1  Matematik  Sannolikhetslära  VT 2010 
  Åk 2  Matematik  Derivata och tillämpningar   HT 2010 
  Åk 2  Matematik  Numeriska metoder  VT 2011 
         
Skola D  Åk 1  Svenska/Historia  Pusselprojektet  VT 2010 
  Åk 2  Svenska  Litteraturfördjupning   HT 2010 
  Åk 2  Svenska/digitalt 

skapande 
Sommarradioprogram  VT 2011 

Tabell 1. Sammanställning över lärsekvenser som följts. 
 
Under perioden höstterminen 2009  till vårterminen 2011 har över  tvåhundra  timmar 
klassrumsaktiviteter  vid  86  lektionstillfällen  spelats  in  på  video.  Därutöver  har  vi 
samlat  in  och  gjort  fältanteckningar  för  att  fånga  in  aktiviteter  utanför  kameran. 
Videoobservationerna har gjorts med två videokameror.  Inspelningsfokus har  legat på 
att  fånga och  följa  i  första hand elevernas aktiviteter under  till exempel grupparbeten 
samt  lärarnas  aktiviteter.  Nedan  följer  resultatredovisningen.  Redovisningen  är 
uppdelad utifrån respektive skola och årskurs. Först görs en övergripande beskrivning 
av  lärsekvenserna  som  följts,  uppdelad  i  lärarnas  respektive  elevernas  aktiviteter. 
Därefter  analyseras  observationerna  med  utgångspunkt  i  designteorins  begrepp  (se 
ovan). 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Skola A 
Skola A är en 7‐9skola och har  totalt  ca 600 elever. Skolan  fick del av sponsringen av 
kommunen  för att ge eleverna  i åk sju och åtta samt särskolan bärbara datorer. Detta 
berörde  ca  120  elever  och  två  arbetslag på  skolan.  Skolan hade  sedan  tidigare,  innan 
sponsringen från kommunen, ca 135 elevdatorer och samtliga lärare hade en egen dator. 
Skolan  hade  också  installerat  ett  tio‐tal  Smartboards  i  klassrummen  och  projektorer 
fanns  i  de  flesta  klassrummen.  Sedan  2011  har  samtliga  elever  på  skolan  bärbara 
datorer. 

Under projekttiden har vi följt en och samma klass från att eleverna gick i åk sju 
till åk nio. Klassen bestod av ca 23 elever (under året slutade någon elev och någon elev 
tillkom).  Första  observationstillfället  genomfördes  under  vårterminen  2009  och  den 
sista observationen gjordes våren 2011.  
 
Skola A 
 

Årskurs  Ämne  Lärsekvens  Termin/År 

SO         
  7  So, Historia  Romarriket  VT 2009 
  8  So, Samhällskunskap  Hur Sverige styrs  HT 2009 
  8  So, Samhällskunskap  Media  VT 2010 
  9  So, Historia  Första  världskriget 

och efterkrigstiden 
HT 2010 

  9  Religion  Islam  VT 2011 
Matematik         
  7  Matematik  Statistik  VT 2009 
  8   Matematik  Chans och risk  VT 2010 
Tabell 2. Sammanställning över de lärsekvenser som följts på Skola A. 
 
Under  projekttiden  har  vi  följt  sju  lärsekvenser  i  SO  och matematik.  Nedan  kommer 
videoobservationerna  som  gjorts  att  presenteras  utifrån  lärarens  och  elevernas 
övergripande  aktiviteter  och  sedan  analyseras  utifrån  begreppen;  iscensättning, 
transformation, använda resurser och representation.  



  14 

Redovisning av lärsekvenser ‐ årskurs 7‐9 

SO 
Samtliga  videoobserverade  tillfällen  i  SO  genomfördes  i  ett  och  samma  klassrum.  I 
klassrummet fanns en Smartboard och under samtliga lektioner använde läraren den på 
ett  eller  annat  sätt.  När  läraren  använde  Smartboardtavlan  stod  han/hon  ofta  vid  en 
pulpet  som  stod  snett  till  höger  bredvid  Smartboardtavlan.  Ibland 
användes  ”touchfunktionen”  och  möjligheten  att  skriva  och  stryka  under  texter  som 
klassen  arbetade  med  på  Smartboardtavlan.  Klassrummet  var  möblerat  med  tre 
bänkrader där eleverna satt två och två. För övrigt var rummet sparsamt möblerat. Ett 
runt bord längst ner i klassrummet och några bokhyllor var placerade längs väggarna. 
Under  hösttermin  2010  var  elevernas  ordinarie  lärare  tjänstledig  och  ersattes  av  en 
vikarie. Nedan redovisas lärsekvenser som följts inom SO. 
 
 
Lärsekvens:  Romarriket 

 
Åk:   7 (Vårterminen 2009) 
Ämne:   SO/Historia 
Tidsomfattning:   5 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

8 (av totalt 11).  

Digitala  resurser 
som användes:  
 

Smartboard,  SkolportalN,  Lärarens  egna  SO‐wikis,  GoogleEarth,  Svt‐ 
Play,  OneNote,  Tacitus,se  (kartsite),  hist.se  (nätbaserat  ‐  liber  hi‐
läromedel), Proof (används till läxförhör), Word, google.se, Outlook. 

 
Lärarens aktiviteter:  
Under de åtta lektioner som observerats undervisar läraren på ett eller annat sätt under 
delar  eller  större  delen  av  lektionen.  Det  kan  beskrivas  som  någon  form  av 
katederundervisning där läraren visar olika resurser på Internet och uppehåller sig vid 
olika  platser  för  att  berätta  eller  ställa  frågor  om  det  som  visas.  T.ex.  så  använder 
läraren  webbtjänsten  GoogleEarth  och  klassen  ”besöker”  Phanteon  och  Colesseum. 
Under  ”besöken”  ställer  läraren  frågor  och berättar  om arkitekturen, miljön  etc  kring 
det  som visas på Smartboardtavlan. Läraren använder också sina egna SOwikisar där 
han har samlat material och länkar som eleverna kan ta del av. Här kan även eleverna 
ställa  frågor,  diskutera  olika  frågeställningar  och  skriva  egna  frågor  samt  att  de  får 
tillgång  till  klasskamraternas  svar.  Läraren  organiserar  ofta  korta  grupparbeten  i 
klassen under lektionerna. 
 
Elevernas aktiviteter:  
De flesta eleverna antecknar på sina bärbara datorer när  läraren undervisar. De sitter 
även och arbetar och läser i det webbaserade läromedlet hist.se (Libers nätresurs). En 
del grupparbeten förekommer under lektionerna, till exempel ska de i grupp konstruera 
en fråga som de ska ladda upp på lärarens SO‐wikis. Det förekommer också elevarbete 
två och två då de tillsammans svarar på frågor som finns på hist.se. Under lärsekvensen 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gör eleverna två  läxförhör, ett via datorn med hjälp av programmet Proof och ett med 
papper och penna. Lärsekvensen avslutas med ett skriftligt prov som utförs med papper  
och penna.  
 
 
Lärsekvens:  Hur Sverige styrs. 
Åk:   8 (Höstterminen 2009) 
Ämne:   So/Samhälle 
Tidsomfattning:   4 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

5 (av totalt 8).  

Digitala  resurser 
som används:  

Smartboard,  Rixdax  (webbaserat  spel),  SkolPortalN,  EU  i  12  steg 
(webbsida), Wikipedia, Riksdagens webbplats, Aftonbladets webbplats. 

 
Lärarens aktiviteter 
De flesta lektionerna inom avsnittet är mer eller mindre lärarledda där läraren i likhet 
med  tidigare  lärsekvens använder mer eller mindre katederundervisning. Läraren går 
igenom  begrepp  såsom  ”ideologi”,  ”makt”  och  ”demokrati”  och  under  tiden  ställer 
han/hon frågor till eleverna. Läraren använder olika digitala resurser under lektionerna 
som till exempel när läraren går igenom ideologi tar han hjälp av Wikipedia men även 
läroboken (SO‐Direkt). Läraren använder också whiteboardtavlan under lektionerna.  
 
Elevernas aktiviteter 
Det  sker  ofta  någon  form  av  grupparbete  under  de  lektioner  som  observerats.  Ett 
exempel är när eleverna tillsammans i små grupper arbetar fram en fråga som de sedan 
skickar  iväg  till  ledande  politiker  i  kommunen.  Svaren  från  kommunen  publicerade 
eleverna  i  ett  forum  på  Skolportalen8.  Läraren  visar  svaren  via  Smartborden  och 
tillsammans diskuterar de  svaren och  svårigheter kring uppgiften  i  helklass. Eleverna 
spelar  även  ett  webbaserat  spel,  Rixdax.  Spelet  handlar  om  riksdagens  arbete  och 
eleverna spelade två och två.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Kommunens skolportal heter SkolportalN men för läsbarheten kommer den att omnämnas skolportalen 
i den löpande texten. 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Lärsekvens:  Media 
Åk:   8 (vårterminen 2010) 
Ämne:   SO/Samhällskunskap 
Pågick under:   3 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

3 lektionstillfällen (av totalt 3) 

Digitala  resurser 
som används 
 

youtube.com, ne.se  

 
Lärarens aktiviteter 
I  likhet med  tidigare  lärsekvenser har  läraren någon  form av  introduktion  i början av 
lektionerna  som  observerats.  Däremot  är  den  inte  lika  frekvent  återkommande  som 
tidigare. Eleverna arbetar mer självständigt. Under första lektionen, när avsnittet inleds, 
ber  läraren  eleverna  att  fundera  på  vad  media  är  för  något.  Läraren  uppmuntrar 
eleverna  att  söka  på  internet  efter  en  definition.  Efter  en  kort  stund  påbörjas  en 
interaktion  mellan  läraren  och  eleverna  där  de  diskuterar  begreppet.  Läraren  visar 
sedan NE:s definition av media. Läraren delar sedan ut en övning som eleverna först ska 
arbeta  med  enskilt,  sedan  i  grupp  om  fyra  och  till  sist  sker  en  återsamling  och 
diskussion  i helklass. Övningen handlar om reklamfilm och de ska, genom att  söka på 
youtube, hitta och analysera fyra reklamfilmer. De följande två gångerna ger läraren en 
gruppuppgift till eleverna att skapa en löpsedel utifrån nyheter som de får utdelat på ett 
papper.  Löpsedeln  skapas  med  papper  och  pennor  som  de  sedan  diskuterar  kring  i 
helklass  och  i  grupper.  I  samband med  lärsekvensen  får  eleverna  en  läxa  som  de  får 
välja om de vill genomföra på datorn eller med papper och penna. De allra flesta har valt 
att genomföra den med papper och penna.  
 
Elevernas aktiviteter: 
Alla  elever  har  sina bärbara datorer med  sig  och de  är  aktiva på  lektionen och  söker 
efter  information  på  Internet.  När  eleverna  arbetar  med  att  skapa  löpsedeln  så 
använder de inte datorn. De diskuterar med varandra kring hur de ska skapa löpsedeln 
och  använder  papper  och  penna  för  att  göra  den.  Kopplat  till  skapande  av  löpsedeln 
finns en fråga kring varför de har valt att skapa löpsedeln som de gjort och varför den 
kommer att sälja. Denna uppgift besvarar de gemensamt på en av gruppmedlemmarnas 
dator. 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Lärsekvens:  Första världskriget och mellankrigstiden 
Åk:   9 (Höstterminen 2010) 
Ämne:   SO/Historia 
Pågick under:   3 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

8 lektionstillfällen (av totalt 9) 

Digitala  resurser 
som används 
 

PowerPoint,  Smartboard,  youtube.com,  www.skolverket.se 
(Betygskriterier i historia) 

 
Lärarens aktiviteter 
Första  lektionen börjar med att  läraren visar kursplanen  i historia  från Skolverket på 
Smartboard.  Han/hon  visar  betygskriterier  i  ämnet  och  vad  eleverna  blir  bedömda  i.  
Sedan frågar han/hon eleverna hur de vill arbeta under temat. Eleverna kommer med 
förslag på hur de vill arbeta. Läraren introducerar sedan temat genom att tillsammans 
med eleverna skapa en tidslinje med hjälp av Smartboardtavlan. Under de kommande 
lektionerna  visar  läraren  film  och  föreläser  om  första  världskriget  med  hjälp  av  en 
PowerPointpresentation.  Vid  det  femte  tillfället  introducerar  läraren  en 
fördjupningsuppgift.  Eleverna  ska  under  de  kommande  lektionerna  arbeta  med  att 
fördjupa  sig  i  en  fråga  som berör  temat  och  skriva  en  kortare  text. Under  resterande 
tillfällena av lärsekvensen arbetar eleverna med fördjupningsuppgiften.  
 
Elevernas aktiviteter 
Under  lektionen ställer eleverna frågor kring det som läraren belyser. När  läraren gör 
tidslinjen  på  Smartboardtavlan  går  några  elever  ut  för  att  hämta  sina 
anteckningsböcker.  Några  försöker  göra  en  tidslinje  i Word  eller OneNote  och  en  del 
tycker det är besvärligt. Under föreläsningen ställer eleverna frågor då och då och gör 
anteckningar  på  dator.  Vissa  har  anteckningsböcker  som  de  använder.  Under 
fördjupningsarbetet  arbetar  de  enskilt  men  har  ofta  en  dialog  med  den  person  som 
sitter bredvid. De söker information på Internet kring deras fråga och arbetar med sin 
text i Word. 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Lärsekvens:  Islam 
Åk:   9 (vårterminen 2011) 
Ämne:   SO/Religion 
Pågick under:   5 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

5  lektionstillfällen  (av  totalt  ca  8.  Eleverna  hade  en  del  lov  och 
friluftsdagar så vissa lektioner utgick) 

Digitala  resurser 
som används9:  
 

SkolportalN, Word, Wikipedia, Google 

 
Lärarens aktiviteter 
Läraren  ger  en  kortare  introduktion  till  uppgiften  som  handlar  om  att  jämföra 
kristendomen  och  islam  utifrån  några  aspekter.  Redovisningen  av  uppgifterna  sker 
skriftligt via Skolportalens forum som läraren skapat. Läraren delar sedan in eleverna i 
grupper.  Under  resten  av  lektionen  går  läraren  runt  till  eleverna  och  hjälper  till, 
diskuterar kring olika sätt att söka och hur de kan tänka när de gör en jämförelse mellan 
kristendom och islam. Nästa lektion inleder läraren med att säga att elevernas svar från 
föregående lektion var genomgående bra. Läraren går även igenom vad de kan tänka på 
när de söker och att det är viktigt att de är källkritiska till den information som de hittar 
och var informationen kommer ifrån. Sedan tar grupparbetet vid och eleverna fortsätter 
att arbeta med samma uppgift. Innan lektionen avslutas tar läraren upp frågor som har 
diskuteras  i  grupperna.  Kommande  lektioner  arbetar  eleverna  med  olika  uppgifter. 
Bland annat får eleverna arbeta med läroboken och de frågor som finns i den,  jämföra 
olika  källor  genom att  svara  på  ett  antal  frågor  och  en  hemuppgift  att  titta  på  filmen 
Terror  i  Guds  namn  och  kommentera  den  skriftligt.  Ett  skriftligt  prov  avslutar 
lärsekvensen. 
 
Elevernas aktiviteter 
Eleverna  arbetar  i  alltid  gruppvis med uppgifterna. När det  gäller  jämförelsen mellan 
kristendom och islam gör de sökningar på Internet och använder läroboken som källa. 
De diskuterar de olika religionerna och gör jämförelser. Oftast antecknar en av eleverna 
i Word under diskussionen. Innan lektionen slutar lägger eleverna upp sina jämförelser 
på ett forum på Skolportalen. Under kommande lektioner fortsätter arbetet i grupperna 
kring jämförelsen mellan kristendom och islam. Andra uppgifter som eleverna får är att 
jämföra olika källor parvis. En  får  svara på ett  antal  frågorna med hjälp av  läroboken 
medan den andra eleven använder olika resurser på Internet som källor.  
 
 
 

                                                        
9 Här tas inte användningen av Outlook, Skolportalen eller enkla Google sökningar upp som resurser som 
används eftersom dessa används under varje lektion. 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Matematik  
 
Lärsekvens:  Statistik 
Åk:   7 (vårterminen 2009) 
Ämne:   Matematik 
Tidsomfattning:   4 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

5 (av totalt 7).  

Digitala  resurser 
som används10:  
 

Projektor, Excel, NE (nätbaserade), Word, PowerPoint. 

 
Lärsekvensen genomfördes som ett grupparbete där eleverna arbetade med att göra en 
undersökning. I grupperna kom de överens om vad de ville undersöka för att sedan ska 
gå ut i skolan och samla in svar. Svaren fördes in i Excel och presenterades i ett diagram. 
Till  uppgiften  hörde  också  att  de  skulle  räkna  ut medelvärdet,  medianen  och  hur  de 
grafiskt kunde luras med diagram. Lärsekvensen avslutade med att eleverna gjorde en 
muntlig PowerPointpresentation inför klassen. 
 
Lärarens aktiviteter: 
De lektioner som observerats har delvis varit lärarledda förutom den sista då eleverna 
arbetat  självständigt  med  sitt  grupparbete  hela  lektionen.  Oftast  har  läraren 
introducerat  eller  gått  igenom  något  och  sedan  har  eleverna  fått  arbeta  vidare  i  sina 
respektive  grupper  med  undersökningen.  Under  de  lärarledda  delarna  har  läraren 
bland  annat  gått  igenom  olika  typer  av  diagram,  hur man  beräknar medelvärdet  och 
medianen, hur man kan använda, luras och presentera information via diagram. Läraren 
har även gått igenom programmet Excel. Under tiden eleverna arbetat i sina respektive 
grupper har läraren gått runt och hjälpt eleverna.  
 
Elevernas aktiviteter:  
Eleverna  använder  programmen  Excel,  PowerPoint,  Word  och  OneNote.  En  del  gör 
anteckningar i Word eller OneNote medan läraren går igenom olika delar. Eleverna får 
även  den  informationen  som  läraren  går  igenom  via  e‐post.  Det  kan  vara  Word‐
dokument  eller PowerPointpresentation. När  läraren går  igenom Excel  via projektorn 
arbetar eleverna och gör samma saker som läraren på sina bärbara datorer. Under den 
delen som de arbetar i grupp så hjälper de varandra med Excel.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Här tas inte användningen av Outlook eller enkla Google sökningar upp som resurser som används. 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Lärsekvens:  Sannolikhetslära, Chans och risk 
Åk:   8 (vårterminen 2010) 
Ämne:   Matematik 
Pågick under:   6 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

8 lektionstillfällen (av totalt 12) 

Digitala  resurser 
som används:  
 

Word,  Excel,  PowerPoint,  Slumpgenerator  – 
www.vaksalaskolan.uppsala.se/webb/lotteri.htm 

 
Lärarens aktiviteter 
Läraren har ofta kortare genomgångar i början av lektionen eller mitt i om det är flera 
elever som har problem med samma uppgift. Planeringen av  lärsekvensen har  läraren 
lagt ut på skolportalen men eleverna får även en papperskopia under lektionen. Under 
första lektionen börjar läraren med att eleverna får fundera på vad de tänker på om de 
hör  ”chans  och  risk”.  Utifrån  elevernas  svar  gör  läraren  en  tankekarta  på  en 
whiteboardtavla  där  hon  skriver  ner  elevernas  svar.  Läraren  tar  upp  målen  som  är 
kopplade till avsnittet och går kort igenom vad eleverna ska göra samt ber eleverna att 
arbeta två och två. Vid två tillfällen arbetar de med en uppgift som läraren konstruerat 
där de ska använda datorn. Uppgiften hittar dom på skolportalen i ”matterummet” och 
läraren ber eleverna skriva svaren på datorn och skicka  till  läraren. Eleverna  jobbar  i 
grupp för att lösa uppgifterna.  
 
Elevernas aktiviteter 
Eleverna sitter ofta en och en och  jobbar  i matematikboken,  ibland ber  läraren att de 
ska  arbeta  två  och  två  men  då  är  det  mest  relaterat  till  resurserna  (till  exempel 
tärningar)  som  inte  räcker  till  om  de  arbetar  individuellt.  Även  om  de  arbetar 
individuellt och löser uppgifterna sitter de ofta bredvid eller tillsammans med varandra 
och diskuterar olika lösningar. När det gäller de två tillfällen då de använder datorn så 
jobbar de i grupp om två eller tre. Svaren som de får på uppgifterna skriver de i Word, 
Excel eller PowerPoint och skickar via e‐post till läraren. 

Analys av lärsekvenserna – Skola A 
Under de tre år som vi följt klassen befinner sig lärarna både i den digitala och analoga 
miljön när det gäller deras arbetssätt med datorerna. Lärarna provar och utforskar hur 
de kan arbeta med datorn som verktyg i klassrummet och transformationen från att ha 
arbetat  i  en  analog miljö  till  att  arbeta digitalt  sker  utifrån olika  aspekter.  Inom vissa 
lärsekvenser kan vi se en mindre tillbakagång, såsom lärsekvenserna inom matematik. 
Utifrån lärsekvenserna vi följt provar lärarna nya arbetssätt och använder resurser och 
måste ofta konstruera arbetsuppgifter som han/hon själv skapat för att det ska fungera 
i den digitala miljön. Vi kan se att det  sker en  förändring,  framförallt, utifrån  följande 
aspekter;  
 

 ökad elevaktivitet och deltagande i klassrummet 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 utvidgning av det fysiska klassrummet 
 lärarna konstruerar och anpassar uppgifter i större omfattning 
 delning och distribution av information ökar mellan elever/elever och lärare 
 eleverna ges större utrymme att skapa eget innehåll 

 
Dessa  aspekterna  kommer  att  belysas  och  beskrivas  utifrån  iscensättning, 
transformation, använda resurser och representation.  

Iscensättning  
Lärsekvenserna  som  följts  i  matematik  genomfördes  av  två  olika  lärare  och  vi  såg 
skillnader i hur lärarna valt att iscensätta respektive sekvens i en en‐till‐enmiljö. Under 
avsnittet  Statistik  konstruerade  läraren  upplägget  och  elevernas  arbetsuppgift  med 
utgångspunkt från att eleverna hade tillgång till datorer och eleverna får möjlighet och 
ges  utrymme  att  använda  datorn  som  en  naturlig  resurs  i  deras  arbete  under  hela 
sekvensen. Matematikboken användes inte utan läraren använde andra resurser för att 
undervisa. Till exempel användes Excel för att skapa diagram och för att eleverna skulle 
få  en  förståelse  för  vad  olika  typer  av  diagram  gestaltar  och  var  mer  eller  mindre 
lämpade  för.  Eleverna  arbetade  i  grupp  och  genomförde  en mindre  undersökning  på 
skolan som de sedan redovisade inför klassen med hjälp av en PowerPointpresentation. 
Den andra lärsekvensen som vi följde valde läraren att låta eleverna använda datorn vid 
två  olika  tillfällen.  Under  dessa  tillfällen  hade  läraren  konstruerat  speciella  uppgifter 
som  eleverna  fick  lösa  två  och  två.  Under  lärsekvensen  användes  matematikboken 
framförallt  och  datorn  användes  endast  vid  de  två  tillfällen  där  läraren  anpassat 
uppgiften. Vi kan se att de matematikuppgifter och upplägget som fanns i boken inte var 
anpassade och konstruerade för att fungera i ett en‐till‐enklassrum. I det här fallet valde 
båda  lärarna  att  istället  konstruera  egna  uppgifter  som  anpassades  till  de  tillgängliga 
resurserna.  

I likhet med matematiken konstruerade även SO‐lärarna arbetsuppgifter i relation 
till  att  eleverna har  tillgång  till  var  sin dator. Under de  lärsekvenser  som  följts  håller 
läraren för det mesta någon form av  introduktion med hjälp av Smartboardtavlan och 
sedan får eleverna arbeta med olika typer av uppgifter. De kan vara att eleverna svarar 
på frågor  i  läroboken eller på hist.se, ofta två och två eller arbetar med någon kortare 
arbetsuppgift som till exempel att konstruera egna frågor i relation till ett avsnitt (se till 
exempel  Romarriket).  Under  lärsekvensen  Första  världskriget  och  mellankrigstiden 
förändrades  iscensättningen  något  och  läraren  introducerade  en  individuell 
fördjupningsuppgift som eleverna arbetade med under större delen av tiden. Eleven ges 
utifrån  sitt  intresse  ett  större  utrymme  att  välja  en  händelse  eller  person  som  de  är 
intresserade av och formulera och undersöka en frågeställning.  

Transformation 
Under  de  två  sista  lärsekvenserna  som  följdes  i  SO  (Första  världskriget  och 
mellankrigstiden och Islam) kan vi se ett mer elevaktivt arbetssätt där läraren delvis går 
ifrån  katederundervisningen  och  arbetar  mer  med  att  stötta  eleverna  i  deras 
arbetsprocesser,  individuellt  eller  i  grupp.  Här  följer  läraren  även  elevernas 
diskussioner via olika forum på Skolportalen som delvis kan ses som en utvidgning av 
klassrummet där eleverna delar med sig av sin kunskap  till andra  i klassen. Ett annat 
exempel  är  lärsekvensen Hur  Sverige  styrs  då  eleverna  får  formulera  en  fråga  till  en 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politiker  i kommunen. Förändringen till ett mer elevaktivt och självständigt arbetssätt 
kan också bero på att eleverna är äldre och anses av läraren vara mer mogna att klara 
av ett självständigt arbetssätt.  

Vid några tillfällen tar ett mer traditionellt arbetsätt över. Det tydligaste exemplet 
är under avsnittet Media  (därmed  inte sagt att det  skulle vara bättre eller  sämre) där 
elevernas  uppgift  var  att  konstruera  en  löpsedel  med  hjälp  av  blädderblock  och 
färgpennor. Eleverna anpassar sig och använder de resurser som läraren erbjuder och 
lägger  ifrån  sig datorn,  trots  att det  förmodligen  skulle vara enklare och  snabbare att 
skapa  en  löpsedel med  hjälp  av  datorn  då möjligtvis  andra  aspekter  skulle  komma  i 
fokus.  Nu  fokuseras  layout  i  hög  grad  och  hur  de  skulle  få  plats  med  rubriker  och 
undertexter som inte skulle vara lika problematiskt med ett layoutprogram på datorn.  

Inom lärsekvensen Statistik användes ett annat arbetssätt som kan beskrivas som 
friare där eleverna hade ett större inflytande över sina egna aktiviteter och deltagande i 
klassrummet. Under detta  tema  användes  inte  läroboken.  Samma  reflektion  kan  även 
göras  till  temat  Hur  Sverige  styrs  och  framförallt  till  Första  världskriget  och 
mellankrigstiden där eleverna ges en större frihet och utifrån sitt intresse delvis skapar 
sitt  eget  innehåll  inom  ramen  för  arbetsuppgiften.  Eleverna  får  större  och  tydligare 
agens,  till  exempel  inom  området  Första  världskriget  och mellankrigstiden  där  de  får 
välja att skriva om något som intresserar dem. 

Använda resurser 
I SO kan vi se att under lärsekvensen Romarriket använder läraren ett större antal olika 
webbtjänster  och  webbplatser  i  sin  undervisning.  Till  exempel  används  hist.se  i  stor 
utsträckning. Under arbetet med till exempel Media eller Islam används färre resurser 
(som läraren anvisar) och där eleverna i större utsträckning själva får söka information 
på  Internet.  Läroboken  SO‐direkt  används  i  stor  utsträckning  parallellt  med  Internet 
och eleverna får ofta svara på frågor som finns i boken eller på hist.se. I SO ämnena kan 
vi  se  att de bärbara datorerna används och  läraren använder Smartboardtavlan  i  hög 
grad under de observerade tillfällena.  Datorerna möjliggör för läraren att dela med sig 
av  det  material  som  han/hon  vill  visa.  Skolportalen  möjliggör  också  för  läraren  att 
skapa  forum  och  lägga  upp  diskussionsunderlag  som  de  tillsammans  diskuterar  i 
klassrummet.  Detta  kan  ses  som  en  del  av  ett  förändrat  arbetssätt  som möjliggör  att 
läraren och eleverna kan dela och distribuera information på ett enklare sätt. De delar 
en visuell yta som går att förhandla och diskutera kring. 

Som nämnts  tidigare  används  läroboken  SOdirekt  som  en  resurs  parallellt med 
andra  resurser  på  Internet.  Eleverna  har  ibland  under  lektionerna  uttryckt  att  det  är 
skönt att använda läroboken för den ger en begränsad mängd text att förhålla sig till  i 
relation  till  Internet  där  en  sökning  genererar  en  mängd  information  som  de  ibland 
anser är svår att orientera sig i. Läroböckerna som lärarna använder sig av är ofta inte 
anpassade  till  att  användas  i  en‐till‐en‐miljö.  Lärarna  måste  konstruera  egna 
arbetsuppgifter och hitta resurser där de kan använda och därigenom integrera datorn i 
lärmiljön.  Detta  sker  i  varierande  grad.  Vi  kan  se  till  exempel  under  avsnittet Media 
valde  läraren  att  gå  tillbaka  till  ett  mer  traditionellt  arbetssätt.  Orsakerna  kan  vara 
många men  en  rimlig  förklaring  kan  vara  att  läraren  inte  hade  utrymme  eller  tid  att 
utveckla  arbetssättet  och  hitta  lämpliga  resurser.  Att  hitta  lämpliga  resurser  för 
undervisningen är ett återkommande samtalsämne i fokusgruppssamtalen, se delstudie 
två. 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I  och  med  att  alla  elever  har  datorer  utnyttjas  möjligheten  mer  och  mer  under 
treårsperioden att dela material och resurser med varandra. Detta sker  i sjuan genom 
lärarens So‐Wikis och övergår sedan till att läraren använder Skolportalen. Exempel på 
delning  av  resurser  är  lärarens  Powerpointpresentationer  eller  liknande  som  visats 
under  lektionen.  Detta  görs  även  inom matematiken  där  läraren  publicerar  material 
eller delar med sig av de material som används under lektionen. 

Representationer 
Elevernas  representationer  utgörs  framförallt  av  tre  former;  skriftliga  svar  på  prov, 
längre  skriftliga  inlämningsuppgifter och muntliga  redovisningar. De  skriftliga proven 
dominerar  representationerna  som  eleverna  skapar  i  slutet  av  en  lärsekvens.  Dessa 
genomförs  oftast  med  papper  och  penna  som  resurs.  Skälet  till  att  datorerna  inte 
används vid provtillfällena är  framförallt att  lärarna  inte har möjlighet att  ”stänga av” 
Internet och därmed förhindra fusk under provtillfället. 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Skola B 
Skola B är en F‐9 skola med ca 900 elever. Skolan sökte och fick pengar inom ramen för 
kommunens sponsorsatsning 2008. Skolan valde att köpa  in datorer  till åk 1, 4 och 7, 
vilket  då  innebar  12  klasser.  2011  hade  samtliga  klasser  en‐till‐en.  Skolan  har 
projektorer i samtliga klassrum. 

Under projekttiden följde vi en och samma klass från åk ett till tre. Klassen bestod 
av 22 elever. I likhet med Skola A genomfördes första observationen under våren 2009 
och  den  sista  observationstillfället  gjordes  under  våren  2011.  Observationerna  har 
framförallt följt svenska och matematik. I huvudsak har svenska och där har elevernas 
skapande av text följts. Projektet har även följt några ämnesövergripande teman.  
 
Skola B  
 

Årskurs  Ämne  Lärsekvens  Termin/År 

  1  Sv/Ma/Eng  Bondgården  VT 2009 
  2  Svenska  Livet i skärgården  HT 2009 
  2  Svenska  Julsaga  HT 2009 
  2  Matematik  Matematik  VT 2010 
  3  Svenska  3:or lär 1:or  HT 2010 
  3  Svenska  Författarpresentation  HT 2010 
  3  Svenska  Skrivuppgift  VT 2011 
  3  Svenska  Månadens text  VT 2011 
  3  Svenska  Huset  VT 2011 
Tabell 3. Sammanställning över de lärsekvenser som följts på Skola B. 

Svenska och matematik 
Under de  tre åren  som projektet har pågått har vi  följt nio  lärsekvenser. Ämnena har 
varierat  då  klassen  jobbat  ämnesövergripande  i  några  av  de  sekvenser  som  följts. 
Samtliga  observationer,  förutom  vid  ett  tillfälle  under  temat  Livet  i  Skärgården,  har 
genomförts i klassrummet. Under det tillfället följde vi med eleverna till en skärgårdsö 
för  att  få  en  större  förståelse  för  deras  arbete  i  klassrummet. Under  projekttiden har 
klassen haft samma lärare. Vid de tillfällena som vi besökt klassen har det oftast skett en 
ommöblering av elevernas platser och möblerna. När eleverna började  trean bytte de 
klassrum och läraren valde då att skapa ett utrymme längst ned i klassrummet där en 
stor matta låg som eleverna ofta utnyttjade som arbetsplats. I båda klassrummen fanns 
projektorer  där  läraren  kopplade  upp  sin  bärbara  dator.  Vid  varje  observerat  tillfälle 
användes  projektorn  av  läraren  på  ett  eller  annat  sätt.  Oftast  för  att  presentera  en 
aktivitet och/eller uppgift. Till vänster om projektorduken hade läraren ett arbetsbord. 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Lärsekvens:  Bondgården 
Åk:   1 (Vårterminen 2009) 
Ämne:   Svenska, matematik, bild, engelska, naturkunskap, musik 
Tidsomfattning:   2 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

3 (av totalt 5).  

Digitala  resurser 
som används: 

Projektor, SkolPortalen, tyda.se, Word, PowerPoint 

 
Temat  är  ett  grupparbete  där  eleverna  arbetar  två  och  två  och  tillsammans  söker 
information om ett djur på bondgården som de får tilldelat av läraren genom att dra en 
lott. 
 
Lärarens aktiviteter: 
Läraren  introducerar  och  berättar  hur  de  kommer  att  arbeta  med  lärsekvensen. 
Introduktionen innebär att de tittar på film och material kring Bondgården. Läraren går 
igenom vilka djur  som kan  finnas på bondgården,  vad vi  kan  få  från bondgården osv. 
Här  sker  även en presentation kring olika  resurser  som de kan använda  sig  av under 
arbetet med Bondgården. T.ex. visar läraren webbsidan tyda.se där eleverna kan skriva 
in ett ord på svenska och få det översatt till engelska. Samtliga dokument, länkar etc. har 
läraren samlat på skolportalen och visar var eleverna kan hitta informationen.  
 
Elevernas aktiviteter: 
De  flesta  elever  väljer  att  arbeta  med  datorn  på  ett  eller  annat  sätt.  De  använder 
lärarens sammanställda dokument om djuren på bondgården och skriver  i Word eller 
använder papper och penna  för att  skriva upp svaren på de olika uppgifterna som de 
fått av läraren.  
 
 
Lärsekvens:  Livet i skärgården.  
Åk:   2 (Höstterminen 2009) 
Ämne:   Svenska, Matematik, Bild, Engelska, Naturkunskap, Musik 
Tidsomfattning:   2 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

3 (+ 3 endast observation) (av totalt 7).  

Digitala  resurser 
som används:  

PowerPoint, SkolportalN 

 
Temat startade med att klassen gjorde en utflykt till en bondgård ute på en skärgårdsö. 
Klassen delades upp  i 3 olika stationer  (Bondgården, Östersjön och en  tipspromenad) 
som  de  sedan  roterade  emellan  under  besöket.  Efter  utflykten  arbetar  eleverna  dels 
med att rita och skriva på papper om utflykten och dels två och två med att skapa ett 
bildspel  i  PowerPoint  kring  utflykten  som  läraren  la  ut  på  skolportalen.  Läraren 
tilldelade  eleverna  olika  områden  som  de  skulle  fokusera  på  till  exempel,  Fiskar  i 
Östersjön, Djuren på gården osv. 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Lärarens aktiviteter: 
Läraren  går  igenom  några  funktioner  i  programmet  PowerPoint.  Läraren  visar  var 
eleverna hittar programmet på sina datorer och hur ett bildspel kan se ut. Läraren går 
också  igenom vad som kan vara viktigt  för eleverna att  tänka på när det gäller  layout 
som t.ex. att inte använda för ljus text på en ljus bakgrund. Läraren har gjort i ordning 
ett dokument med bilder från utflykten som lagts ut på skolportalen. Läraren visar hur 
eleverna  kan  hitta  dokumentet  och  hur  de  kan  kopiera  och  klistra  in  bilderna  från 
utflykten i sin egen PowerPoint. Via e‐post har läraren även skickat ut en faktatext till 
eleverna som skrivits utifrån utflykten. Läraren förslår även att de kan kontakta de som 
arbetade på bondgården via e‐post om de har några frågor. Under arbetet har  läraren 
engagerat  fyra elever (elevernas faddrar)  från klass 5 som under två  lektioner hjälper 
eleverna med deras arbete. Under lektionen går läraren runt och hjälper till. 
 
Elevernas aktiviteter: 
Eleverna  har  varsin  dator  framme  och  hjälper  varandra  under  arbetet.  Till  exempel 
letar de efter bilder, storleksändrar dem, placerar dessa  i bildspelet etc. De  letar efter 
text, lägger till textrutor i PowerPoint och skriver kring sina erfarenheter från utflykten. 
En  del  delar  upp  arbetet  mellan  sig  genom  att  en  av  eleverna  läser  och  den  andra 
skriver. De funderar och diskuterar kring vad de vill ha med i sitt bildspel. De får hjälp 
av faddrarna från åk 5 med att skriva text i PowerPoint och att hitta olika funktioner.  
 
 
Lärsekvens:  Julsaga 
Åk:   2 (höstterminen 2009) 
Ämne:   Svenska 
Tidsomfattning:   2 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

2 (+ av totalt 2).  

Digitala  resurser 
som används:  

PowerPoint, Multimediabyrån 

 
Lärarens aktivitet:  
Läraren går igenom vad de ska göra under arbetet med ”Julsaga”. Eleverna kommer att 
använda PowerPoint för att göra sin julsaga. De kommer även att spela in ljud till sagan. 
Läraren  går  kort  igenom  PowerPoint  och  visar  bland  annat  hur  de  infogar  bilder, 
formaterar  text  och  placering  av  objekt  –  att  man  kan  välja  att  placera  objekt  i 
förgrunden resp. bakgrunden. Innan de sätter igång med att skriva i PowerPoint så ska 
eleverna  skapa  en  tankekarta.  Tankekartan  görs  med  papper  och  penna  där  de 
beskriver  vad  sagan  ska heta,  var  berättelsen utspelas,  vad  som  ska hända och  själva 
upplösningen. Under  arbetet  går  läraren  runt  och  hjälper  eleverna. De  får  framförallt 
hjälp med två saker; att stava och att hantera PowerPoint. När eleverna är färdiga med 
sina sagor skickas de till läraren som laddar upp dessa på skolportalen där föräldrarna 
kan se sagorna samt att de kan ta del av varandras berättelser. 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Elevernas aktivitet: 
Eleverna arbetar en och en med att skriva sin julsaga. Samtliga elever gör sin tankekarta 
och  utifrån  den  börjar  de  skriva  sina  berättelser  i  PowerPoint.  De  flesta  skriver  och 
infogar bilder om vartannat. När de känner sig klara med sin  julsaga  får de hjälp med 
textens  stavning  och  grammatik  av  läraren.  Sedan  läser  eleverna  in  sin  berättelse  i 
PowerPoint med hjälp av sina headsets/hörlurar som är försedda med en mikrofon.  
 
 
Lärsekvens:  Matematik 
Åk:   2 (vårterminen 2010) 
Ämne:   Matematik 
Pågick under:   2 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

2 lektionstillfällen (av totalt 2) 

Digitala resurser 
som används: 

Liber Espresso11, Clownen Click, Kunskapsstjärnan 

 
Det här är bland de första gångerna som eleverna arbetar med datorn i matematik och 
det är första tillfället de använder programmet Espressos, matematikdel. Vid det andra 
tillfället  under  samma  avsnitt  använder  de  ett  annat  program  som  de  inte  använt 
tidigare som heter Clownen Click.  
 
Lärarens aktivitet 
Läraren använder en dator kopplad till en projektor. Läraren inleder det  första passet 
med att visa eleverna hur de hittar till programmet. Läraren visar också vilka övningar 
som eleverna ska arbeta med. Under passet går lärarna runt och hjälper eleverna med 
de olika övningarna. Under nästa pass, som är några dagar senare, börjar läraren med 
att återkoppla till föregående lektion och visar vad de ska göra under lektionen. Under 
detta pass ska eleverna arbeta med ett annat webbaserat program, Clownen Click. När 
eleverna  har  övat  och  arbetat med Clownen Click  går  de  in  på  en  annan webbaserad 
tjänst, Kunskapsstjärnan, samt repeterar övningarna i Espresso. Läraren skriver upp en 
lista på  tavlan vad de kan arbeta med under  lektionen. Han/hon har även skickat    en 
matteövning i Excel. Läraren bryter när han/hon märker att eleverna verkar klara och 
de som känner att de har gjort det de ska får titta på en kortare film som läraren spelat 
in från träslöjden. Lektionen avslutades med att de tillsammans tittar på bildspelet som 
läraren gjort.  
 
Elevernas aktivitet 
Eleverna  sitter  bredvid  varandra  två  och  två  i  klassrummet.  De  arbetar  med 
programmen enskilt, med eller utan hörlurar då programmen  innehåller  ljud av olika 
slag. Eleverna hoppar mellan övningarna som läraren visat. De arbetar med respektive 
övningen en kort stund, ca 3‐5 min  i genomsnitt. Övningarna verkar relativt enkla  för 
eleverna och efter 10 minuter har en av eleverna  tröttnat. Eleven  fortsätter  ändå och 
jobbar  ytterligare  en  stund.  Eleverna  utforskar  andra  delar  i  programmet  och  bland 

                                                        
11 För information om programmet se www4.liber.se/liber_espresso 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annat byter de språk till engelska. De elever som sitter bredvid varandra samtalar och 
hjälper  varandra medan  de  arbetar.  Ofta  är  det  relaterat  till  det  som de  arbetar med 
som till exempel när en av eleverna frågar sin kompis vad lodrät är för något. Vid nästa 
tillfälle  arbetar  de  med  webbtjänsten  Clownen  Click.  De  arbetar  individuellt  och 
koncentrerat. Den elev som kameran följer arbetar ca 5 minuter med Clownen Click och 
sedan byter eleven till Kunskapsstjärnan  som är en annan webbaserad  tjänst. Efter en 
stund  verkar  eleven  tröttna  och  hittar  en  funktion  på  webbplatsen  så  hon  kan  byta 
bakgrund. Sedan återvänder hon till att jobba med innehållet på Kunskapsstjärnan. När 
läraren  säger  att de kan kika på en  film gör  eleven det  genast. När  filmen är klar  går 
eleven tillbaka till Espresso och fortsätter och arbetar. När läraren säger att det är bara 
några minuter kvar öppnar eleven Skype och skriver ett chatt‐meddelande.  
 
 
Lärsekvens:  Gosedjur – treorna lär ettorna PowerPoint 
Åk:   3 (höstterminen 2010) 
Ämne:   Svenska/Datorkunskap 
Pågick under:   2 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

2 lektionstillfällen (av totalt 2) 

Digitala resurser 
som används: 

PowerPoint 

 
Lärarens aktivitet 
Läraren  presenterar  kort  vad  eleverna  ska  arbeta  med  under  lektionen  och  sedan 
startar aktiviteten. Läraren går runt och hjälper eleverna under lektionen.  
 
Elevernas aktivitet 
Eleverna sitter tillsammans i öar med ca åtta elever vid varje. Det är första gången som 
ettorna jobbar med PowerPoint och treorna ska hjälpa eleverna i ettan med att skapa en 
presentation  om  sitt  favoritgosedjur.  Eleverna  jobbar  självständigt  under  lektionerna 
och de tar hjälp av varandra i  första hand om det behövs. Ett exempel är när en elev i 
trean har svårigheter med att stava en ettas gosedjurs namn; Gosis. När eleven som går i 
trean skriver namnet så markeras ordet med ett rött streck i PowerPoint. Eleven tolkar 
det som att namnet är felstavat. Eleven frågar en annan elev hur det ska stavas men får 
ingen hjälp. Tillslut väljer eleven att granska ordet med hjälp av datorn och eleven väljer 
att granska ordet men de förslag som stavningskontrollen ger vill inte eleven i ettan gå 
med på. Han tycker det ser fel ut. De provar sig fram med att skriva Goses och Gåsis men 
inget blir rätt stavat enligt datorn och ettan är heller inte nöjd eftersom gosedjuret inte 
heter det. Till slut säger en annan trea att det är datorn som inte känner igen ordet och 
det är därför det blir fel. En annan elev hjälper de att få bort den röda markeringen. 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Lärsekvens:  Författarpresentation 
Åk:   3 (Höstterminen 2010) 
Ämne:   Svenska 
Pågick under:   2 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

2 lektionstillfällen (av totalt 2) 

Digitala resurser 
som används:  
 

PowerPoint, Internet sajter: Barnens bibliotek, Wikipedia 

 
Lärarens aktiviteter 
Läraren introducerar kort vad de ska göra under lektionen med hjälp av en dator som 
är kopplad till en projektor. En del elever har redan valt författare men inte alla. Läraren 
ger några  tips på hur de kan hitta  författare att välja mellan. Läraren använder bland 
annat Google och söker på ”svenska författare”. Hon/han väljer att gå till Wikipedia och 
får upp tre spalter med författarnamn. Läraren inser att det kanske inte är det lättaste 
att  hitta  någon  författare  på  detta  sätt  utan  tar  fram  en  tidning  som  eleverna  kan 
bläddra  i  för  att  hitta  en  författare.  Läraren  visar  även  en  annan webbplats  ”Barnens 
bibliotek”  och  tipsar  även  att  de  kan  titta  i  deras  egna  lilla  bibliotek  som  finns  i 
klassrummet.  När  de  valt  författare  ska  de  söka  och  skriva  ner  fakta  om  författaren 
utifrån ett antal bestämda frågor som läraren formulerat.  
 
Elevens aktiviteter 
Eleverna  jobbar  enskilt med  uppgiften.  En  del  elever  väljer  att  sitta  i  ett  angränsade 
grupprum  på  golvet  med  datorn  i  knät.  Eleverna  använder  Google  och  söker  på 
författaren. De hittar både  texter och videofilmade  intervjuer med  författarna  som de 
använder som källor i sitt arbete. Eleverna skriver informationen om författaren som de 
hittar via nätet på ett papper eller direkt i Word eller PowerPoint. När de skrivit klart 
skapar de en PowerPoint om författaren.  
 
 
Lärsekvens:  Skrivuppgift 
Åk:   3 (vårterminen 2011) 
Ämne:   Svenska 
Pågick under:   0 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

1 lektionstillfällen (av totalt 1) 

Digitala resurser 
som används:  

Word, PowerPoint 

 
Eleverna får själva välja i vilket program de vill arbeta med för att utföra uppgiften. De 
flesta  eleverna  har  valt  att  arbeta  i  PowerPoint.  Under  lektionen  visar  läraren  olika 
kortkommandon och sätt att arbeta med bilder och program. De som vill får lyssna på 
musik medan de arbetar. 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Lärarens aktiviteter 
Läraren introducerar aktiviteten genom att ge eleverna instruktioner kring vad de ska 
göra.  Medan  hon  introducerar  och  visar  hur  och  vad  de  ska  göra  ger  hon  också 
instruktioner  i  till  exempel  kortkommandon  eller  hur  de  kan  arbeta  när  de  skriver. 
Allteftersom eleverna blir färdiga går läraren och tittar på de färdiga texterna.  
 
Elevens aktiviteter 
De  flesta  eleverna  väljer  att  lyssna  på musik medan de  arbetar.  Den  elev  som  följdes 
med  kamera  väljer  att  skriva  i  Word.  Eleven  börjar  med  att  skriva  namnet  på 
utflyktsorten. Word känner inte till ordet och markerar det med ett rött streck. Eleven 
frågar läraren hur det stavas och läraren förklarar att det är Word som inte känner igen 
namnet.  Eleven  har  stavat  utflyktsorten  rätt.  Under  skrivandet  använder  eleven  olika 
strategier för att rätta ord som blir felstavade. Ibland använder eleven de förslag på ord 
som visas när han/hon högerklickar på det felstavade ordet. Ibland rättar eleven till det 
själv genom att direkt ändra ordet. Efter en stund väljer eleven att  infoga en bild  från 
utflykten. Eleven väljer en bild på en klasskamrat och lägger dit en pratbubbla där det 
står: ”Glo inte på mig sådär!!!!”. Eleven infogar ytterligare en bild denna gång en bild på 
sig själv och lägger till en tankebubbla med ordet: ”Blä!!!!!”. Läraren kommer och tittar 
och  läser det eleven skrivit och uppmuntrar eleven att skriva  lite till. Eleven väljer att 
lägga till ytterligare en bild och en pratbubbla.  
 
 
Lärsekvens:  Månadens text 
Åk:   3 (vårterminen 2011) 
Ämne:   Svenska 
Pågick under:   2 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

2 lektionstillfällen (av totalt 2) 

Digitala resurser 
som används: 

Word 

 
Lärarens aktiviteter 
Under  lektionen  kommer  de  att  arbeta  med  månadens  text.  Fokus  är  att  skapa  ett 
innehåll i form av text. Eleverna får instruktioner att de ska skriva i Word, ha svart text 
med  vit  bakgrund,  det  ska  inte  vara  några  bilder  och  eleverna  ska  göra  rubriker, 
styckeindelning  samt  arbeta med  att  beskriva  saker,  adjektiv.  Layouten  får  de  arbeta 
med sedan och  lägga  in bilder. Läraren ger  förslag på rubriker  till deras  texter. Några 
elever  har  börjat  skriva  och  läraren  påkallar  deras  uppmärksamhet.  Läraren  ger 
instruktioner kring vad de ska göra och var eleverna ska  lägga fokus. Under  lektionen 
går  läraren  runt  och  hjälper  eleverna med  att  skriva  och  att  komma  igång med  sina 
berättelser.  Innan  lektionen  är  slut  ber  läraren  eleverna  att  spara  sina  texter  och  att 
kontrollera  om  datorn  behöver  laddas.  Under  lektionen  visar  läraren  även  tre  elever 
hur de  lägger  in bilder på sin dator  från en USB‐sticka. Dessa elever ska sedan hjälpa 
sina klasskamrater att lägga in bilderna på sina datorer. Bilderna kommer att användas 
under nästa lektion.  
 



  31 

Elevens aktiviteter 
Eleverna arbetar under tystnad med sina texter. Den elev som följs med kameran börjar 
ganska  omedelbart  att  skriva  en  berättelse  som  eleven  väljer  att  kalla  för  ”April 
skämtet”. Efter ca 5 minuter har eleven skrivit ungefär en halv sida (punktstorlek 20) 
och slutar att skriva. Efter en kort stund tar eleven bort den text hon skrivit och börjar 
på  en  ny  text  som  han/hon  väljer  att  kalla  ”Tvillingen”.  Under  tiden  eleven  skriver 
markerar Word ord som är felstavade. Eleven går då tillbaka och rättar till det genom 
att markera ordet, högerklicka och väljer sedan bland de ord som Word föreslår. Efter 
en stund kommer en klasskamrat och vill visa hur bilderna kan läggas in på datorn från 
USB‐stickan. Eleven sparar sitt Word dokument och tillsammans ser de till att bilderna 
kopieras från en USB‐sticka till en ny mapp i elevens dator. Eleven fortsätter sedan att 
skriva på sin text. Efter en stund frågar läraren om han/hon vill hjälpa till med bilderna 
och det vill eleven. Hon går runt i klassrummet och hjälper sina klasskamrater att föra 
över bilderna. Ett flertal av eleverna har hörlurar när de arbetar. När alla elever fått in 
bilderna på sina datorer återgår eleven till  sin plats och tittar på bilderna och återgår 
sedan till att skriva på sin berättelse. När Word markerar ett ord har eleven framförallt 
tre strategier för att hantera markeringen; 1) ändrar själv, 2) tar hjälp av Word genom 
att högerklicka och Word ger förslag på ord. Om inte de övriga två fungerar och eleven 
inte  får  bort  markeringen  3)  väljer  eleven  ett  annat  ord.  Under  tiden  eleven  skriver 
väljer  eleven  att  lyssna  på  musik  som  hon  väljer  genom  att  använda  och  söka  på 
youtube.  
 
 
Lärsekvens:  Huset 
Åk:   3 (vårterminen 2011) 
Ämne:   Svenska 
Pågick under:   1 dagar 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

1 lektionstillfällen (av totalt 2) 

Digitala resurser 
som används:  
 

Word 

 
Lärarens aktiviteter 
Syfte och  fokus med  lektionen är att  skriva och  fantisera kring en bilden som  läraren 
visar. Läraren poängterar att det inte behöver vara noga med stavningen och att de ska 
utelämna det  som de  inte kommer på  för  stunden.  Läraren ger  löpande  instruktioner 
allteftersom eleverna arbetar och skriver kring bilden. De arbetar i Word. Bilden visar 
en  byggnad  och  elevernas  uppgift  är  att  fantisera  om  att  de  bor  i  huset  och  vad  som 
händer där. Läraren ställer frågor genom hela aktiviteten. Vilken våning bor du på? Vem 
är du? De äger en restaurang men vad är det  för restaurang? Vad  jobbar du med där? 
Läraren ber ibland eleverna att läsa upp sina texter som de skrivit för att de andra ska få 
inspiration. De är många elever som vill läsa upp sina berättelser. Läraren fortsätter att 
ge instruktioner och ställer frågor i relation till bilden.  
 
Elevens aktiviteter 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Eleverna arbetar individuellt. Eleverna får korta tidsintervaller att skriva kring det som 
läraren  instruerar och  ställer  frågor om. Eleverna verkar kommer  igång  rätt  fort med 
sitt skrivande. Den elev som följs med kameran går ofta tillbaka och ändrar i sin text.  

Analys av observerade lärsekvenser – Skola B 
I  likhet med Skola A befinner sig läraren både i den digitala och analoga miljön. Vi ser 
dock  att  läraren  tar  detta  något  längre  än  läraren  på  Skola  B.  Datorn  blir  mer  ett 
naturligt verktyg att arbeta med under de tre åren. Detta kan ha att göra med att läraren 
på  Skola B har  sina  elever dagligen  vilket  inte  läraren på  Skola B har på  samma  sätt. 
Läraren utforskar och provar nya resurser och upplägg under de observerade tillfällena. 
På  skola  B  sker  en  förändring  av  arbetssättet  under  de  tre  åren  och  dessa  ser  något 
olika ut i jämförelse med skola A. Vi kan se att det skett en förändring efter att ha följt 
nio lärsekvenser, framförallt utifrån följande aspekter;  
 

 Mer individualiserat arbete 
 Ökad mobilitet i klassrummet 
 Ökad användning av bildmaterial, visuellt material 
 Ökad delning av kunskap mellan eleverna 
 Tendenser till ökad maktdistribution 

Iscensättning 
Iscensättningen  av  lärsekvenserna  sker  på  ungefär  samma  sätt  under  samtliga 
sekvenser  som  följts.  Läraren  har  korta  introduktioner  till  uppgiften  med  eleverna  i 
helklass  innan  de  påbörjar  arbetet  med  uppgiften.  Genomgångarna  handlar  ofta  om 
såväl form som innehåll och handhavande av programvaran vilket skiljer sig från Skola 
A  där  lärarens  fokus  i  introduktionerna  handlade  framförallt  om  innehåll12.  Lärarens 
iscensättning  av  arbetet  ger  eleverna  utrymme  att  arbeta  självständigt  och  ofta 
individuellt medan läraren går runt och hjälper eleverna. De två första lärsekvenserna 
som följdes iscensattes av läraren som grupparbeten medan resterande iscensattes som 
individuella uppgifter. Detta kan ses som att datorn bidrar till ett mer individualiserat 
arbete  där  eleven  i  större  utsträckning  arbetar  i  sin  egen  takt  med  den  tilldelade 
uppgiften.  Även  om  själva  uppgiften  är  individualiserad  iscensätter  även  läraren  ett 
kollektivt  arbete  där  eleverna  delar  kunskap  med  varandra  som  kan  ses  som  en 
maktförskjutning  av  vem  som  kontrollerar  innehållet  och  undervisningen.  Genom  att 
iscensätta ett arbetsätt där  läraren bjuder  in eleverna att delvis  träda  in  i en  lärarroll 
ges eleverna en större agens och utrymme att pröva och befästa sin egen förståelse och 
lärande  av  ett  område.  Ett  exempel  är  när  de  arbetar  med  lärsekvensen  Livet  i 
skärgården  där några  elever  från  åk 5  kommer  till  klassrummet  för  att  hjälpa  till.  Ett 
annat är att läraren ofta visar en eller två elever en sak som de sedan får i uppdrag att 
hjälpa sina klasskamrater med. Under det tredje och sista året erbjuder läraren eleverna 
möjlighet att  sitta  i  ett angränsande rum eller på golvet  längst bak  i klassrummet. Ett 
flertal  elever  väljer  detta  alternativ.  Det  sker  en  ökad  rörlighet  i  klassrummet  där 
eleverna väljer andra platser att utföra sitt arbete än i bänken. Vi kan se att det sker en 
ökad mobilitet i klassrummet där bänken och stolen inte längre ses av eleven som den 
                                                        
12 Undatag är statistik asvnittet då läraren har en genomgång av programmet Excel. 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enda arbetsplatsen när datorn används. Eleverna får i större utsträckning välja plats för 
sitt arbete med även om de vill lyssna på musik under tiden de arbetar. 

Transformationsprocessen 
Som  nämnts  ovan  har  läraren  valt  att  konstruera  och  iscensätta  individuella 
arbetsuppgifter  under  merparten  av  de  lärsekvenser  som  följts.  Även  om  läraren 
iscensätter  arbetsuppgifterna  som  individuella  sker  det  ofta  ett  samarbete  mellan 
eleverna i klassrummet där eleverna delar kunskap med varandra i större utsträckning. 
Eleverna hjälper varandra med olika typer av problem allt från hur ord stavas till hur de 
storleksförändrar  en  bild  i  PowerPoint  till  att  de  är  intresserade  av  vad  den  andre 
skriver. Det växer fram en tydlig kultur att eleverna hjälper varandra och detta verkar 
vara  ett  systematiskt  arbetssätt  på  skolan  som  helhet.  Denna  syn  genomsyrar  även 
lärarnas tal om praktiken i fokusgruppssamtalen (se delstudie två). 

Som nämnts ovan har fokus delvis varit på handhavande av olika programvaror i 
större  utsträckning  än  i  de  övriga  skolorna.  Detta  har  naturligtvis  att  göra  med  att 
eleverna  är  yngre och  inte har  lika  stor  erfarenhet  av  att  arbeta med datorer  som de 
äldre  kanske  har13.  Undervisningen  i  handhavandet  har  alltid  varit  kopplat  till  ett 
innehåll, som till exempel Livet i skärgården där läraren visade grunderna i PowerPoint. 
I och med den sista lärsekvensen som följts har fokus förflyttas något och de har i större 
utsträckning arbetat med att, till exempel söka information på Internet och skriva olika 
typer  av  texter  utifrån  information  som  samlats  in  från  olika  källor  (se  exempelvis 
sekvensen Författarpresentation). Vi kan också se att under projekttiden arbetar läraren 
och eleverna mer och mer med visuellt material. Framförallt  fotografier som eleverna 
får använda och skapa text utifrån. När eleverna fick välja  fritt vilket program de ville 
använda  under  lärsekvensen  Skrivuppgift  valde  majoriteten  av  eleverna  PowerPoint. 
Här  valde  ett  flertal  elever  att  utforma  sin  text  med  bilder  och  pratbubblor  likt  en 
serietidning.  

Använda resurser 
Läraren  använder  framförallt Word,  PowerPoint  och  skolportalen  i  sin  undervisning. 
Det är en klar dominans av skrivaktiviteter som eleverna ägnar sig åt men som nämnts 
ovan kan vi se en ökning av användningen av visuellt material i skrivandet, om eleverna 
själv  får  välja  hur  de  vill  utforma  sin  text.  Under  2010  följdes  ett  matematikavsnitt. 
Läraren använde här olika resurser dels på Internet men även läromedlet Espresso som 
är  utvecklat  av  förlaget  Liber14.  Eleverna  arbetade  med  olika  delar  av  programmet 
individuellt. Läraren säger själv under introduktionen att de inte har jobbat så mycket 
med datorn inom matematiken innan. Generellt kan vi se att det är få lärare, i samtliga 
skolor som följts, som har använt lärresurser framtaget av läromedelsförlag. Oftast har 
lärarna  använt Word,  PowerPoint,  internetresurser  såsom  GoogleEarth  och  liknande. 
Detta  stämmer  väl  överens  med  enkätundersökningen  som  gjordes  med  elever  (se 
delstudie tre).  

                                                        
13 Detta är en komplex fråga då det inte är bara yngre elever som har behova av instruktioner i 
handhavade av datorn och viss programvara. Vissa elever i åk 7‐9 också har haft svårigheter med viss 
handhavande av datorn. Detta framkommer under det första fokusgruppssamtalet. 
14 Liber Espresso är ett läromedel för F‐6. Se vidare www.liber.se/espresso 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Representationer 
Elevernas representationer består mestadels av PowerPointpresentationer. En del där 
eleverna  spelat  in  ljud.  Eleverna  producerar  även  texter  i  Word  där  det  finns  en 
tydligare betoning av textskapande i form av skriven text. 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Skola C & Skola D  
Skola  C  och  D  är  båda  gymnasieskolor.  På  Skola  C  följdes  en  klass  inom  det 
naturvetenskapliga programmet  i matematik och på Skola D  följdes en klass  inom det 
samhällsvetenskapliga programmet,  i  svenska.  Skola C ansökte och  fick pengar  för att 
tillgodose  alla  elever  och  lärare  med  bärbara  datorer  genom  kommunens  satsning. 
Skola  D  hade  redan  genomfört  en‐till‐en‐satsningen  när  skolan  startade  upp  och  vid 
tidpunkten för den första observationen hade skolan arbetat på detta sätt under två år. 
Båda skolorna hade ungefär 300 elever under tiden då observationerna genomfördes. 

Under de tre åren som projektet pågått har fyra lärsekvenser i matematik och tre 
lärsekvenser  i  svenska  följts  (se  tabell  nedan).  Två  av  sekvenserna  har  varit 
ämnesövergripande; Pusselprojektet  och Sommarradioprogram.  I  likhet med de övriga 
skolorna har en och samma klass följts.  
 
Skola C  Årskurs  Ämne  Lärsekvens  Termin/År 

  1  Matematik  Geometri  HT 2009 
  1  Matematik  Sannolikhetslära  VT 2010 
  2  Matematik  Derivata  och 

tillämpningar  
HT 2010 

  2  Matematik  Numeriska metoder  VT 2011 

Skola D         

  1  Svenska/Historia  Pusselprojektet  VT 2010 
  2  Svenska  Litteraturfördjupning   HT 2010 
  2  Svenska/digitalt 

skapande 
Sommarradioprogram  VT 2011 

Tabell 4. Sammanställning över de lärsekvenser som följts på Skola C & D  
 
Nedan kommer  lärsekvenserna  som  följts  i matematik och  svenska att beskrivas med 
utgångspunkt  i  lärarens och elevernas aktiviteter. Sedan kommer dessa att analyseras 
utifrån; iscensättning, transformationsprocess, använda resurser och representationer. 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Matematik 
Lektionerna som följdes i matematik genomfördes i olika klassrum. Samtliga klassrum 
har varit utrustade med projektor som läraren använde vid varje tillfälle för att visa på 
olika  resurser,  gå  igenom  arbetsuppgifter,  visa  på  och/eller  gå  igenom  uträkningar 
tillsammans med eleverna. 
 
 
Lärsekvens:  Geometri 
Åk:   1 
Ämne:   Matematik 
   
Tidsomfattning:   6 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

7 (av totalt 12).  

Digitala  resurser 
som används:  
 

GoogleEarth,  GeoGebra,  Skolsoft,  Cut  The Knot, Math & Techno  hompe 
page, Java Applets on Mathematics – Walter, Webbmatte.  
   

 
Lärarens aktiviteter: 
Läraren  använder  en  projektor  som  är  kopplad  till  sin  bärbara  dator  vid  varje 
lektionstillfälle.  Undervisningen  följer  och  är  upplagd  efter  lärobokens  struktur 
(Matematik  4000,  Natur  och  Kultur).  Avsnittet  geometri  i  läroboken  är  indelad  i  fem 
delar  och  lektionerna  inleds  alltid  med  någon  form  av  genomgång  av  innehållet  i 
delavsnittet. Detta sker på lite olika sätt. Till exempel får eleverna söka på Internet en 
stund och ta reda på vad är geometri, vad tänker du på när du hör ordet geometri. De får 
också  fundera  på  vad  de  redan  kan  och  några  tillämpningsområden.  Sedan  går  de 
igenom frågorna i helklass. Läraren använder resurser på nätet och applikationer för att 
visuellt visa på olika beräkningar. Läraren ger eleverna uppgifter  som han har  skapat 
själv och som de  får prova att räkna ut själva med hjälp av olika digitala resurser och 
sedan  går  de  stegvis  igenom  talen  tillsammans  i  helklass.  Läraren  använder  också 
Google Earth. Till exempel får de i uppgift att räkna ut arean på skolans idrottshall.  
 
Elevernas aktiviteter: 
De  flesta  elever  har  med  sig  sin  bärbara  dator.  Om  de  inte  har  de  så  tittar  de 
tillsammans  med  en  klasskompis.  Eleverna  arbetar  med  de  uppgifter  som  de  blir 
tilldelade av läraren. En del sitter helt ensamma, en del samtalar gärna med en kamrat 
kring problemen. När de räknar självständigt med uppgifterna ur matteboken använder 
de flesta papper, penna och miniräknare. 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Lärsekvens:  Sannolikhetslära och statistik (Matematik B) 
Åk:   1 
Ämne:   Matematik 
Pågick under:   2 veckor 
Antal 
videoobservera
de tillfällen:  

3 lektionstillfällen (av totalt 3) 

Digitala 
resurser  som 
används15:  
 

Let´s make a deal: 
http://www.stat.sc.edu/~west/javahtml/LetsMakeaDeal.html 
 
Kast  med  mynt: 
http://bcs.whfreeman.com/fapp7e/content/cat_010/probability.ht
ml 
 
Två  tärningar  experiment: 
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/tutorialsf2/dice2/dicesim2
.html 

 
Lärarens aktivitet 
Läraren har alltid någon form av introduktion i början av lektionerna. Under det första 
tillfället  introducerar  han  temat  genom  att  eleverna  får  prova  på  en  simulering  som 
testar  sannolikheten,  sk.  ”Let´s make  a  deal”  som  är  ett  känt matematiskt  problem16. 
Under  första  lektionen  går  läraren  även  igenom  definition  av  begreppet  sannolikhet 
genom  att  föreläsa  och  ställa  frågor  till  eleverna  under  tiden.  I  anslutning  till 
simuleringarna som eleverna gör ställer läraren frågor, som han vill att de ska besvara.  
 
Elevernas aktivitet 
Eleverna sitter ofta två och två och/eller bredvid varandra (beroende på hur lokalen ser 
ut)  några  elever  sitter  ensamma.  Under  lektionen  provar  eleverna  de  olika 
simuleringarna läraren visar under lektionen. De räknar även i matematikboken under 
lektionerna.  
 
 
Lärsekvens:  Derivata och tillämpningar (Matematik C) 
Åk:   2 
Ämne:   Matematik 
Pågick under:   4 veckor (varav en vecka var höstlov) 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

6 lektionstillfällen (av totalt 10) 

Digitala  resurser 
som används:  
 

Geogebra 

                                                        
15 Här tas inte användningen av Outlook, Skolportalen eller enkla Google sökningar upp som resurser som 
används eftersom dessa används under varje lektion. 
16 Se vidare http://www.stat.sc.edu/~west/javahtml/LetsMakeaDeal.html 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Lärarens aktivitet 
Läraren  introducerar  lärsekvensen  genom  att  visa  programmet  Geogebra  via  en 
projektor. Läraren använder programmet varje  lektion och visar på hur de kan arbeta 
med det för att visualisera olika kurvor. Läraren kommer även att använda programmet 
vid  provtillfället.  Läraren  använder  ofta  whiteboardtavlan  för  att  visa  uträkningar. 
Under ett flertal av lektionerna har läraren konstruerat uppgifter i relation till Geogebra 
som eleverna arbetar med.  
 
Elevernas aktivitet 
Nästan  samtliga  elever  har med  sig  sina  datorer  till matematiklektionerna  och  dessa 
används när läraren har konstruerat uppgifter som är anpassade till arbete med datorn. 
Eleverna sitter ofta tillsammans två och två (eller fler) under lektionen. När de arbetar 
diskuterar  de  ofta  med  varandra  hur  olika  uppgifter  kan  lösas.  Under  slutet  av 
lektionerna  räknar  de  i  läroboken Matematik  4000  (Natur  och  kultur).  När  eleverna 
arbetar  med  läroboken  används  datorn  sällan  utan  eleverna  använder  papper  och 
penna samt miniräknare. 
 
 
Lärsekvens:  Numeriska metoder (Matematik D) 
Åk:   2 
Ämne:   Matematik 
Pågick under:   2 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

3 lektionstillfällen (av totalt 5) 

Digitala resurser 
som används:  
 

Miniräknare, Geogrebra 

 
Lärarens aktivitet 
Läraren använder whiteboard relativt ofta under denna lärsekvens. Läraren skriver upp 
tal som de tillsammans resonerar kring och löser. Under ett tillfälle ber läraren eleverna 
att  skapa  ett  litet  program  i  Excel.  Allteftersom  de  arbetar  kommer  läraren  in  med 
ledtrådar hur de ska göra för att lösa uppgiften. Läraren använder fortfarande tavlan för 
att visa på hur man löser uppgiften i Excel. De arbetar även med olika javaapplikationer. 
 
Elevernas aktivitet 
Alla elever har inte med sig sina datorer. Några har Apple‐datorer och andra har iPads 
med sig. De arbetar oftast två och två, tillsammans vid en dator och samtalar kring hur 
de ska lösa de uppgifter som läraren ger. 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Skola D 
 
Lärsekvens:  Pusselprojektet – projektet är ett ämnesintegrerat projekt i svenska och 

historia. Elevernas uppgift är att skapa en historisk dokumentär film om 
någon person i deras släkt. 

Åk:   1 
Ämne:   Svenska (och historia) 
Pågick under:   7 veckor (varav en vecka sportlov) 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

3 svenska (av totalt 6) 2 historia lektionstillfällen (av totalt 12) 

Digitala resurser 
som används:  
 

youtube.com 

 
Lärarens aktiviteter 
Under det första tillfället har lärarna i svenska och i historia en gemensam introduktion 
av projektet. Eleverna får sedan i uppgift att skapa en tankekarta kring sitt projekt och 
fundera på vem de kan intervjua. Kommande lektioner har lärarna olika genomgångar i 
början  av  lektionen  och  sedan  får  eleverna  arbeta  med  sitt  projekt.  Genomgångarna 
eller  introduktionerna  kan  vara  av  föreläsningskaraktär  och/eller mer  en  avstämning 
kring  hur  det  går  för  eleverna  och  om de  har  några  frågor  i  relation  till  sitt  arbete.  I 
slutet av varje  lektion sker det nästan alltid någon form av återsamling i ett klassrum. 
När eleverna arbetar med projektet går läraren runt och hjälper eleverna. Eleverna ska 
skriva  en  lärologg  kring  hur  deras  arbete  fortgår.  Lärarna  har  även  en  systematisk 
handledning av elever. Vi ett tillfälle har läraren i svenska gjort en podcast som handlar 
om intervjuteknik som eleverna kan ta del av.  
 
Elevernas aktiviteter 
Eleverna arbetar individuellt med uppgiften att skapa en dokumentärfilm om en person 
i deras släkt. Även om uppgiften är  individuell så sitter eleverna ofta  tillsammans och 
arbetar och ger varandra stöd, tips och idéer under arbetets gång. När de arbetar med 
uppgiften  sprids  de  ut  sig  i  skolanslokalerna  eller  arbetar  på  annan  plats  i 
överenskommelse med läraren. Inom projektet är det även obligatoriskt för eleverna att 
vid någon tidpunkt besöka Kungliga biblioteket. 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Lärsekvens:  Litteraturfördjupning  –  eleverna  ska  välja  en  äldre  roman  (skriven 
innan 1930‐talet). Elevernas uppgift är att göra en muntlig presentation 
kring boken, författaren och vilken epok boken är skriven under. 

Åk:   2 
Ämne:   Svenska 
Pågick under:   7 veckor (varav en vecka lov) 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

4 tillfällen (av totalt 6) 
 

Digitala  resurser 
som används17:  
 

Keynote, GoogleSites 

 
Eleverna arbetade ofta utspritt  i  skolans  lokaler med uppgiften vilket gjorde det svårt 
att filma och följa elevernas arbete. Eleverna valde även att sitta och arbeta i en ”öppen 
lokal” vilket innebar att andra elever från andra klasser även fanns i lokalen. Detta i sin 
tur  innebar,  av  etiska  skäl,  svårigheter  med  att  genomföra  videoobservationerna  då 
andra elever filmades också som inte givit sitt medgivande till att bli filmade. Vid några 
tillfällen  har  lärsekvensen  videoobserverats  men  inte  i  samma  utsträckning  som  de 
övriga.  Alternativet  hade  varit  att  arrangera  och  bett  några  elever  att  sitta  kvar  i 
klassrummet.  Vi  har  övervägt  detta  som  alternativ  men  ville  inte  styra  och  påverka 
lärsekvensen alltför mycket. 
 
Lärarens aktivitet 
I likhet med övriga lärsekvenser som följts i svenska har läraren en kort introduktion i 
början. Under introduktionen berättar läraren vad och hur de ska arbeta med uppgiften. 
Under  de  kommande  lektionerna  handleder  läraren  eleverna  både  under  lektionerna 
men  även  via  deras  lärlogg  som  de  skriver  där  läraren  kommenterar  deras  inlägg. 
Läraren har tidigare arbetat med att be eleverna föra lärlogg så de är förtrogna med det 
arbetssättet.  
 
Elevernas aktivitet 
Uppgiften  är  individuell  och  eleverna  arbetar  självständigt  med  den  under  de 
observerade  lektionstillfällena. De  sprids  i  skolans  lokaler  och  sitter  ofta  tillsammans 
med  sina  klasskamrater  och  arbetar.  Under  det  första  passet  går  en  del  elever  till 
biblioteket för att hitta en roman. Under den första delen av temat ägnar sig eleverna åt 
att  läsa  den  valda  boken  och  håller  kontakt  med  läraren  genom  deras  individuella 
lärlogg.  Fem  av  elevernas  lärloggar  följdes  och  eleverna  skriver  om  problem  som  de 
stött  på  i  samband  med  läsningen  av  sin  roman.  Ofta  handlar  det  om  att  de 
kommenterar  och  funderar  över  språket  i  böckerna  som  de  ofta  finner 
svårgenomträngligt.  En  del  skriver  även  fram  hur  de  uppfattat  budskapet  i  den  lästa 
boken. En elev skriver: ”Trots allt som hänt, trots att man har blivit avkastad, nu haltar, 
blöder och är nedsmutsad så kan man resa sig och fortsätta på livets väg. Det känns som 
att det är en stor del av bokens budskap.”. 
 
                                                        
17 Här tas inte användningen av Outlook, Skolportalen eller enkla Google sökningar upp som resurser som 
används eftersom dessa används under varje lektion. 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Lärsekvens:  Sommarradioprogram 
Åk:   2 
Ämne:   Svenska och digitalt skapande 
Pågick under:   5 veckor 
Antal 
videoobserverade 
tillfällen:  

5 tillfällen (av totalt 9) 
 

Digitala resurser 
som används:  
 

Keynote, GoogleDocs, sr.se (iPod sändning), Google Sites 

 
I  likhet med  föregående  lärsekvens  arbetar  eleverna  efter  lärarens  genomgång  på  en 
plats  som  passar  utifrån  arbetsuppgiften.  Schemat  har  några  hållpunkter  och 
föreläsningar  kring  ämnet  annars  är  eleverna  fria  att  disponera  tiden  som de önskar. 
Lärsekvensen Sommarradioprogram är ett ämnesövergripande tema i ämnena Svenska 
och Digitalt skapande. Eleverna kommer att göra ett sommarradioprogram individuellt 
men de kommer att arbeta  i grupp  för att kunna ge varandra stöd och respons under 
arbetet.  
 
Lärarnas aktivitet 
Under det första tillfället introduceras temat för eleverna. Introduktionen började med 
att  eleverna  lyssnade  till  introduktionsmusiken  till  Sommarradioprogram  från  P1, 
Sveriges  Radio.  Läraren  ger  sedan  eleverna  en  kort  historisk  tillbakablick  kring 
Sommarradioprogrammen.  Eleverna  får  sedan  lyssna  på  tre  korta  bitar  av  tidigare 
sända  program.  Efter  lyssningen  berättar  läraren  att  deras  uppgift  inom  temat  är  att 
skapa ett  eget  sommarradioprogram. Läraren ger  sedan  instruktioner kring hur detta 
kommer att gå till och vad de ska göra samt en tidsplan. Vid nästa tillfälle går  läraren 
igenom tidsplanen och ger instruktioner vad eleverna ska göra under resterande tiden 
av tiden av lektionen. Kommande lektionstillfällen har ungefär amma upplägg. Läraren 
har en kortare introduktion samt tar upp om det finns några frågor och sedan arbetar 
eleverna självständigt med radioprogrammen.  
 
Elevernas aktivitet 
Eleverna får i stor utsträckning arbeta självständigt med uppgiften. Utgångspunkten för 
elevernas  arbete  är  lärarnas  introduktion  och  instruktioner  samt  material  och 
information på skolans lärplattform. Eleverna är även organiserade i basgrupper där de 
presenterar och diskuterar olika  frågor. Utifrån dessa  förutsättningar  skapar eleverna 
sina  sommarradioprogram.  Ett  exempel  på  hur  detta  organiseras  och  elevernas 
aktiviteter  är  under  det  andra  lektionstillfället  då  de  haft  i  uppgift  att  lyssna  på  ett 
sommarradioprogram.  Uppgiften  bestod  i  att  göra  en  presentation  i  programmet 
Keynote där de bl.a. skulle  lyfta  fram det som de tyckte var bra resp. mindre bra med 
radioprogrammet.  Presentationerna  gjordes  för  varandra  i  deras  respektive  grupper 
medan läraren gick runt och lyssnade. Samtliga elever la även upp sina presentationer 
på sina webbplatser där både andra elever och läraren kunde ta del av dessa. Eleverna 
arbetar  även  med  att  kommentera  varandras  manustexter  via  Googledocs. 
Redovisningen av radioprogrammen sker gruppvis och eleverna ger varandra feedback. 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Läraren  ber  eleverna  spela  in  diskussionen  som  förs  och  den  lämnas  in  till  läraren. 
Radioprogrammen läggs även upp på elevernas respektive webbplats.  

Analys av lärsekvenserna Skola C & D 
Klasserna vi  följt på gymnasienivå skiljer sig åt på  flera punkter och vi vill  framförallt 
framhålla två punkter. Dels är det två olika program som följts; Samhällsvetenskapligt‐ 
och naturvetenskapligt program och dels har läraren på Skola D arbetat i en en‐till‐en‐
miljö en längre tid medan läraren på Skola C precis börjat arbeta i en en‐till‐en‐miljö vid 
första  observationstillfället.  Ämnena  är  också  skilda  och  på  Skola  D  följdes  även  två 
ämnesövergripande lärsekvenser. De förändringar som vi kan se och lyfter fram nedan 
gäller  framförallt Skola C. På Skola D har vi  inte kunnat  se några  tydliga  förändringar 
under de lärsekvenser som följts. De lärsekvenser vi följt visar att datorn är ett etablerat 
verktyg både för lärarna och eleverna och används på ett naturligt sätt i lärmiljön.  
 
Framträdande förändringar som vi kan se efter att ha följt sju lärsekvenser:  

 Digitala resurser började användas som resurs i provsituation 
 Ökad användning av simuleringar 
 Läraren konstruerar arbetsuppgifter i högre grad  
 Minskad andel elever som har datorn med sig 

Iscensättning 
Som nämnts ovan har lärarna olika lång erfarenhet när det gäller att arbeta med en‐till‐
en  i  klassrummet  och  det  återspeglas  i  de  lärsekvenser  vi  följt  i  respektive  klass.  På 
Skola C har läraren, som i de övriga klasserna, ett prövande arbetssätt som präglas av 
ett undersökande efter att till exempel hitta lämpliga resurser på Internet som läraren 
kan  använda  i  sin  undervisning. Här  har  det  framförallt  handlat  om  att  läraren  hittat 
resurser som möjliggör visualisering av till exempel abstrakta ekvationer. Istället för att 
enbart göra en uträkning på whiteboardtavlan kan läraren och eleverna skapa visuella 
representationer  för  ökad  förståelse  av  problemet  och/eller  uträkningen.  Dessa 
program  ger  också  möjlighet  att  experimentera  med  grafen  och  eleven  kan  på  ett 
enklare  sätt  ändra  olika  parametrar  och  värden  som  skulle  vara  svårt  att  göra  med 
papper och penna. Lärare använder i stor utsträckning programmet GeoGebra18 som ger 
möjlighet till visualiseringar av till exempel grafer. Läraren använde också GoogleEarth 
där eleverna ställdes inför olika uppgifter till exempel att räkna omkrets på olika objekt. 
Iscensättningen av lärsekvenserna som följts sker stötvis. Stötvis i den bemärkelsen att 
läraren  inte  iscensätter den övergripande  inramningen  för  lärsekvensen.  Inramningen 
tycks  mest  styras  av  läroboken  som  eleverna  använder  och  arbetar  med  vid  varje 
tillfälle för att behandla avsnittet ifråga.  

På  Skola  D  sker  iscensättningen  på  ett  annat  sätt.  Introduktionerna  för 
lärsekvenserna  Pusselprojektet  och  Sommarradioprogram  startade  med  att  lärarna 
visade vad eleverna ska skapa  för representation under de kommande veckorna. Som 
till  exempel  sekvensen  Sommarradioprogram  där  eleverna  får  lyssna  på  P1:s 
sändningar.  Lärarna  etablerar  från  första  introduktionen  en  ram och  en  form  för  hur 

                                                        
18 GeoGebra är ett program för dynamisk geometri där elever och lärare kan arbeta med till exempel 
grafer och geometriska objekt. http://www.geogebra.org/ 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innehållet  ska  ta  gestalt  och hur eleverna  ska  transformera  innehållet  till  en bestämd 
representation. I det här fallet ett radioprogram. Under lärsekvensen finns tillfällen då 
lärarna  går  igenom olika delar  av den övergripande uppgiften  som eleverna  ska  lösa. 
Det  kan  vara  till  exempel  handhavande  av  en  ny  programvara  som  eleverna  ska 
använda eller manusskrivande som i lärsekvensen Sommarradioprogram. Eleverna har 
också en tydlig tidsram med hållpunkter då olika delar av deras projekt ska redovisas 
på  olika  sätt.  Det  kan  vara  att  de  publicerar  på  deras  interna  kurswebbsidor  en 
presentation  där  de  kritiskt  har  granskat  ett  sommarradioprogram  som  sänts  på  P1. 
Iscensättningen av lärsekvensen ger eleverna relativt stort utrymme att inom ramarna 
att skapa sina representationer. På skola D arbetar läraren mer fritt med ämnet svenska 
i  den  bemärkelsen  att  eleverna,  utifrån  vissa  ramar,  arbetar  självständigt  i  valet  av 
källor,  i  viss  mån  med  innehållet  och  även  den  fysiska  placeringen  under  arbetet. 
Läraren håller kontakten med eleverna genom deras interna kurswebbsidor samt att de 
vid  vissa  tidpunkter  har  fysiska  återsamlingar  där  de  samtalar  om  ev.  problem  eller 
oklarheter  som  uppstått.  Vi  kan  se  att  eleverna  på  Skola  D  ges  ett  stort 
handlingsutrymme.  När  det  gäller  matematiklektionerna  som  följts  styrs  de  i  stor 
utsträckning av läroboken. Uppgifterna i läroboken saknar ofta koppling till att eleverna 
har  bärbara  datorer.  Detta  innebär  att  läraren  måste  konstruera  egna  uppgifter  i 
relation till användningen av datorn på matematiklektionerna vilket  läraren också gör 
till stor del.  

Transformationsprocessen 
Eleverna  på  skola  C  satt  ofta  två  och  två  och  arbetade  med  varandra  för  att  lösa 
uppgifterna  som  läraren  gav.  Datorn  användes  när  eleverna  arbetade  med  uppgifter 
och/eller  problem  som  läraren  introducerade  och  iscensatte.  Eleverna  på  Skola  D 
arbetade  ofta  i  grupp  med  de  individuella  uppgifterna  som  läraren  iscensatte.  Efter 
läraren har iscensatt och introducerat uppgiften väljer eleverna ofta att arbeta på annan 
plats,  i  skolan  eller  utanför  skolan. Detta  har medfört  att  det  stundtals  varit  svårt  att 
följa  elevernas  arbete  genom  videoobservation.  Under  till  exempel  lärsekvensen 
Litteraturfördjupning  jobbade  eleverna  självständigt  med  att  läsa  och  skapa  en 
presentation  utifrån  de  givna  ramarna.  Här  följde  projektet  istället  fem  av  elevernas 
lärloggar som läraren bad samtliga elever att skriva. I lärloggarna behandlade eleverna 
svårigheter  som  de  stötte  på  i  sin  läsning  av  den  valda  litteraturen.  Läraren 
kommenterade elevernas  inlägg och ger de  feedback  i  form av  frågor  som rör hur de 
resonerar om olika aspekter de tar upp och hur de kan arbeta vidare. Nedan följer ett 
exempel på  lärarens kommentarer;  ”Bra tankar om boken Kim. Fundera nu på hur du 
ska  knyta  ihop  boken  med  tiden  och  också  hur  du  ska  kunna  förmedla  det  till  dina 
klasskamrater.  Om  detta  är  bokens  budskap,  vad  skulle  du  då  säga  bokens  tema  är? 
/Läraren”.  Här  ser  vi  en  stor  fördel  med  en‐till‐en  där  eleverna  möts  i  dialog  med 
läraren. Lärandet blir mer individualiserat och anpassat genom detta arbetssätt vilket vi 
ser som positivt. Läraren har större möjlighet att ge eleverna formativ bedömning som 
är framåtriktad och anpassad till individen. 

Använda resurser 
Under  de  sista  lärsekvenserna  som  följdes  i matematik  kunde  vi  se  att  antalet  elever 
som  hade  med  sig  sina  datorer  sjönk  något.  En  del  elever  valde  att  ta  med  sig  sina 
privata  datorer  och  några  hade med  sig  sina  iPads.  På  skola  C  användes  en  del  java‐
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applets som läraren letat fram på nätet och programmet GeoGebra. På skola D använde 
eleverna framförallt Googles verktyg, Keynote, Word och iMovie. 

Representationer 
Representationerna  som  skapades  under  lärsekvenserna  ser  olika  ut  på  de  olika 
skolorna vilket inte är överraskande i sig med tanke på valet av de två olika ämnena och 
programinriktningar.  Elevernas  representationer  i  matematik  består  till  stor  del  av 
skriftliga  prov.  Undantaget  är  när  eleverna  använder  datorn  som  resurs  vid  ett 
provtillfälle.  När  läraren  berättade  att  de  ska  använda  programmet  GeoGebra  under 
provtillfället  tyckte  en  del  av  eleverna  att  de  kommer  att  få  ”arbeta  dubbelt”.  Som  vi 
uppfattar det så ser eleverna GeoGebra som en extra uppgift utöver, istället för att se det 
som en hjälp att  förstå och arbeta med innehållet  i avsnittet. Därmed får de också vid 
provtillfället möjlighet  att  uttrycka  sina  kunskaper  genom de  resurser  de  har  arbetat 
med  under  lektionerna.  Här  skulle  man  kunna  beskriva  det  som  att  det  råder 
förändrade villkor inte bara för lärarens arbetssätt utan även för eleverna arbetssätt på 
ett  delvis  nytt  sätt.  Eleverna  är  vana  att  arbeta  utifrån  läroboken  och  när  de  blir 
erbjudna  ett  nytt  verktyg  är  det  svårt  även  för  de  att  ändra  ett  etablerat  arbetssätt. 
Eleverna  i  svenska  skapar  olika  typer  av  representationer  i  slutet  av  lärsekvenserna. 
Det är radioprogram, muntliga presentationer med hjälp av Keynote och film. 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Inledning 
En del av projektet bestod av att genomföra fokusgruppssamtal med lärare och rektorer 
kring deras uppfattningar gällande utmaningar när de bärbara datorerna integrerades i 
deras  verksamheter.  Fokusgruppssamtalen  planerades  att  genomföras  varje  termin 
med både rektorer och lärare. Antalet personer som närvarat vid samtalen har varierat, 
se  tabell  nedan.  Under  det  första  samtalet  deltog  relativt  många  lärare  respektive 
rektorer. Vid ett tillfälle kom ingen rektor. Det sista inplanerade samtalet HT 2011 med 
lärare beslöt projektgruppen att ställa in. Vi tog även beslut om att genomföra enskilda 
intervjuer med  rektorer  istället  för  att  bjuda  in  rektorerna  till  ett  fokusgruppssamtal. 
Vinsterna  blev  att  de  gick  att  genomföra  och  förlusterna  var  att  det  inte  blev  ett 
fokusgruppssamtal  där  de  kunde  få  inspiration  av  varandra  i  samtalet.  De  enskilda 
intervjuerna  varade  ungefär  en  timme  vardera.  I  redovisningen  kommer  dessa  att 
redovisas  löpande och  integrerade med  fokusgruppssamtalen men det kommer anges 
vilket  samtal  respektive  uttalande  kommer.  Fokus  för  samtalen  har  varit utmaningar 
med att integrera en‐till‐en i sina respektive verksamheter. 
 
Lärare/IT‐ped./e‐
utvecklare 
 

           

År/Termin  VT 2009  HT 2009  VT 2010  HT 2010  VT 2011  HT 2011 
Antal närvarande  11  5  4  6  4  X 

 
Rektorer/Bitr. 
rektorer 
 

           

År/Termin  VT 2009  HT 2009  VT 2010  HT 2010  VT 2011  HT 2011 
Antal närvarande  9  4  4  X19  2  3  (Enskilda 

intervjuer) 
Tabell 5. Antal lärare och rektorer som deltagit i fokusgruppssamtalen 
 
Nedan  redovisas  återkommande mönster  och  teman  som  lärarna  och  rektorerna  har 
diskuterat när det gäller vilka utmaningar de har haft och vilka de står  inför  i arbetet 
med att integrera bärbara datorer i sin verksamhet. 

Fokusgruppssamtal med lärare och IT‐pedagoger 
Inledningsvis  av  fokusgruppssamtalet  har  vi  bett  lärarna  att  inte  fokusera  på  de 
praktiska  och  tekniska  delarna  som  det  innebär  att  börja  arbeta med  en‐till‐en  i  sin 
undervisning.  Rapport  kommer  ändå  peka  på  och  lyfta  fram  några  praktiska  och 
tekniska aspekter som framkommit under samtalen som varit problematiskt och/eller 
har oroat lärarna.  

                                                        
19 Rektorernas fjärde fokusgruppssamtal blev inställt. 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Praktiska utmaningar 
Dels var det upphandlingen av IT‐driften som skedde ungefär i mitten av projektet och 
dels  hur man har  haft  problem  (men också nytta)  av  kommunens  skolportal20.  Vi  vill 
också  lyfta  fram  diskussionen  när  det  gäller  om  lärarna  och  eleverna  ska  få  vara 
administratörer  eller  inte  på  sina  egna  datorer,  vilket  också  rektorerna  samtalar  om 
som en viktig fråga som de tagit ställning till.  

Under  projekttiden  valde  kommunen  att  lägga  ut  IT‐driften  på  en  extern 
leverantör.  Upphandlingen  startade  under  2009  och  under  det  sista  samtalet  i  mars 
2011 var upphandlingen klar. Lärarna har uppfattat denna upphandlingsprocess på lite 
olika sätt. Några märkte inte av den alls utan tyckte att det fungerade bra och att de fick 
hjälp  snabbt  om  tekniken  strulade på  ett  eller  annat  sätt. Andra upplevde  att  det  har 
varit  oroligt  att  inte  veta  vad  som  gällde  och  vem  som man  skulle  vända  sig  till  vid 
problem. En lärare menar att: 

Sen är det massa saker som trillar mellan stolarna som Smartboards 
och projektorer och sånt som gemene lärare inte kan fixa egentligen 
utan det och det är inte med i upphandlingen heller och det är inte ... 
ja  som  på  våran  skola  hamnar mycket mellan  stolarna  ingen  som 
gör det nu. (Fokusgruppssamtal 4) 

Andra  lärare upplevde att det  tog  lång  tid  för eleverna att  få  tillbaka sina datorer när 
dessa hade gått sönder. Lärarna uttryckte även en oro att de IT‐tekniker som de flesta 
hade på skolorna flyttades upp centralt och att det då blev svårt att få hjälp och support 
med  småsaker  som  man  undrade  över  i  stunden.  En  lärare  menade  att  detta  är  en 
organisatorisk fråga som ledning och kommunen behöver ta ställning till.  

…  en  sak  som  jag  tror  vi  behöver  fundera  på  i  framtiden  är 
organisations  frågor  …  med  den  mängden  datorer  vi  köper  in  till 
kommunen  och  vad  som  förväntas  göra  av  lärarna  så  borde  det 
finnas  en  IT‐pedagog  tjänst  på  varje  skola  heltid  ... 
(Fokusgruppssamtal 4) 

Här följer en diskussionen om vad som menas med IT‐pedagog i relation till IT‐tekniker 
vilket  inte blir  helt  klart.  En  lärare menar dock  ”att  det  tekniska måste bara  fungera” 
vilket det uppenbarligen inte har gjort och lägger betoningen på det pedagogiska stödet 
till  lärarna.  En  IT‐pedagog  på  skolan  är  något  som  samtliga  lärare  ser  som  en 
framgångsfaktor  för  att  skolan  ska  utveckla  sitt  arbetssätt  med  datorerna  som  ett 
pedagogiskt redskap för lärande. Vi kommer att återkomma till detta längre ner. 

Skolorna  har  valt  lite  olika  tillvägagångssätt  när  det  gäller 
administrationsrättigheter på de bärbara datorerna.  En del  har  låtit  lärare och  elever 
vara administratörer, en del har inte tillåtet någon och ytterligare andra har låtit endast 
lärarna varit administratörer. Generellt är de lärare på de skolor som valt att låta både 
lärarna och eleverna vara administratörer på sina datorer mer nöjda än de som valt att 
inte ge lärare och elever administrationsrättigheter. En lärare på en skola (där man valt 
att  endast  låta  lärarna  ha  administrationsrättigheter)  beskriver  hur  han/hon  ägnade 
timmar åt att konfigurera elevernas datorer på sin planeringstid. Här blir läraren en IT‐
tekniker  som måste  kunna  en  del  om  datorer  för  att  kunna  göra  konfigurationen  på 

                                                        
20 SkolportalN är Nacka kommuns lärplattform som nästan används av samtliga skolor i kommunen. Den 
bygger på Microsoft sharetec plattform. 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datorerna. I likhet med rektorerna ser de lärare där elever och lärare är administratörer 
på  sina  egna  datorer  det  som  ett  lärtillfälle  om  något  skulle  inträffa.  Enligt  vad  som 
framkom  under  samtalet  betalar  de  skolor  som  vill  ha  elever  och  lärare  som 
administratörer en riskpremie till IT‐leverantören och har därmed också sämre support. 
Vad den ”sämre supporten” innebär var inget som diskuterades vidare.  
Skolportalen  var  en  annan  fråga  som har  anknytning  till  ett  förändrat  arbetssätt  som 
lärarna samtalade om. När skolportalen inte stödde detta arbetssätt skedde det ofta en 
kompromiss  av  planeringen  av  lektionen  eller  ”så  löser man  det  så  gått  det  går”.  Till 
exempel berättade en lärare att han/hon arbetade med radioprogram och när eleverna 
skulle spara dessa så gick det inte att spara på skolportalen utan de sparade lokalt på en 
USB‐sticka vilket  innebar att materialet blev mer sårbart om stickan  tappas bort eller 
går sönder. Radioprogrammen gick heller inte att dela med andra på ett enkelt sätt via 
portalen.  En  annan  lärare  ville  arbeta  mer  med  att  bedöma  elevernas  arbete  i 
skolportalen men att det var  svårt  att  finna  stöd  i portalen  för ett  sånt arbete, menar 
läraren.  

En  lärare  påpekar  att  själva  skolbyggnaden  där  han/hon  bedriver  sin 
undervisning inte är anpassad till en‐till‐en‐verksamhet och att det då kan vara svårt att 
få förvaring, strömförsörjning och liknande att fungera. Under det tredje samtalet säger 
dock  lärarna att de  så gått  som  lämnat de praktiska  svårigheterna bakom sig och har 
börjat diskutera pedagogiska frågor i relation till en‐till‐en. 

Utmaning – att hitta ett arbetssätt och resurser  
Lärarna i Nacka kommun ligger i framkanten när det gäller att använda nutida medier i 
sin undervisning. I samtalen märks det genom att de talar om svårigheter med att hitta 
lämpliga  resurser  att  använda  i  sin  undervisning.  Lärarna  har  under  samtliga  samtal 
återkommit till att det är tidsödande att leta och svårt att hitta bra lärresurser som de 
kan använda sig av i sin undervisning. De menar till exempel att läromedelsförlagen inte 
hänger med och att lärosätena inte erbjuder adekvata kurser för deras behov. Lärarna 
uttrycker även ett stort behov av att får tips och idéer i sitt arbete. Samtliga lärare anser 
att  utbildning  och  fortbildning  är  viktiga  och  att  lärarnas  IT‐kompetens  är  en 
nyckelfråga  när  det  gäller  att  integrera  bärbara  datorer  i  undervisningen.  Under  det 
andra  samtalet  påpekar  lärarna  att  det  har  skett  en  utveckling  och  att  de  ser  att 
läromedelsförlagen börjat utveckla mer anpassade läromedel för en‐till‐en‐verksamhet.  

Under  samtalen  framgår  det  att  skolorna  har  valt  att  hanterat  fortbildning  och 
utbildning på lite olika sätt. På en del skolor finns det en IT‐pedagog som hjälper lärarna 
med tips och idéer samt anordnar workshops eller liknande internt för lärarna. En del 
skolor  arbetar  med  att  dela  med  sig  av  varandra  och  vissa  skolor  har  ett  dokument 
och/eller en Wiki  som de delar på nätet  (ofta  refererar  lärarna  till  skolportalen) med 
olika  resurser.  En  lärare  påpekar  att  det  är  lätt  att  dela  med  sig  av  sitt 
undervisningsmaterial till kollegor på skolan men att det är ett större steg att dela med 
sig  öppet  på  nätet,  till  andra  lärare.  En  annan  påpekar  att  det  ibland  kan  infinna  sig 
en ”lärarsjuka”. Läraren menar att lärare ofta tycker att deras undervisning inte är värd 
att dela med sig.  

Det  där  är  ju  en  vitt  utbredd  lärarsjuka  det  där.  Alla  lärare  börjar 
alltid med att jag har gjort det här och det är inte särskilt bra... men 
så  och  sen  så  är  det  skitbra  som  den  här  en  personen  visar. 
(Fokusgruppssamtal 4) 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Läraren påpekar också att det är viktigt att lärarna vågar öppna sina klassrum och dela 
med sig av sina kunskaper till andra. Att lära av varandra framhålls av ett flertal lärare 
som en viktig del när det gäller arbetet med att hitta ett arbetssätt med datorerna och 
att kunna använda den som ett pedagogiskt redskap. Under det fjärde samtalet talar en 
lärare  om  att  det  har  blivit  en  kultur  på  skolan  att  dela  med  sig  och  att  det  finns 
inplanerade dagar för att ägna sig åt detta. Att lära av varandra och dela med sig av tips 
och idéer är också en ambition från kommunens sida.  

I diskussion om resurser nämner även lärarna vikten av att lära eleverna källkritik 
och  att  det  är  en  utmaning  att  lära  eleverna  att  hantera  den  enorma  mängd  av 
information  som  en  enkel  sökning  på  Google  kan  generera.  Samtalet  om  källkritik 
återkommer under samtliga fokusgruppssamtal och något som lärarna ständigt arbetar 
med i sina klassrum. Under det sista samtalet tar samtalet en något annan vändning när 
det gäller källkritik och hur det kopplas till synen på kunskap och elevens lärande och 
utveckling. Återkommer till det under rubriken Lärande och kunskap. 

Arbetssättet och konstruktion av uppgiften ändras i en en‐till‐en‐miljö enligt vissa 
lärare. Även om lärarna inte säger det explicit under samtalen så säger lärarna mellan 
raderna  att  de  inte  vill  gå  tillbaka  till  att  undervisa  på  ett  ”traditionellt  sätt”  eller 
som  ”som  jag  gjorde  tidigare”.    Även  eleverna  har  uppmärksammat  att  det  är  ett 
annorlunda  sätt  att  arbeta  och  lärarna  berättar  att  eleverna  är  oroliga  för  att  de  inte 
kommer att få en dator när de flyttar till en annan skola vid sexan/sjuan eller gymnasiet. 
En lärare hävdar att uppgifterna är detsamma medan en annan lärare delvis har börjat 
arbeta  med  uppgifter  i  ett  en‐till‐en‐klassrum  på  ett  annat  sätt.  Han  har  nyligen 
genomfört ett tema kring fattigdom och istället för att undervisa om ett begrepp har han 
gett  eleverna  i  uppgift  att  undersöka  begreppet.  Genom  att  använda  data  från  bland 
annat  webbplatsen  Globalis21 har  eleverna  fått  välja  indikatorer  på  rika  respektive 
fattiga länder och jämföra detta och sedan dra slutsatser. Eleverna fick sen redovisa sitt 
arbete inför klassen samt skriva en uppsats där arbetet följdes upp. Läraren menar att 
detta hade han inte kunnat genomföra om inte varje elev hade en egen dator. En annan 
lärare  påpekar  att:  ”…  färska  data.  Det  är  ingen  bok  som  klarar  av  det” 
(Fokusgruppssamtal 4). Här såg lärarna ett klart mervärde med att använda datorn i sin 
undervisning.  

Under  det  sista  samtalet  har  lärarna  lämnat  diskussionen  om  vilka  lärresurser 
som är bäst eller hur de kan hittas. Här nämner de mer i  förbigående att de har hittat 
sina  egna  nätverk  och  hur  de  genom  de  kan  få  tips  och  idéer.  Att  öppna  upp 
klassrummet  var  ett  centralt  samtalsämne under detta  avslutande  samtal. De,  i  likhet 
med vad de berättar om sitt arbete i klassrummen, har öppnat upp för att ta del av och 
visa upp sina arbeten  för en omvärld utanför skolan. Lärarna har hittat och använder 
nätverk  såsom  Twitter  och/eller  Facebook  och  följer  där  andra  lärare  som  de  blir 
inspirerade av,  förutom de kollegor som de har på sina respektive skolor. De har  i sin 
profession i likhet med det praktiska arbetet öppnat upp sitt klassrum och tar del av och 
visar upp sitt arbete för en omvärld. 

Jag har försökt att använda datorn på olika sätt för att skapa en mer 
lustfylld situation till att framförallt skriva. Då har jag jobbat mycket 
med wikis och jag har försökt att hitta arbetssätt där eleverna kan få 

                                                        
21 Webbplatsen Globalis: http://www.globalis.se/ 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feedback från många istället  för bara från mig på vad det dom gör. 
(Fokusgruppssamtal 5) 

Samma  lärare berättade att han hade arbetat med sina ettor med att skapa ett  socialt 
nätvek. Genom en Wiki hade de skapat ett hyreshus där eleverna kunde gå in och hälsa 
på  varandra  och  skriva  en  hälsning  eller  lämna  ett  bildmeddelande.  Hyreshuset 
eller ”Dockhuset”, som läraren valt att kalla det, låg öppet och föräldrar och/eller andra 
pedagoger  kunde  gå  in  och  skriva  på  elevernas  sidor.  Han menade  på  att  genom  att 
kunna visa elevernas arbete på en offentlig, öppen arena gav det ett mervärde och en 
annan dimension till elevernas arbete och lärande. Eleverna föredrog oftast att visa sina 
arbeten  på  en  offentlig  arena  än  att  bara  visa  den  i  skolportalen  där  de  hade  en 
begränsad publik.  

I SkolporatlN ifall de gjort ett jättefint arbete så kommer i bästa fall 
deras mamma och pappa att logga in och titta på deras arbeten och 
det  är  knappt det mot  att man  jobba mot  en öppen miljö där hela 
världen kan se arbetet… (Fokusgruppssamtal 5) 

Här  påpekade  lärarna  att  skolportalen  hade  stora  brister  då  det  inte,  vid  den  här 
tidpunkten,  fanns  möjligheter  att  visa  elevernas  material  på  en  öppen  arena  utan 
den ”var stängd” i den bemärkelsen att läraren måste lägga till de lärare eller andra som 
vill titta. Läraren som arbetat med ”dockhuset” hade löst det genom att skapa en extern 
blogg som han använde tillsammans med eleverna.  

Utmaning – att hitta användningsområden 
Under det första samtalet fördes en dialog kring när datoranvändningen fungerade som 
bäst och gav bäst  resultat  för  elevernas arbete  i  skolan. När  fungerar det bra och när 
fungerar det mindre bra att använda datorn som redskap för lärande där den kan skapa 
ett mervärde. Skrivande var ett område där samtliga  lärare  tyckte att datorn hade ett 
mervärde. Lärarna upplevde det som eleverna skrev mer när de fick använda datorn än 
de gjorde med papper och penna. Det uppfattade också som om att eleverna hade större 
lust att skriva och berätta när de använde datorerna. Datorn hade också varit ett lyft för 
de elever som tidigare hade svårt med motoriken. Med hjälp av en ordbehandlare kunde 
dessa elever skriva  fina och  förståliga  texter som de  inte kunde  i  samma utsträckning 
med papper och penna som redskap. 

Under  de  efterföljande  samtalen  fördjupas  resonemanget  kring  elevernas 
skrivande på  två sätt. Dels att  lärare uttryckte att datorn borde vara något mer än en 
skrivmaskin  och  att  de  vill  utveckla  användningen  till  andra,  mer  kreativa  arbeten 
såsom  skapade  av  radioprogram  och  film.  Och  dels  frågan  om  och  i  så  fall  hur 
stavningskontrollen  påverkar  elevernas  skrivutveckling.  Diskussioner  har  även  förts 
kring  om de borde undervisa  eleverna  i  fingersättning  för  att  kunna  skriva  snabbare. 
Under  det  sista  samtalet  utvidgades  diskussionen  om  skrivande  till  ytterligare  en 
dimension där  samtalet mer  handlade  om kommunikation  och  att  kommunicera med 
andra genom att visa upp och kommentera klasskamraters arbeten. Detta ansåg lärarna 
bidra till ett mer  lustfyllt sätt att arbeta där elevernas arbeten synliggjordes för andra 
än bara för läraren (se exemplet ”dockhuset” ovan). 

Lärarna har under de fyra samtalen berört att variation i arbetssätt är det som är 
viktigast. Att inte bara arbeta med datorn eller bara arbeta med papper och penna utan 
att variera sig  i  sin undervisning. De påpekar också att det är viktigt att  låta eleverna 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välja med vilka resurser de vill arbeta, särskilt i de yngre åldrarna. Under det sista och 
femte  samtalet  handlade  diskussionen  mer  om  användningen  där  datorn  var  en 
integrerad  del  av  den  verksamhet  som  de  befann  sig  i.  Detta  varierade  dock  mellan 
lärarna och  skolorna.  En  lärare upplevde  till  exempel  att  han/hon var  tvungen  att  ha 
dubbla  planeringar  på  sina  lektioner.  Anledningen  till  det  var  att  läraren  hade  bytt 
arbetslag  och  i  det  nya  arbetslaget  hade  lärarna  inte  arbetat  med  datorerna  i  den 
utsträckningen han/hon var van med i det andra arbetslaget. I det nya arbetslaget hade 
lärarna klasser som inte hade datorer vilket försvårade arbetet ytterligare. 

…  ett  arbetslag  som  har  haft  datorer  hela  tiden  och  där  lärarna 
också  har  jobbat  med  datorerna  med  eleverna  vilket  gör  att 
eleverna  hade  en  jättestor  vana  vid  att  använda  datorerna  och 
tyckte det var helt självklart att hela tiden bara öppna locket nu är 
det  dags  att  börja  nu  stänger  vi  nu  lyssnar  vi  till  att  komma  till 
klasser med elever som också har datorer då i ett år men som inte 
har haft lärare som har jobbat med datorn. (Fokusgruppssamtal 5) 

Det kunde vara så att eleverna  inte hade med sig sina datorer eller att de var  trasiga, 
inte laddade eller att de hade dem hemma. Datorn för dessa elever var inte ett naturligt 
arbetsredskap  på  samma  sätt  som  han  upplevde  det  inom  det  andra  arbetslaget  där 
eleverna  hade med  datorerna  på  varje  lektion  och  där  lärarna  också  arbetade  aktivt 
med  att  använda  datorerna  på  varje  lektion  i  olika  ämnen.  Här  poängterar  en  annan 
lärare  att  när man  genomför  en  satsning  av  det  här  slaget  kan man  inte  hoppa  över 
årskurser  där  man  inte  har  en‐till‐en.  Det  sätter  lärarna  i  en  konstig  situation  där 
han/hon  måste  jobba  olika  och  inte  kunna  etablera  ett  nytt  arbetssätt  för  man  har 
samtidigt klasser som inte har datorer. 

Jag  tycker det  är  väldigt  konstigt  att man borde ha  gått  in med en 
större satsning det här med att niorna har inte datorn men åttorna 
att  sätta personalstyrkan  i  en  sån  sits det  tycker  jag  är  skittaskigt. 
(Fokusgruppssamtal 5) 

Utmanar – begreppen lärande och kunskap 
Under de samtal vi har genomfört har lärarna talat om vad som kommer att vara viktiga 
kunskaper i vårt framtida samhälle. Detta har diskuteras på olika sätt och i relation till 
olika ämnen och åldrar. Denna diskussion har fördjupats under de gånger vi genomfört 
samtalen och under det fjärde samtalet fokuseras matematik22 som ett exempel på vad 
som lärs ut och vad som är viktigt för eleverna att kunna i matematik. En lärare menar 
att: 

…  i  och  med  att  vi  har  datorer  och  externa  resurser  för  att 
genomföra beräkningar så är det märkligt att vi lägger så mycket tid 
på att genomföra  just beräkningar på  lektionerna utan hjälpmedel. 
(Fokusgruppssamtal 4)  

Läraren menar att ”göra beräkningar” står inte i proportion till vad ”vi borde” lägga mer 
tid på nämligen, enligt  läraren, att diskutera och lösa matematiska problem på en mer 

                                                        
22 Under detta samtal var det flera matematik lärare närvarande och förmodligen var det därför som 
detta fokuserades. 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samhällelig nivå. En annan lärare påpekar att eleverna måste kunna grunderna, de fyra 
räknesätten för att kunna lösa dessa problem.  

Ett annat exempel som lärarna diskuterade var skrivande, som berörts tidigare  i 
texten. Hur  ser vi på  skrivande och vad är viktigt  att kunna? Lärarna diskuterade allt 
från att det kanske är viktigt att lära eleverna fingersättning till om stavningskontrollen 
påverkar  elevernas  skrivande  och  förmåga  att  stava.  Under  det  sista  samtalet  när  en 
lärare  berättade  om  när  han/hon  bytte  arbetslag  så  krockade  delvis  olika 
kunskapssyner och arbetssätt vilket gjorde hans/hennes arbete svårt att utföra. En del 
lärare  hade  kvar  en  syn  på  lärande  och  kunskap  som  något  som  fanns  delvis  kan 
överföras  till  eleverna medan  hans/hennes  syn  var mer  att  eleverna  skulle  söka  och 
konstruera  sin  kunskap  med  hjälp  av  datorn  som  pedagogiskt  redskap.  Här  blir 
konstruktionen av uppgiften blir central och hur man ställer frågor till eleverna genom 
att inte ställa frågor som enkelt kan hittas i boken utan mer i likhet med det arbetet som 
samma lärare gjorde med begreppet fattigdom, se ovan. En annan diskussion handlade 
om källkritik och när eleverna var mogna för att hantera källkritik. En lärare menade att 
de ibland inte kan hantera det i sjuan/åttan utan möjligtvis i gymnasiet medan en annan 
lärare menade  att  det  handlade  om när man  börjar  undervisa  kring  källkritik  och  på 
vilket sätt. Läraren som arbetade med de lägre åldrarna och hade vid samtalet en etta 
hade redan börjat diskutera detta med sina elever. Återkommer till detta längre fram i 
texten. 

Lärar‐ och elevroll 
Under det  första  samtalet berättar en  lärare att han/hon var  förvånad över elevernas 
begränsade kunskaper kring att använda en dator. När eleverna fick sina datorer i 7:an 
(2009) så visade det sig att eleverna hade begränsade kunskaper kring att arbeta med 
datorn och att de befann sig på väldigt olika nivåer. Detta var något  läraren  inte hade 
förutsatt och det tog lång tid att få alla ungefär på samma nivå. En annan lärare delade 
denna erfarenhet och menar att eleverna har väldigt mycket kunskap och kunde göra 
mycket  med  sina  datorer  men  inom  en  begränsad  sektor  som  till  exempel  att 
kommunicera och interagera via sociala medier.  

Lärarna  kände  att  när  eleverna  hade  sina  datorer  att  de  blivit  mer  delaktiga  i 
lektionerna  och  kunde  följa  med  på  ett  annat  sätt.  Han  menade  att  till  exempel  att 
eleverna hade samma material framför sig som läraren använde och visade och kunde 
göra anteckningar direkt i PowerPointpresentationen som läraren visade. Samma lärare 
nämner  att  det  hade  blivit  enklare  för  eleverna  att  strukturera  och  organisera  sitt 
arbete och hålla  reda på anteckningar än det varit  tidigare. Lärarna nämner också att 
det  är  lättare  att  individualisera  arbetet  men  även  att  det  är  lättare  att  följa  ett 
grupparbete  där  de  ofta  ber  eleverna  att  lägga  upp  sina  diskussioner  i  ett  forum  på 
skolportalen. Där både andra elever och läraren kan ta del av diskussionen.  

I  samtalen nämner  lärarna och  återkommer  till kontroll  på  olika  sätt  av  elevens 
arbete, aktivitet och  lärande. En del  tycker att de har  fått mer kontroll över elevernas 
lärprocess  och  arbete  genom  att  det  dokumenteras  tydligare  via  olika  forum  såsom 
genom  till  exempel Wikisar.  Andra  lärare  tycker mer  att  kontrollen  och makten  över 
elevernas lärande förskjutits och att eleverna nu får och tar ett större utrymme för sitt 
eget  arbete.  Under  det  femte  samtalet  nämner  en  lärare  att  en  del  elever  gärna  vill 
använda  läroboken  för  att  de  känner  att  det  är  en  bra  bas  att  börja  utifrån  vilket  är 
något  av  en  svängning  i  förhållande  till  tidigare  samtal  kring  läromedel.  De  ser  det 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ibland som ett krävande arbete att samtidigt som de lär sig ett nytt område kritisera det 
som de hittar inom området. Andra lärare menar på att detta kommer att ändras då de 
redan  börjar  arbeta  på  detta  sätt  i  årskurs  ett.  En  lärare  som  har  de  lägre  åldrarna 
berättar  att  de  redan  nu  har  diskussioner  kring  vad  det  står  i  olika  källor  kring  ett 
fenomen eller begrepp. 

… vi har pratat om vad är det för skillnad på om vi söker på Google 
vi  söker på NE vi  söker på Wikipedia vad är det  för skillnad på de 
här tre liksom så vad hittar man vilket är mest sant och hur ska man 
kunna veta om det är sant eller inte. (Fokusgruppssamtal 5)  

Utmaningar för ledningen på skolorna och kommunen 
Lärarna poängterar behovet av utbildning, fortbildning och att få tid för att planera sin 
undervisning. De betonar även möjligheten att träffas och mötas på olika arenor för att 
utbyta tips och idéer med andra lärare. Flera aktiviteter pågår i kommunen och man har 
flera  återkommande  träffar,  workshops  och  inspirationsdagar.  Ett  exempel  är  ”lärare 
visar  lärare” som har skett  inom olika ämnen och åldrar på kommunens initiativ. Som 
nämnts ovan vid flera tillfällen är en person med kompetens att använda datorn som ett 
pedagogiskt redskap viktigt för lärarnas arbete.  

Jag pratar om pedagog det behövs tekniker självklart men det tar 
jag förgivet att den biten måste bara funka det ska lärarna ens 
behöva se det ska bara rulla men någon som ... hjälper till med 
inspiration och med som man kan få lite handledning av. 
(Fokusgruppssamtal 4) 

Under  redovisningen  av  rektorernas  fokusgruppssamtal  visar  tre  olika modeller  eller 
sätt som skolorna tillämpar för att hantera det pedagogiska stödet till lärarna.  

Samtliga lärare anser att de får moraliskt stöd från sina respektive rektorer men 
att de inte alltid får tid till planering och utveckling av sitt arbetssätt och saknar ibland 
praktiskt stöd. Lärarna efterlyser också en IT‐plan för vad eleverna ska kunna när det 
gäller handhavande av datorn  i de olika  stadierna. En  IT‐plan eller e‐strategi  finns på 
varje skola i kommunen men lärarna menar att det behövs en mer gemensam plan för 
hela kommunen, kanske då även på nationell nivå. Lärarna påpekar att denna satsning 
ställer krav på samtliga skolorna  i hela kommunen på att  integrera en‐till‐en. Lärarna 
menar att om eleverna är vana att arbeta med datorn på lektionen och börjar i en skola 
som  inte arbetar med en‐till‐en är nog otänkbart  för de eleverna23. Lärarna efterlyser 
även bättre samordning när det gäller inköp av programvaror. Ibland har det varit så att 
tre skolor köpt in skollicens på en programvara och det har visat sig blivit dyrare än om 
kommunen köpt en licens som samtliga skolor kan använda.  

Sammanfattning 
För  att  sammanfatta  lärarnas  och  IT‐pedagogernas  samtal  har  det  skett  en  tydlig 
förändring  i  deras  sätt  att  samtala  kring  sitt  arbetssätt  och  hur  de  arbetar  med 
datorerna i undervisningen. Några har antytts ovan såsom förändringen att samtala om 
var  de  kan  hitta  olika  resurser  till  att  samtala  om  vikten  att  använda  datorn  för  att 
kunna öppna upp klassrummet. Datorn kan möjligtvis tillföra en annan dimension och 
lust  till  elevernas arbete med skoluppgifter då en  tredje part kan se och kommentera 
                                                        
23 Diskussioner förs om integrering av datorer på samtliga skolor i kommunen. 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deras arbete. Att det inte bara görs för att läraren vill det utan för att visa upp sitt arbete 
för  det  omgivande  samhället.  Det  ger  nya  och  andra  möjligheter  till  att  etablera  ett 
förhållningssätt till ett livslångt lärande där eleverna får syn på att deras arbete betyder 
något  i  ett  omgivande  samhälle  redan  i  de  lägre  åldrarna.  Sedan  finns  det  stora 
variationer  på  skolan  och  ibland  verkar  organisatoriska  svårigheter  ligga  bakom  att 
kunna  arbeta  och  utveckla  sitt  arbetssätt.  Det  handlar  om  praktiska  saker  som  att 
lärarna inte är administratörer på sina datorer24, att de inte har tid att planera lektioner 
eller  att  de  får  jobba  med  dubbla  planeringar  som  en  lärare  ovan  gjorde.  Ett  annat 
praktiskt  hinder  kan  utgöras  av  att  deras  fysiska miljö,  klassrummet,  som möjligtvis 
hindrar de från att ta nästa steg i att öppna upp sitt klassrum.  
 

                                                        
24 Se exempel på hur andra kommuner har hanterat denna problemtik. Exempelvis Gävle, 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.362995/magplask‐for‐skoldatorer‐i‐gavle och Stockholm 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.437435/rektorerna‐sagar‐stockholms‐it‐kop. För ytterligare 
information i fråga har Datorn i utbildningen skrivit en artikel kring frågan: http://www.diu.se/nr8‐
09/nr8‐09.asp?artikel=s22 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Fokusgruppssamtal med rektorer 
Det mest frekvent återkommande samtalsämnet under fokusgruppssamtal (i likhet med 
lärarna)  var  tekniska  aspekter  samt  de  stora  utmaningarna  kring  att  organisera  och 
skapa  förutsättningar  för  lärarna  att  förändra  arbetssättet  i  relation  till 
implementeringen av ett en‐till‐en. Att skapa ett arbetssätt där datorn blir något mer än 
en  avancerad  räknemaskin  på  matematiklektionen  eller  reduceras  till  en  avancerad 
skrivmaskin  som  en  av  rektorerna  uttryckte  det.  Redovisningen  av  rektorernas 
fokusgruppssamtal  är  uppdelat  i  olika  områden  som  kommer  att  redovisas  nedan. 
Fokus för denna redovisning är att försöka få fatt i förändringar i talet om utmaningar i 
samband  med  implementeringen  och  arbetet  med  en‐till‐en‐satsningen  som  gjorts  i 
skolorna25 under projektiden 2009‐2011.  

Utmanar och förändrar lärarnas arbetssätt och roll 
En av de allra största utmaningarna som rektorerna uttryckte det var att organisera och 
skapa förutsättningar för  lärarna att  förändra sitt arbetssätt. Samtalet kring arbetssätt 
återkom under samtliga samtal på lite olika sätt. Under det första samtalet lyftes frågan 
på en mer generell nivå och mer som ett konstaterande att arbetssättet måste förändras 
i och med att en‐till‐en infördes. Att det kommer att förändras var alla rektorer ense om 
men  hur  det  kommer  att  förändras  eller  i  vilken  riktning  de  önskade  en  förändring 
samtalade rektorerna mindre om. Under det första samtalet så hade en del skolor precis 
fått  sina  datorer  medan  andra  hade  arbetat  något  längre  med  sina.  De  skolor  som 
nyligen fått datorerna beskrevs arbetssättet till en början som en parallell process där 
lärarna använde sitt ”vanliga” arbetssätt men med ett nytt redskap.  

”… vi har sett på vår skola så använder man sig väldigt mycket utav 
sina tidigare metoder, redskap så men man överför det någonstans 
till  datorn  …  det  är  någon  slags  parallell  process…” 
(Fokusgruppssamtal 1) 

Rektorer  i  andra  skolor  tenderade  att  hålla  med  om  att  undervisningen  bedrevs  på 
ungefär liknande sätt i många ämnen som förut, innan datorerna, men också att det har 
hänt mycket i en del klasser. De menar att det är en tröskel som lärarna måste komma 
över och några påpekade att det har tagit längre tid än vad de hade trott.  

”… vi trodde kanske att det skulle vara lite enklare eller gå snabbare 
än vad det har gjort.” (Fokusgruppssamtal 1) 

Detta kan bero på att vissa lärare inte valt själv att arbeta med datorer utan att det är 
något som är bestämt uppifrån, trodde några av rektorerna. Under fokusgruppssamtal 3 
återkom samtalet kring lärare som var mindre intresserade av att arbeta med datorerna 
och  en  rektor  uttryckte  det  att  det  var  lättare  förut  när  bara  eldsjälarna  var  de  som 
arbetade med datorerna. Nu stod de  inför andra problem med  lärare som kanske  inte 
var nöjda eller ville ändra sitt arbetssätt. Rektorerna ansåg att det var svårt att förändra 
yrkesprofessionen  då  lärare  ofta  ser  sig  själva  som  den  som  har  kunskapen  och  ska 

                                                        
25 Det är inte enbart rektorer från de skolor som deltagit i kommunens satsning utan det är en blandning 
av skolor i kommunen som även utan satsningen har arbetat med en‐till‐en. Längden som de arbetet på 
detta sätt varierar. 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förmedla den till eleverna. Lärarens roll i ett en‐till‐en‐klassrum förändras menar de till 
att mer organisera undervisningen snarare än att förmedla ett innehåll till eleverna.  

Under fokusgruppssamtal 3 menade en av rektorerna att en del lärare tenderar att 
se  datorn  som  en  genväg  till  någonting  att  det  ses  som  en  enklare  väg  till  att  sätta 
eleverna i arbete. Rektorn menade att det krävs ett enormt arbete för att få datorn till 
att användas som ett pedagogiskt verktyg. Rektorerna var samstämmiga kring att det är 
viktigt  att  lärarna  ändrar  sitt  arbetssätt  till  att  använda  datorn  som  ett  pedagogiskt 
verktyg. Vad de menade med att datorn ska användas som pedagogiskt redskap är något 
svårare att få fatt på i samtalen. Några spår går dock att utläsa. Det handlar framförallt 
om möjligheterna att samarbeta mellan lärare och med andra klasser i olika länder samt 
möjligheten  att  arbeta mer  ämnesövergripande.  Rektorerna  samtalar  även  en  del  om 
möjligheterna att öppna upp klassrummet och att eleverna kan arbeta oberoende av tid 
och plats på ett annat sätt och att detta är något som lärarna borde utnyttja mera ansåg 
rektorerna. I relation till det ämnesövergripande arbetet säger en rektor att: 

”… vi tänker det här som en del i det ämnesövergripande arbetet att 
det här ska vara någon slags motor att  få det här att  fungera ännu 
bättre  och  samarbete  mellan  ämnena  och  möjligheten  att 
kommunicera och jobba tillsammans … det är våran bild och dit ska 
vi försöka få det också.” (Fokusgruppssamtal 3) 

En  rektor menade att deras ambition också är  att  arbeta ämnesövergripande men att 
arbetssättet stoppas upp något då inte hela skolan har en‐till‐en. (Fokusgruppssamtal 3). 
De rektorer som arbetar med de  lägre åldrarna har ofta redan ett etablerat arbetssätt 
att arbeta ämnesövergripande och detta nämner de också.  

Bland rektorerna uttrycks en rädslan eller oro kring att datorn bara används som 
skrivmaskin i klassrummet. Rektorerna uttryckte att de ville att  lärarna skulle komma 
längre i att använda datorerna och då på ett mer varierat sätt. Under det tredje samtalet 
fördjupades samtalet kring vikten av att planera och konstruera uppgifter som utmanar 
eleverna i sitt tänkande och då i relation till att använda datorn. Rektorerna kom in på 
att  skapa  uppgifter  som utmanar  eleven när  de  använder  datorer  och  att  lektionerna 
måste  planeras  om  och  att  det  inte  går  att  använda  samma  uppgifter  som  när 
källan  ”bara  var  boken  och  sidorna  44‐48”.  I  och  med  att  de  har  varsin  dator  har 
eleverna  tillgång  till  ett  helt  annat  material  och  därmed  måste  uppgiften  och 
arbetssättet ändras vilket kräver ett omfattande arbete av  läraren både när det gäller 
att konstruera lärandeaktiviteten, uppgiften men även kring bedömningen av elevernas 
arbeten (se bedömning längre ner). 

En rektor ansåg att de kunde ställa högre krav på eleverna i och med att de nu har 
varsin dator. En annan rektor menade att det kanske inte är högre krav men andra krav 
och att datorn kan tillföra en dimension där skolarbetet blev mer lustfyllt och roligare 
som  rektorn  kopplade  till  livslångt  lärande  och  entreprenörskap  som  han/hon  ansåg 
som viktiga delar.   

En av rektorerna  lyfte en  fundering kring hur och om styrning av vilka program 
som lärarna får använda i sin undervisning. Att som rektor förorda vissa programvaror 
framför andra. En annan rektor var inne på ett liknande spår där han menade på att det 
var  en  av  hans  uppgifter  att  ligga  i  framkanten  och  tipsa  lärarna  om  användbara 
programvaror  att  använda  i  sin  undervisning.  Se  även  enkätundersökningen  där 
eleverna listat de mest använda programvarorna som de använder i skolan. 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En  rektor26 menar att deras elever  tycker om när det blir mer  traditionell  lektion där 
det är väldigt enkelt och avskalat, ett samtal. Samtliga rektorer håller med att variation 
är något som de måste sträva efter och att det är önskvärt. Här måste lärarna göra ett 
medvetet val när man väljer hur man vill undervisa i ett visst ämne och vilka resurser 
som användas där datorn blir ett naturligt redskap och inte ett måste  i varje moment. 
Rektorerna har varit noga med att poängtera att datorn är ett  redskap och  inte något 
självändamål. En del rektorer berättar att lärarna ofta låter eleverna välja vilket redskap 
de vill använda till att lösa vissa uppgifter.  

Rektorerna  tyckte  sig  se  att  det  har  skett  en  maktförskjutning  i  klassrummet. 
Eleverna  tar  större  plats  och  hittar  information  på  Internet  som  läraren  måste  ta 
ställning  till.  Rektorerna  menar  att  det  skiljer  sig  från  förr  när  materialet  var  mer 
förutbestämt  i  form  av  en  lärobok  och  där  informationen  mer  eller  mindre  är 
tillrättalagd och begränsad i viss mening. Kontrollen över var undervisningen tar vägen 
har förskjutits i den bemärkelsen när eleverna kan söka resurser och information kring 
ett  ämne.  En  annan  rektor  berättade  att  en  lärare  säger  sig  ha  fått mer  kontroll  över 
elevernas arbete genom att han/hon ser hela tiden elevens aktivitet via deras Wikisar. 
Rektorerna  lyfte  även  frågan  om  källkritik  som  de  ansåg  var  ett  viktigt  område  att 
arbeta kontinuerligt med.  

Under  det  näst  sista  samtalet  berättade  en  rektor  att  han/hon  märkte  att 
datorerna inte användes. Rektorn skulle hoppa in och vikariera på en matematiklektion 
och hade planerat att jobba med Excel under lektionen. När han kom till  lektionen var 
det  inte en enda av eleverna som hade datorn med sig. De hade den antigen hemma,  i 
skåpet, urladdad eller så var den trasig och/eller på reparation. Matematik är också det 
ämnet som var återkommande  i samtalet med  lärarna som ett av de svåraste ämnena 
att arbeta med och integrera datorn i på ett naturligt sätt (se ovan). 

Rektorerna ansåg att det inte gick att backa nu att ta tillbaka datorerna och ”återgå” 
till  det  gamla  arbetssättet  innan  datorerna.  Därmed  kan  vi  påstå  att  det  skett  en 
förändring i lärarnas arbetssätt där de har integrerat datorerna i sin undervisning på ett 
eller annat sätt som vi gett exempel på ovan. Rektorerna uttrycker även att eleverna har 
ändrat  sitt  arbetssätt då de uttryckt  en oro vid byte av  skola  att  ”den  skolan har  inte 
datorer hur ska det gå för mig då?” 

Organisering av undervisningen 
Under  samtalen  har  funderingar  framkommit  kring  hur  organiseringen  av 
undervisningen  kan  göras  på  andra  sätt.  I  och  med  att  datorerna  införts  ser  en  del 
rektorerna ett behov av förändring när det gäller till exempel storlek på klasserna, den 
fysiska miljön, lokaler och åldersindelning. När det gäller storlek på klasserna finns det 
en ekonomisk aspekt med, där ökat antal elever delvis finansierar inköp och underhåll. 
En del rektorer såg det tvärtom att de har minskat elevantalet i klasserna för att bättre 
kunna arbeta och fördela klassen rent lokalmässigt, vilket har gett andra vinster som till 
exempel att kunna utnyttja olika sorters specialutrustning på ett effektivt sätt. En annan 
rektor  påpekade  själva  skolbyggnaden.  Rektorerna  menade  att  deras  lokaler  inte  är 
anpassade till det flexibla arbetssättet som de bärbara datorerna erbjuder. Reda under 
det  första  samtalet  väckte  en  rektor  frågor  kring  organisering  av  undervisningen  och 
gruppstorlek. 

                                                        
26 Rektorn kommer från en skola där de arbetat med en‐till‐en under en längre tid. 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Det som ska bli spännande är ju när alla elever har en bärbar dator 
det handlar bara om ett par år så hu påverkas då gruppstorlekar och 
undervisningen?  Kan  man  organisera  verksamheten  på  ett  annat 
sätt? Om man har  en  föreläsning  i  historia  så  kan man  faktiskt  ha 
den för hundra elever samtidigt. Varför ska det bara var för 17? Hur 
gör  man  då  med  tjänsterna  vad  öppnar  det  för  möjligheter? 
(Fokusgruppssamtal 1) 

Det  stängda  klassrummet  är  något  rektorerna  ser  som  något  som  inte  kommer  att 
finnas kvar utan de vill arbeta  för att öppna upp klassrummet och arbeta  för en skola 
som är mer integrerad i det omgivande samhället. Under det sista samtalet nämner en 
rektor  att  lärarna  och  eleverna  är  betydligt  mer  mobila  och  vill  vara  det  när  de 
använder datorn och att  ”stängda” klassrum kanske  inte kommer att  finnas på  längre 
sikt på samma sätt som det ser ut idag.  

Att  anställa nya  lärare är en utmaning  (detta påpekar även  lärarna). Rektorerna 
menar att de nyexaminerade lärarna ofta saknar digitala kompetensen som krävs i ett 
en‐till‐en‐klassrum.  Rektorerna  ifrågasatte  lärarutbildningen  och  undrade  varför  de 
inte utbildar lärarna i att använda digitala resurser. Här efterlyses dialog med lärosäten 
att  skapa  utbildningstillfällen  och  att  integrera  digital  kompetens  som  en  del  av 
lärarutbildningen men även fortbildningstillfällen efterlystes.  

Utmanar synen på kunskap och bedömningspraktiken 
I  likhet  med  lärarna  kommer  rektorerna  också  in  på  kunskapssynen  och  vad  som 
förväntas  att  eleverna  att  kunna  efter  genomgången  grundskola.  I  samtalet  med 
rektorerna fokuserades vikten av bedömning och vad och hur kunskap bedöms. Under 
det första samtalet ansåg en rektor att vi är så tränade i att bedöma skrivna texter. I och 
med  att  vi  använder  datorn  i  undervisningen  lockar  det  fram  andra  estetiska 
uttryckssätt,  menade  rektorn.  Dessa  är  vi  kanske  inte  lika  vana  att  bedöma  i  skolan 
menade  rektorn.  Rektorn  berättade  om  ett  exempel  där  eleverna  hade  skapat  ett  tre 
minuters långt radioprogram om personer som på ett eller annat sätt stått ut i samhället. 
När  läraren  sedan  skulle  lyssna  på  programmen  och  bedöma  dessa  blev  han/hon  så 
berörd  av  programmet  vilket  gjorde  det  svårt  att  bedöma.  I  ett  radioprogram  finns 
andra kvalitéer  som  läraren  inte har  erfarenhet  av  att  bedöma  i  samma utsträckning. 
Här  anser  rektorerna  att  hela  skolsystemet  ligger  efter  och  att  det  kanske  i  de 
nuvarande betygskriterierna delvis mäter andra kunskaper än vad eleverna uttrycker 
med hjälp av datorn som redskap för att visa sin kunskap. 

Rektorerna  har  också  sett  en  något  ökad  arbetsbelastning  hos  lärarna  när  det 
gäller  att  bedöma  elevernas  arbeten.  Eleverna  producerar mer  text  och  skapar mera 
bilder,  filmer  osv.  än  tidigare  och  lärare  saknar  erfarenhet  kring  att  bedöma  dessa 
arbeten.  

Utmanar ekonomin 
Redan  under  första  samtalet  oroade  sig  rektorerna  över  hur  de  ska  kunna  finansiera 
satsningen efter projekttiden. Redan nu såg dom ett enormt tryck från elever och lärare 
som har jobbat med en‐till‐en och ska få en ny klass eller elever som ska till en ny skola 
att de vill  fortsätta  jobba med en‐till‐en. Rektorerna menar att  ”det går  inte att backa 
nu”.  Kostnader  finns  inte  bara  i  själva  hårdvaran  utan  det  är  även  programvarans 
licenser som utgör en stor kostnad. En rektor hade försökt få ned kostnaden genom att 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köra  open‐source  lösningar  som  Open‐Office  men  det  var  inte  tillåtet  enligt 
leasingavtalet  som  är  knuten  till  Microsofts  programvaror.  En  rektor  valde  Apple‐
datorer vilket han ansåg som ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Framförallt för att 
Microsoft‐licenserna  var  kostsamma  och  att  eleverna  inte  behövde  alla  de 
programvaror  som  ingick  i  Officepaketet  som  till  exempel 
databashanteringsprogrammet Access.  

Organisera och skapa förutsättningar för kunskapsdelning 
Fortbildnings‐ och utbildningsinsatser diskuterades mest under det första samtalet. Här 
fördes  samtalet  kring  att  hitta  former  och  organisera  fortbildning  så  att  lärarna hade 
möjlighet att  lära av varandra. Rektorerna menar även att det är viktigt att ställa krav 
på lärarna att gå e‐kurser på nätet, som till exempel PIM27.  

När det gäller organisering av lärande och utbildning för lärarna menar en rektor 
att  det  finns  en  skillnad mellan  äldre  och  yngre  lärare  och  hur man  ser  på  lärande  i 
yrkeslivet:  

… om man  får säga äldre  lärare dom vill ha kurs  i ett verktyg men 
det är inte så det funkar längre nu får man tips om ett verktyg och så 
får man utforska det själv.” (Fokusgruppssamtal 5) 

Under samtliga samtal har rektorerna betonat och återkommit till hur viktigt det är att 
lärarna delar med sig av sina erfarenheter kring att använda datorerna i undervisningen 
till sina kollegor. Det har handlat om att de tycker det är viktigt att lärarna delar med sig 
av olika webbresurser  som de använder men även  lektionsplaneringar eller  liknande. 
De flesta rektorerna som deltagit  i samtalen har organiserat kunskapsdelningen på ett 
eller  annat  sätt.  Under  samtalen  har  tre  olika  mönster  kring  att  organisera 
kunskapsdelningen  på  framträtt.  Dessa  mönster  som  framträtt  beror  naturligtvis  på 
vilken  ålder  på  eleverna  samt  storleken  på  skolan.  Det  här  är  en  fråga  som  skolorna 
ständigt arbetar med och ser som en utmaning att arbeta med och utveckla för att hitta 
vad  som passar  bäst  i  den  fas  de  befinner  sig  i.  Nedan presenteras  tre  olika mönster 
eller modeller hur skolor har valt att organisera kunskapsdelningen. 
 

1) Skola F6 
Årskurs  fem  och  sex  har  en‐till‐en  på  skolan.  Årskurs  fyra  har  halvklass 
uppsättning av datorer plus ett antal iPads. Skolan har en lärare som rektorn 
beskriver  som  en  eldsjäl  som  är  duktig,  IT‐intresserad  och  kompetent.  
Läraren  har  nedsättning  i  sin  tjänst  för  att  utveckla  och  hjälp  andra  lärare 
med  IT‐relaterade  frågor.  Läraren  får  bland  annat  tid  på  de  allmänna 
lärarmötena  där  han/hon  berättar  om  tips  och  idéer  kring  olika 
programvaror eller tjänster. 
 
 
 

                                                        
27 PIM (Praktisk IT‐ och Mediekompetens) är ett utbildningsmaterial som Skolverket tillhandahåller till 
lärare för att höja IT kompetensen hos lärarna. Materialet är självinstruerande och finns på 
http://www.pim.skolverket.se. Materialet är i dagsläget gratis. Efter 2014 kommer en avgift att tas ut. 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/pim/forandringar‐for‐deltagande‐i‐pim‐1.184904) 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2) Skola 79,  
Samtliga klasser i skolan har en‐till‐en. På skolan finns det två stycken lärare 
som har en viss procent av sina tjänster som IT‐ansvariga. Sedan finns det en 
lärare  och  en  biträdande  rektor  som  till  viss  del  fungerar  som pedagogiskt 
support  till  lärarna.  De  har  även  en  ansvarig  lärare  i  varje  arbetslag  som 
ansvarar för att de ha regelbundna träffar och diskutera IT‐relaterade frågor, 
både tekniska och pedagogiska frågor. 
 

3) Skola F9,  
Samtliga klasser har en‐till‐en. Skolan har organiserat kunskapsdelningen på 
flera olika plan. Dels har skolan en  IT‐chef på heltid. De har ett antal  lärare 
som fått en viss procent av sin tjänst till att fungera som handledare för andra 
lärare. Deras ansvar är bland annat att organisera möten och att finnas som 
stöd och hjälp för lärarna. Dels har skolan en fast tid en gång i veckan, ett sk. 
forum  där  vem  som  helst  kan  visa  eller  dela  med  sig  av  kunskap  inom 
området. Detta görs framförallt av lärarna men även rektorn eller IT‐chefen 
deltar och/eller bidrar med innehåll.  
 

Generellt kan man säga att de flesta skolorna har någon form av IT‐pedagog. Sedan finns 
det  stora  variationer  hur  tjänsten  ser  ut  och  är  fördelad.  Utöver  detta  har  lärarna 
fortbildning och kurser som de kan gå utanför och inom kommunen. En rektor menade 
att  lärarna  måste  bli  mer  kompetenta  på  att  handha  datorn  så  de  kan  lösa  enkla 
tekniska problem själva. Sedan gjordes även andra insatser för att underlätta för lärarna 
om deras egen eller elevernas datorer går sönder eller kraschar. En sådan lösning var 
att genom ett enkelt kommando ”boota om” datorn via nätverket. 

Några  av  rektorerna har  valt  att  köpt  in Apple‐datorer och då har det  ingått  ett 
utbildningskoncept.  Det  finns  även  de  som  köpt  in  PC‐datorer  där  det  också  ingått 
utbildning av företaget som säljer datorerna eller licenserna. Hur denna utbildning eller 
kompetensutveckling  sett  ut  redovisas  inte  i  denna  rapport  då  vi  inte  gått  in  på  det 
under samtalen. 

IT‐infrastruktur och praktiska aspekter 
Under  fokusgruppsamtalen återkom utmaningar som handlade om praktiska aspekter 
och hur IT‐infrastrukturen kunde förbättras och/eller svårigheter med den. En praktisk 
aspekt som rektorerna samtalade kring var lagringsutrymme för elevernas arbeten. Det 
verkade inte finnas någon uttänkt strategi för hur detta på kommunal nivå utan det var 
upp till varje enskild skola att lösa det. De allra flesta verkar använda skolportalen som 
lagringsyta. När det gäller skolportalen och dess användning ansåg en del rektorer (och 
lärare) det som ett hinder i deras arbete att använda skolportalen när det gällde att visa 
upp elevernas arbete för andra. Skolportalen var vid tidpunkten för samtalen en stängd 
yta där det  inte gick att visa upp elevernas arbete för andra än läraren, klasskamrater 
och  föräldrar.  En  av  skolorna  har  diskuterat  detta  i  ledningsgruppen  och  menar  att 
detta sågs som ett hinder för lärarnas arbete. Även lärarna tar upp detta som en svaghet 
i skolportalen28.  

                                                        
28 Det är möjligt att skolportalen har utvecklats på denna punkt efter detta samtal. 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Jag  vet  inte  ur  lärarperspektiv  men  som  vi  diskuterat  litegrann  i 
skolledningen så ser vi en svaghet just nu i skolportalen att man inte 
kan visa upp det världen för vi ser ju att okej det är klart att eleven 
ska sin privata del och sen ska man kunna visa upp i klassen eller i 
kursen eller på skolan eller till  föräldrarna men vi vill också kunna 
visa  upp  för  världen  samarbeta  med  andra  skolor  eller  andra 
länder  ...  det  är  tänkt det  är  väldigt ur  ett  skolperspektiv  ...  att det 
här är vi och ... det här är vår värld ...  (Fokusgruppssamtal 3) 

Under  projekttiden  har  det  skett  en  upphandling  av  IT‐driften  i  kommunen.  Det  har 
framkommit en del oro  för detta och vissa  frågor har rektorerna  fått  strida  för. En av 
dessa  frågor  rörde  administratörsrättigheter  på  datorerna  för  lärare  och  elever. 
Skolorna  har  hanterat  frågan  på  lite  olika  sätt.  En  del  har  låtit  lärarna  vara 
administratörer på sina datorer men inte eleverna. En del har öppnat datorer för både 
elever och lärare. De som har ”öppna” datorer har pratat om att det i termer att det är 
ett lärtillfälle och att de tar upp saker till diskussion om något inträffar. En rektor på en 
skola där både lärare och elever är administratörer på sina datorer menade: 

Alla  är  administratörer  på  sin  dator  och  det  tycker  vi  är  en 
jätteviktig del och det har vi stridit för. Från början ville de (de som 
nu ansvarar för IT‐driften) inte ha det. Om du inte är administratör 
på din dator så kommer du inte att kunna använda datorn på ett sätt 
som  vi  vill  att  man  ska  kunna  använda  datorn  på.  (enskilt  samtal 
med rektor) 

Rektorerna började också  fundera på och  ifrågasätta  en‐till‐en‐satsningen ur  ett 
hårdvaruperspektiv. De  började  diskutera  om bärbara  datorer  är  den  bästa  och 
enda lösningen när det gäller att arbeta med digital teknik i skolan. Samtalet har 
då  fokuserat  kring  att  skapa  variation  och  erbjuda  mer  mobila  enheter. 
Rektorerna menar ett de köper  in ett antal olika digitala  resurser  för elever och 
lärare att  använda och beroende på vad de  ska arbeta med och hur  så väljer de 
lämpliga resurser. En del rektorer hade börjat resonera kring att varje klass bör 
ha ett tiotal datorer, läsplattor och smartphones till sitt förfogande för lärande och 
undervisning.  Intressant  här  är  att  fokus  förflyttas  från  den  fysiska  enheten  till 
lärande och undervisning. 

Gränser som suddas ut 
Under  fokusgruppssamtal  tre  framkom  ett  samtalsämne  som  inte  tidigare  berörts. 
Ämnet  berörde  hur  datorn möjliggjorde men  även  synliggjorde  en  gråzon mellan  det 
privata  och  det  offentliga.  I  en  skola  hade  lärarna  samtalat  och  diskuterat  olika 
dilemman när det gäller att vara kompis med sina elever på Facebook. Ett exempel som 
en av rektorerna togs upp var hur läraren skulle hantera om han/hon såg en festbild på 
elevens profil och hur och om läraren skulle kontakta föräldrarna. I det samtalet hade 
lärargruppen kommit fram till att det är deras ansvar som vuxen och de skulle agera på 
samma sätt om det  skulle hända  i korridoren eller på annan plats. Rektorn menar att 
det är ett stort ansvar i och med att denna privata/offentliga gräns flyttas. Vilket ses av 
rektorerna  som  både  positivt  och  negativt.  En  rektor  menar  att  det  positiva  är  att 
eleverna  har  möjlighet  att  fördjupa  sitt  arbete  i  skolan  och  kunna  fortsätta  med  det 
hemma istället för att bli avbruten när lektionen är slut och att behöva vänta till nästa 
lektion. Det här arbetet och diskussionen pågår ständigt i skolorna och det blir än mer 
påtagligt med den mängden datorer som skolorna har. 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Det är väldigt mycket utanför skolarbetet som kommer  in  i skolan. 
(Fokusgruppssamtal 3) 

En förändrad rektorsroll? 
De  allra  flesta  rektorer  som  varit  med  under  samtalen  och  de  som  vi  samtalat  med 
enskilt  anser  inte  att  rektorsrollen  förändrats  så  mycket.  Någon  påpekar  att  det  har 
blivit en ökad administration men det ser han/hon inte direkt kan knytas till ökningen 
av datorer i skolan. En rektor påtalar en skillnad som handlar om kommunikation och 
hur han/hon som rektor ska förhålla sig till och sprida information på ett lämpligt sätt. 
Rektorn menar att informationen sprids så snabbt och att det är svårt att veta vad och 
vilken information som ska spridas till olika grupper. Vid ett tillfälle hade rektorn riktat 
information till en speciell klass och lärargrupp. Rektorn ansåg att de bara berörde en 
viss grupp men när rektorn kom till skolan dagen därpå fanns där ett missnöje varför 
bara  denna  grupp  fått  informationen.  Detta  bedömdes  av  rektorn  som  en  ny 
arbetsuppgift men även som en ny typ av kompetens. 

… den här snabba  informationen och så är det  ju  i klasserna också 
med eleverna och lärarna och föräldrarna hela tiden och man klarar 
inte  och  nå  ut  med  den  informationen  …  det  är  den  största 
skillnaden tycker jag. (Fokusgruppssamtal 5)  

Sammanfattning ‐ avslutande reflektioner 
I  likhet med lärarna samtalar rektorerna i stor utsträckning om vikten av att  förändra 
undervisningen  och  arbetssättet.  Rektorerna  har  under  åren  arbetat  med  och  visar  i 
samtalet  på  en  förändring  när  det  gäller  att  organisera  och  skapa  förutsättningar  för 
kunskapsdelning.  Detta  är  ett  pågående  arbete  vilket  också  rektorerna  påpekar.  De 
samtalar  också  en  del  kring  organiseringen  av  undervisningen  och  hur  de 
organisatoriskt  kan  verka  för  en  förändring.  Detta  varierar  lite  mellan  de  olika 
rektorerna  vilka  som  ser  sig  behöva  ändra  organisationen  och  inte.  En  del  ser  inga 
behov  av  förändring  medan  andra  ser  det  som  en  nödvändighet  för  att  utveckla  sin 
verksamhet.  En  rektor  väckte  redan  under  det  första  samtalet  frågan  kring 
omorganisation. Även om rektorerna  inte  tycker  att deras yrkesroll  har  förändrats  så 
mycket kan vissa saker lyftas fram som en tydlig förändring. Det verkar vara mer vanligt 
i skolorna som har en‐till‐en att de har någon form av IT‐chef eller IT‐ansvarig på sina 
respektive  skolor.  Detta  kan  ses  delvis  som  en  ny  tjänst  som  tidigare  inte  funnits  på 
skolorna. Nya arbetsuppgifter såsom att sprida och hantera information är också något 
som påtalas  som en  förändring  av  rollen  då  rektorerna måste  tänka  strategiskt  kring 
hur  information  sprids  och  hur  det  kan  påverka  elever,  föräldrar,  lärare  och  övriga 
berörda.  Skillnaden  består  i  att  det  finns  fler  kommunikationskanaler  och  att 
informationen sprids mycket snabbare. 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Inledning 
I  projektet  genomförde  även  enkätundersökningar  som  riktade  sig  till  elever  i  skolor 
som hade börjat arbetat med en‐till‐en under 2009. I enkätundersökningen, år 3 valde 
vi att vända oss till klasser som under projekttiden fått bärbara datorer. Dock har vi inte 
tagit in ytterligare skolor. Enkätundersökningen gjordes tre gånger under projekttiden; 
2010 (år 1), 2011 (år 2) och 2012 (år 3). Enkäten skickades ut till elever på nio skolor29 
(två gymnasieskolor och sju grundskolor) under april/maj.  

Det  övergripande  syftet  med  enkätundersökningen  var  att  få  syn  på  eventuella 
förändringar under treårsperioden i attityden hos eleverna kring att använda datorn  i 
skolarbetet. Vi ville få en bredare bild av hur eleverna uppfattade vad datorn användes 
till på lektionerna och om datorn hade påverkat deras attityd till skolarbetet. I samband 
med videoobservationer i klassrummet (under det första året) var det en del elever som 
använde Facebook under  lektionerna. En del  lärare uttryckte en oro över att eleverna 
kanske hade och skulle få svårigheter med att koncentrera sig när de använde datorn på 
lektionen. Lärarna menade att det  ibland var svårt att veta om de var skolarbete eller 
annat som de använde datorerna till under lektionstid. Detta följdes upp i enkäten där vi 
ställde  ett  antal  frågor  i  relation  till  hur  eleverna  upplevde  datorn  som  eventuell 
distraktion  på  lektionerna.  Vi  ställde  även  frågan  om  eleverna  hade  blivit  utsatta  för 
mobbning på nätet efter att de fått sina bärbara datorer. Enkätens utformning när det 
gäller påståendena förutsatta att eleverna har gått i skolan utan en bärbar dator under 
en  period  vilket  gjorde  att  en  del  elever,  speciellt  i  enkätundersökningen  år  3, 
förmodligen hade svårt att svara på påståendena eftersom en del av dessa elever hade 
ingen erfarenhet att gå i skolan utan en bärbar dator till sitt förfogande. Se bilaga 1 för 
samtliga frågor som ställdes till eleverna.  

Svarsfrekvens 
De flesta elever som har svarat på enkäten under år 1, 2010 gick i åk 5 och 8. De hade då 
haft datorerna i ungefär ett halvår. De flesta eleverna som svarat på enkäten år 2, 2011 
gick i åk 6 och åk 8 och på den sista enkäten som gick ut under år 3, 2012 var det flest 
elever  i  åk  9  och  åk  6  som  svarade.  Gymnasieeleverna  är  underrepresenterade  i 
samtliga  enkätundersökningar. År  1  utgör  gymnasieeleverna  16  procent  av  det  totala 
antalet elever som svarat. Speciellt är åk 3 på gymnasiet underrepresenterat där endast 
en  elev  svarat  på  enkäten.  Under  år  3  var  det  ingen  gymnasieelev  som  besvarade 
enkäten. Tabellerna nedan visar det totala antalet elever som enkäten gått ut till samt 
hur många av dem som svarat. Tabellen är uppdelad efter klasserna åk 4‐6, åk 7‐9 samt 
gymnasiet åk 1‐3.  
 
 
 
 
 

                                                        
29 Enkäten gick ut till elever i åk 4 till åk 3 på gymnasiet. Skolorna som valdes hade på något sätt hade 
satsat på att implementerat 1:1 i sin skola under 2009. 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 Åk 46  Åk 79  Gym 
År1  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande: 

  291  232  374  260  313  79 
             
År 2  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande: 

  223  144  323  176  313  35 
             
År 3  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande:  Totalt:  Svarande: 

  125  52  271  86  221  0 
Tabell 6. Tabellen visar det totala antal elever som enkäten gått ut till samt hur många av dessa som 
svarat. 

Öppna frågor i enkäten 
Två  frågor  i  enkäten var  så kallade öppna  frågor. Detta  innebar  att  eleverna  lämnade 
fritextsvar. I en av de öppna frågorna bad vi eleverna lista vilka programvaror de ansåg 
att de använde mest i skolan och den sista frågan gav utrymme för eleverna att lämna 
egna kommentarer. Frågan som handlade om programvaror som användes var öppen i 
den  bemärkelse  att  ingen  definition  gjordes  av  vad  som  menades  med  program. 
Eleverna  fick  själva  skriva  ner  de  program  som  de  ansåg  att  de  använde  mest  i  sitt 
skolarbetet.  Detta  resulterade  i  en  ganska  vid  flora  av  programvaror  och 
internettjänster. I den kategorisering som gjorts har internettjänsterna tagits med även 
om dessa  rent definitionsmässigt kanske  inte  räknas  som ett program.  I det här  fallet 
har vi valt att låta elevernas svar få definiera vad som de anser vara ett program.  
 
Programvarorna och internettjänsterna har delats in i två kategorier: 

 Ämnesövergripande programvaror och internettjänster 
 Ämnesspecifika programvaror och internettjänster 

 
Materialet  har  sedan  ytterligare  delats  in  i  underkategorier.  Den  Ämnesövergripande 
kategorin  är  bred  och  innefattar  Officepaketet,  ljud‐,  bild‐  och  grafikprogram.  I  den 
Ämnesspecifika  kategorin  hör  program och  internettjänster  som direkt  kan  knytas  till 
ett  ämne.  Hit  hör  till  exempel  Lexia  som  har  kategoriserats  som  ett  program  som 
används  i  ämnet  Svenska.  Även  om  detta  program  säkert  används,  i  andra  ämnen, 
kategoriserats det här som ämnesspecifikt då det är utvecklat i syfte att öva eleverna i 
grammatik. Generellt har vi utgått från vad programmet har utvecklats till och därefter 
kategoriserat  om  det  kan  räknas  som  ämnesspecifikt  eller  ämnesövergripande 
program30.  Ett  övergripande  syfte  med  denna  fråga  var  att  få  en  bild  vad  eleverna 
uppfattade  som  de  program  som  de  använde  mest  i  sitt  skolarbete.  Materialet  kan 
tolkas som en ögonblicksbild av vad eleverna arbetade med under den tidpunkt enkäten 
genomfördes men  i och med att  enkäten genomfördes årligen har vi  ett material  som 
kan ge en indikation på vilka program som eleverna upplever att de använder mest i sitt 
skolarbete31.  

                                                        
30 För en specifik lista över program som eleverna angett se bilaga 2. 
31 Se även delstudie fyra: System‐ och programanalys 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Den avslutande frågan i enkäten var en fritextfråga där eleverna fick skriva om det var 
något ytterligare som de ville säga32. Kommentarerna har delats in i fyra kategorier: 

 Positiva kommentarer till användningen av datorerna 
 Negativa kommentarer till användningen av datorerna 
 Regler för användning av datorerna 
 Tekniska aspekter 

 
Nedan kommer enkätsvaren att redovisas utifrån årskurserna 4‐6, 7‐9 och gymnasiet 1‐
3. 

                                                        
32 Frågan i sin helhet löd: Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. 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Resultatredovisning – Årskurs 4‐6 
Svarsfrekvensen år 1  var 80% vilket utgjorde den högsta  siffran under de  tre  år  som 
enkätundersökningen gjordes. År 2 är siffran något lägre (64%) och år 3 var det knappt 
hälften (41%) som svarade på enkäten. Nedan kommer ett urval av frågor och resultatet 
att redovisas.  
 
  Åk 46 
År1  Totalt:  Svarande: 

  291  232 (80%) 
     
År 2  Totalt:  Svarande: 

  223  144 (64%) 
     
År 3  Totalt:  Svarande: 

  125  52 (41%) 
Tabell 7. Totalt antal elever som enkäten gått ut till samt antalet som svarat. 

Eleverna som svarat och deras datorer 
Totalt var det 232 elever som svarade på enkäten under år 1. Majoriteten av dessa var 
pojkar (54%) och gick i åk 5 (55%). Under år 2 var det totalt 144 elever som svarade på 
enkäten. Även här var majoriteten pojkar (57%) och gick i åk 6 (79%). År 3 dominerar 
svaren från åk 6 men under detta år var flickorna i majoritet (61%). 
 
  Åk 4  Åk 5  Åk 6 
År 1  46  128  58 
År 2  0  30  114 
År 3  18  0  34 
Tabell 8. Fördelning av de elever som svarat utifrån årskurs. 
 
De flesta eleverna som svarade på enkäten hade fått sin bärbara dator under 2009. Det 
är en  jämn fördelning av de elever som hade en Tablet PC respektive de som hade en 
vanlig bärbar dator. 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Attityd till användningen av datorn relaterat till skolarbetet 
För  att  ta  reda på  elevernas  attityd  kring  att  använda datorn  i  skolarbete  ställdes  ett 
antal  påståenden  till  eleverna.  Påståendena  handlade  bland  annat  om  de  tyckte  att 
skolarbetet blivit roligare sen de fått en egen dator och om de ställde sig positiva till att 
genomföra skolrelaterade uppgifter med hjälp av datorn.  
 
Majoriteten av eleverna  tycker att  skolarbetet har blivit  roligare när de hade en egen 
dator.  Även  om  siffran  sjunker  något  för  varje  år  (1).  Majoriteten  av  eleverna  anger 
också att de tycker om att använda datorn på lektionerna (2). Här ser vi en något annan 
trend då siffran stärks för varje år som undersökningen genomförts. 
 
1. Jag tycker att skolarbetet är roligare nu när jag har en egen dator. 

 
 
2. Jag gillar att använda datorn på lektionerna. 

 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Ingen åsikt 

Håller inte alls med 

Håller med lite grann 

Håller med 

År 3 

År 2 

År 1 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Ingen åsikt 

Håller inte alls med 

Håller med lite grann 

Håller med 

År 2 

År 1 



  69 

Elevernas attityder kring att göra läxor på datorn är inte lika positiva som attityden till 
skolarbetet  eller  till  att  använda  datorn  på  lektionerna.  Även  om  de  flesta  eleverna 
håller med om och gillar att göra läxorna med hjälp av datorn finns det en större andel 
som anser att datorn gör varken till eller från (3).  
 
3. Jag gillar att göra läxor mer när jag har min dator. 

 
 
 
Eleverna är något mer  splittrade kring påståendet om de vill  att  lärarna  ska  använda 
datorn  på  varje  lektion.  Under  år  1  anger  50%  av  eleverna  att  de  vill  att  läraren  ska 
använda datorn på varje lektion år 2 och 3 är det knappt 40% som vill det. Under år 2 
svarar 30% av eleverna att de inte har någon åsikt på påståendet om lärarna använder 
datorn på varje lektion eller inte.  
 
4. Jag vill att lärarna ska använda datorn på varje lektion. 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Koncentration och fokus 
En majoritet av eleverna håller inte alls med om att datorn hindrar dem att följa med på 
lektionerna  (5).  Siffran  går  tillbaka  något  under  år  3  där  några  fler  elever  anser  att 
datorn möjligtvis kan utgöra ett hinder för att följa med lektionen. På den uppföljande 
frågan  kring  om  de  upplever  att  det  är  svårt  att  lyssna  på  läraren  när  de  använder 
datorn anger en majoritet av eleverna även här att de inte tycker det är svårt att lyssna. 
Eleverna som svara på enkäten under år 3 har en större benägenhet att hålla med lite 
grann på denna fråga (6). 
 
5. Jag har svårt att följa med på lektionen när jag har datorn med mig. 

 
 
Denna fråga behöver undersökas ytterligare hur eleverna upplever att och förmågan att 
göra flera saker samtidigt. Beroende aktiviteten som försiggår i klassrummet är det nog 
mer eller mindre svårt att följa med vad läraren säger när man har sin dator med sig och 
kanske arbetar med den samtidigt. När läraren ger instruktioner är det kanske svårare 
att hålla på med datorn och samtidigt lyssna på detaljrik information från läraren. Detta 
skiftar  säkert  mellan  eleverna  och  hur  det  upplever  det.  Vilket  speglas  i  svaren  på 
påståendet kring om det är svårt att lyssna på läraren när eleven har sin dator med sig 
(6) där svaren är mer spridda. 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6. Det är svårt att lyssna på läraren när jag använder min dator. 

 

Till vad används datorn 
När det gäller vad datorn används till har vi ställt  frågor kring skrivande, räkning och 
matematik  samt  om  det  använder  datorn  för  att  arbeta med  ljud,  bild  och  video.  En 
majoritet av eleverna uppger att de skriver mer när de hade en egen dator (7). Denna 
siffra stärks något för varje år som undersökningen genomförts.  
 
När vi ställde frågan kring användningen av datorn för att räkna anger 58% av eleverna 
år 1 att de inte alls använder datorn för detta. I den sista enkätundersökningen sker en 
ganska stor förändring då 20% anger att de använder datorn när de räknar (8).  
 
7. Jag skriver mer nu när jag har min dator. 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8. Jag använder datorn när jag räknar på lektionerna. 

 
 
9. Jag använder datorn på matematiklektionerna. (frågan ställdes endast i 
undersökningen 2011 & 2012).  

 
När  frågan  är  omformulerad  svarar  eleverna  något  annorlunda.  De  tenderar mer  att 
ange att de använder datorn på matematiklektionerna. 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10. På lektionerna arbetar vi med bilder, ljud och video.  

 
 
När  det  gäller  användningen  av  multimodala  uttrycksformer  ser  vi  ett  mer  splittrat 
resultat. Under år 1 håller 31% av eleverna med om att de arbetar med bilder, ljud och 
video. I undersökningen år 3 har denna siffra stigit med nästan 15 procentenheter. Här 
skulle  vi  kunna  anta  att  det  ser  olika  ut  på  de  skolor  som enkäten  gått  ut  till  och  att 
lärarna  arbetar  olika  mycket  med  multimodala  uttrycksformer  medan  det  finns  en 
större samstämmighet när det gäller skrivande och räkning.  

Övrigt 
En  fråga  handlade  om  mobbning  om  eleverna  upplever  att  de  blivit  utsatta  för 
mobbning på nätet efter det att de fått sina bärbara datorer. Under år 1 uppgav 93% att 
de inte blivit utsatta för mobbning på nätet. Denna trend håller i sig under de tre åren 
som undersökningen genomfördes. 
 
11. Jag har blivit utsatt för mobbning på nätet efter att vi fått våra datorer. 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När det gäller användningen av Facebook, chat och liknande under lektionstid så är det 
tydligt  att  eleverna  vet  att  det  inte  är  tillåtet.  På  påståendet  om  de  får  chatta  eller 
använda Facebook svarade 84% under år 1 att de inte får. Detta förstärks ytterligare f 
något under år 2. År 3 ändras siffran något och det verkar som eleverna får i viss mån 
använda  Facebook  eller  liknande  även  om  det  fortfarande  finns  en  klar majoritet  av 
eleverna inte alls håller med. 
 
12. Jag får chatta, använda Facebook eller liknande när vi har lektion. 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Programvaror ‐ åk 4‐6 
Totalt  listade  eleverna  868  program  år  1,  år  2  listade  eleverna  522  program 
tillsammans, år 3 listade eleverna 221 program tillsammans. I snitt listade eleverna fyra 
programvaror var. 

Ämnesövergripande och ämnesspecifika programvaror och internettjänster 
De  Ämnesövergripande  programvaror  och  tjänster  som  eleverna  uppger  är  klart 
överrepresenterade. Dessa utgör 89% (år 1) respektive 92% (år 2) av de programvaror 
som eleverna listat och förstärks ytterligare år 3 (95%).  
 

 
 
Som  de  mest  använda  programmen,  i  samtliga  enkätundersökningar  i  den 
Ämnesövergripande  kategorin,  återfinns  programvaror  inom  Microsoft  Officepaketet. 
Inom Officepaketet  har  eleverna  angett  främst Word  och PowerPoint.  Samtliga  elever 
som  svarat  på  enkäten  har  angett  att  de  använder  någon  form  av  ordbehandlare33. 
Andra program som eleverna listar är musikspelare, sociala medier och ljud‐, bild‐ och 
videoprogram. Dessa program utgör en mindre del av de program som eleverna nämner 
i  övrigt.  Här  bör  nämnas  att  i  samband med  att  eleverna  nämner musikspelare  eller 
sociala medier skriver de ofta en kommentar:  

Spotify lyssnar jag på för då går det bättre att skriva och lite 
snabbare och roligare.  

Jag använder min blogg så att jag blir bättre på att skriva och stava.  

Liknande kommentarer  återfinns  inte  när  det  gäller  de  andra programvarorna  såsom 
t.ex. Word.  Vad  detta  kan  bero  på  är  svårt  att  säga.  Det  kan  handla  om  att  eleverna 

                                                        
33 182 elever har angett Word och 52 stycken har angett OneNote. Detta innebär att en del av 
eleverna har nämnt båda ordbehandlingsprogrammen. 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känner att de blir kontrollerade när de svarar på en enkät och vill motivera varför de 
använder, en kanske annorlunda programvara i skolan än vad som är brukligt. En annan 
orsak kan vara att lärarna med viss tveksamhet har låtit eleverna lyssna på musik och 
att detta har sanktionerats vid speciella tillfällen.  
 

 
Kategorin; Internettjänster är relativ bred och innefattar allt från SkolPortalN, söktjänsten Google till 
Espresso och Webbläsare såsom IE, Opera, Firefox etc. Tabell över innehållet i de olika kategorierna, 
se bilaga 2.  
 
Andra  programvaror  som  eleverna  listat  återfinns  framförallt  i  kategorin 
Internettjänster.  Denna  andel  minskar  något  under  år  2.  Sociala  medier,  spel  och 
musikspelare  utgör  en  än  mindre  del  under  år  2  än  under  år  1.  År  3  återfinns  inte 
musikspelare bland programmen. Däremot anger eleverna i större utsträckning Skype 
och e‐post som de mest använda programmen, här listad som kommunikation. 
 
Som  det  mest  använda  Ämnesrelaterade  program  anger  ett  flertal  av  eleverna 
programvaran  Seterra.34 Seterra  är  ett  geografiprogram  där  eleverna  kan  arbeta med 
svenska  landskap,  flaggor  och  länder.  Även  matematikprogrammet  Chefrens  pyramid 
återfinns bland det mest använda programmen. Under år 3 är det endast Seterra som 
anges som ämnesspecifikt program. 
 

                                                        
34 Se www.seterra.net eller bilaga 2 detta dokument för ytterligare information om programmet. 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Ämnesrelaterade programvaror. 
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Kommentarer från eleverna i åk 4‐6 
Den avslutande frågan i enkäten var en fritext fråga där eleverna fick skriva om det var 
något ytterligare som de ville tillägga35.  
 
År 1  År 2  År 3 
8036  4937  1138 

Antal elever som valde att lämna kommentarer: 
 

Positiva till användningen av datorn i skolan 
De flesta kommentarerna från det första året handlade om att eleverna var positiva till 
att jobba med datorn på lektionerna.  

Det är jättebra att ha datorer det blir roligare att arbeta i skolan och 
hemma!!! (År 1). 

Datorer är bäst!!! (År 1). 

Dessa  kommentarer  är  även  frekvent  återkommande  från  enkätundersökningen  år  2. 
En elev skriver: 

Jag tycker att det är bra att man får en egen dator för att då blir hela 
skolarbetet roligare och man lär sig om teknik. (År 2) 

I den sista enkätundersökningen ställer sig eleverna fortsatt positiva till användningen 
av datorerna. Här visar några elever på en mer nyanserad bild till datoranvändningen. 

Jag tycker det har blivit bättre på lektionerna men många sitter och 
gör andra saker ibland är det inte bra med datorn men det är kul att 
skolan har egna datorer jag gillar att vi har egna datorer. (År 3) 

Det är kul med datorer, men ibland är det skönt med bara papper 
och penna. (År 3) 

Några elever kopplar ihop de positiva kommentarerna med sitt lärande under år 1.  
det är skit roligt med dator, om jag behöver information kan jag 
använda datorn. På min dator har jag skrivit i word min första bok. 
(År 1). 

jag tycker absolut inte ni ska ta bort datorer från skolorna som har 
det för det blir mycket roligare om man har datorer. jag har faktiskt 
fått lära mig mycket mer än vad jag fick innan för nu kan jag gå in på 
t.ex. wikipedia och jag kan stava bättre mm :) (År 1). 

 

                                                        
35 Frågan i sin helhet löd: Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. 
36 23 stycken kommentarer av dessa togs direkt bort då de var av typen: hej hopp, inget mer att saga osv. 
37 Varav 12 kommentarer sållades bort direkt.  
38 5 togs bort direkt. 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Bland kommentarerna finns det elever som vill använda datorn mer på lektionerna. En 
elev menar att de ofta använder datorn  till  att  skriva vilket eleven påpekar blir något 
långrandigt.  

Jag tycker att vi arbetar väldigt lite med datorerna och tycker att vi 
borde jobba mer med dem. och ofta när vi får skolarbeten på datorn 
så ska vi skriva A4‐ sidors fakta om olika länder. det kan bli lite 
långrandigt. (År 1). 

Jag tycker det är roligt att använda datan men vi använder den 
aldrig! (År 1). 

Under  år  3  skriver  en  elev  att  han/hon  har  svårigheter  att  svara  på  enkäten.  Eleven 
kommenterar det på följande sätt: 

Jag har haft min bärbara dator sedan ettan så jag vet inte hur det var 
“innan” jag fick en dator! (År 3). 

Negativa kommentarer kring användningen 
Några elever från år 2 har också kommenterat att datorn kan verka som distraherande 
från skolarbetet. En elev kommenterar det så här: 

Det är väldigt bra att ha datorerna men ibland har vissa svårt att 
hänga med på lektionen för dom spelar. (År 2) 

Ett fåtal elever har lämnat kommentarer att de inte vill använda datorn i skolan. En elev 
från undersökningen år 3 kommenterar det så här: 

Jag tycker inte att vi borde använda datorn lika mycket för att det 
tar bort mycket socialt liv. Många gör andra saker på lektionerna 
när de har sin egen dator. (År 3) 

Regler för användningen av datorerna  
När det gäller regler för användningen  av datorer så anger en elev att han/hon  tycker 
reglerna är för strikta. Eleven skriver: 

jag tycker att vi har lite för strikta regler här i skolan. och vi 
använder datorn för lite för att det ska löna sig. och om man är 
färdig men ALLT så får man inte gå in på t.ex. lexia eller chefren som 
båda är skolprogram. (År 1) 

År 2 lämnar de flesta elever kommentarer som berör regler för användningen. Här har 
de främst handlat om att de inte får ta med sig datorn hem.  

Tekniska aspekter 
Eleverna är positiva till användningen av datorer i skolan i samtliga undersökningarna 
men  det  finns  några  elever  som  anger  tekniska  svårigheter  och  dålig  kvalité  på 
datorerna. Två elever har pekat på bristande kvalité på sina datorer och att de inte får 
vara administratörer på sina egna datorer.  

dålig kvalite på datorerna, de går sönder hela tiden (År 1). 

Andel  som  pekar  på  tekniska  svårigheter  och  dålig  kvalité  på  datorerna  ökar  något 
under år 2 och år 3. 

Min dator är trasig. (igen) (År 2) 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Datorerna krånglar mycket och vi tar hela lektioner för att fixa 
problem och fixa program! (År 3) 

Reflektion och sammanfattning 
 Enkäten  visar  att  eleverna  är  positivt  inställda  till  att  använda  datorn  i  sitt 

skolarbete. Även en del elever tycker om att göra sina läxor på datorn även om 
alla inte är lika entusiastiska över just läxor.  

 Enligt det material som vi samlat in finns det en tendens till att datorn används 
mest som en skrivmaskin. Detta kan vi se främst genom fråga 25 år 1, fråga 26 år 
2.  21%  håller  inte  alls  med  om  att  de  arbetar  med  bild,  ljud  och  video  på 
lektionerna.  Detta  kan  relateras  till  vilka  program  som  eleverna  uppger  att  de 
använder  vilket  är  främst  ordbehandlingsprogram.  Det  är  den  tredje  största 
kategorin av programvaror, båda åren. Rent procentuellt har denna kategori gått 
tillbaka i underökningen år 2.  

 Även  tekniska  svårigheter  börjar  synas  starkare  under  år  2  och  förstärks 
ytterligare under år 3.  

 Sociala medier verkar  inte användas  i någon större utsträckning.  (se  fråga 13). 
(Åldersgräns ‐ måste vara över 13 för att få använda Facebook) 

 Eleverna tycker inte att lärarna ska använda datorn på varje lektion (se fråga 15). 
Detta kan uppfattas som att de vill ha variation i sitt lärande. 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Resultatredovisning – Årskurs 7‐9 
 
  Åk 79 
År1  Totalt:  Svarande: 

  374  260 (70%) 
     
År 2  Totalt:  Svarande: 

  323  176 (54%) 
     
År 3  Totalt:  Svarande: 

  271  86 (32%) 
Tabell 9. Totalt antal elever som enkäten gått ut till samt antalet som svarat. 

Eleverna som svarat och deras datorer 
Totalt var det 260 elever som svarade på enkäten, år 1. Majoriteten även detta år var 
tjejer (56%). Under år 2 var det totalt 176 elever som svarade på enkäten. Majoriteten 
av dessa var  tjejer (55%) och gick  i åk 8 (55%). Även år 3 är majoriteten av eleverna 
som svarat tjejer (58%) som gick i åk 9.  
 
  Åk 7  Åk 8  Åk 9 
År 1  91  134  35 
År 2  23  96  57 
År 3  20  21  45 
Tabell 10. Fördelning av eleverna utifrån årskurs. 
 
Majoriteten av eleverna som svarat på enkäten år 1 fick sin bärbara dator under 2009 
(68%).  Vilket  betyder  att  de  har  haft  sin  dator  ungefär  en  och  en  halv  termin  när 
enkätundersökningen genomfördes. Under år 2 är denna grupp av elever fortfarande i 
majoritet  (57%).  År  3  ser  annorlunda  ut  då  det  finns  en  grupp  elever  som  fått  sin 
bärbara dator samma termin eller terminen innan (22%) och en grupp elever som har 
haft sin bärbara dator en längre tid sedan 2008/2009 (42%). 

Attityd till användningen av datorn 
Under år 1 och 2 anger en majoritet av eleverna att skolarbetet är roligare efter de fått 
en egen dator. Under det sista året sjunker denna siffra med ca 25 procentenheter. Även 
påståendet  om  eleverna  gillar  att  använda  datorn  på  lektionerna  verkar  följa  samma 
trend. De elever som håller med under år 3 minskar här med ca 25 procentenheter från 
år  2  till  år  3.  När  det  gäller  attityden  till  skolarbetet  och  användningen  av  datorn  på 
lektionerna  är  det  ett  flertal  elever  som  inte  verkar  tycka  att  det  har  någon  större 
betydelse om de använder datorn. Gruppen elever som inte har någon åsikt angående 
påståendet växer med ca 15 procentenheter under år 3. Samma gäller påståendet kring 
om  de  gillar  att  använda  datorn  på  lektionerna  där  elever  som  inte  har  någon  åsikt 
växer med ca 10 procentenheter. 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1. Jag tycker att skolarbetet är roligare nu när jag har en egen dator. 

 
 
2. Jag gillar att använda datorn på lektionerna. 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3. Jag gillar att göra läxor mer när jag har min dator. 

 
 
Eleverna  ger  en  splittrad  bild  kring  påståendet  om  de  vill  att  lärarna  ska  använda 
datorn på varje lektion. Andelen elever som håller med sjunker för varje år och gruppen 
elever som inte alls håller med växer med ca 20 procentenheter år 2.  
 
4. Jag vill att lärarna ska använda datorn på varje lektion. 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Koncentration/Fokus 
När det gäller påståendena som handlar om hur eleverna upplever att använda datorn 
på  lektionerna  i  relation  till  att  lyssna på  läraren och  följa med på  lektionen anser en 
majoritet  av  eleverna  att  datorn  inte  utgör något  problem  i  det  hänseendet.  Vad  som 
kanske är intressant är att gruppen elever som håller med ökar något år för år och en 
ökning sker under år 3 på påståendet om det är svårt att lyssna på läraren när datorn 
används (6).  
 
5. Jag har svårt att följa med på lektionen när jag har datorn med mig. 

 
 
6. Det är svårt att lyssna på läraren när jag använder min dator. 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Till vad används datorn 
Några av påståendena i enkäten riktade fokus på vad eleverna använde datorn till i sitt 
skolarbete. En klar majoritet av eleverna uppger att de skriver mer när de har en egen 
dator. Siffran sjunker något under år 3 vilket kan ses som en relativt naturlig utveckling 
eftersom  en  del  av  eleverna  redan  haft  sin  dator  i  tre  år  och  därmed  kanske  inte 
upplever att de skriver mer. 
 
När det gäller påståendet om matematik och användning av datorn till att räkna ser vi 
en annan utveckling. Här ökar andelen elever som uppger att de använder datorn till att 
räkna med. Frågan utvecklades och omformulerades år 2 och 3 och då svarar eleverna 
något  annorlunda.  Dock  uppger  en  klar  majoritet  av  eleverna  att  de  inte  använder 
datorn  i någon större utsträckning under matematiklektionerna och denna bild stärks 
under år 3.  
 
7. Jag skriver mer nu när jag har min dator. 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8. Jag använder datorn när jag räknar på lektionerna. 

 
 
9. Jag använder datorn på matematiklektionerna (endast år 2 & 3). 

 
 
När det gäller påståendet kring om de arbetar med bilder,  ljud och video är elevernas 
svar  relativt  splittrade  under  samtliga  tre  år.  Även  om  antalet  elever  som håller med 
minskar så ökar den grupp elever som håller med lite grann samt gruppen elever som 
inte alls håller med minskar från år till år. Här kan vi möjligtvis se en trend att lärare har 
börjat använda mer multimodalt material och integrerat det i sin undervisning. Denna 
trend syns även i klassrumsstudierna (se delstudie ett).  
 
 
 
 
 
 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Ingen åsikt 

Håller inte alls med 

Håller med lite grann 

Håller med 

År 3 

År 2 

År 1 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Ingen åsikt 

Håller inte alls med 

Håller med lite grann 

Håller med 

År 3 

År 2 

År 1 



  87 

10. På lektionerna arbetar vi med bilder, ljud och video.  

 
 
En majoritet  av  eleverna  håller  med  om  att  lärarna  ofta  ger  dom  hemläxor  som  ska 
göras på datorn.  
 
11. Läraren ger mig ofta hemläxa som ska göras på datorn. 

 

Övrigt 
Ett påstående handlade om elevernas ansåg att de blivit utsatta för mobbning på nätet. 
En klar majoritet anser inte att detta skett. 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12. Jag har blivit utsatt för mobbning på nätet efter att vi fått våra datorer. 

 
 
Det  verkar  som  reglerna  kring  användningen  av  Facebook  och  liknande  program 
luckras upp något under de tre åren även om en klar majoritet av eleverna anger att de 
inte får chatta och använda Facebook eller liknande när de har lektion.  
 
13. Jag får chatta, använda Facebook eller liknande när vi har lektion. 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Programvaror som används mest i skolarbetet – åk 7‐9 
En av frågorna som ställdes till eleverna i enkäten handlade om vilka program som de 
ansåg att de använde sig mest av i sitt skolarbete. Frågan i sin helhet löd: Lista max fem 
program du använder mest i ditt skolarbete.39 
 
Totalt  listade  eleverna  890  program  år  1,  år  2  listade  eleverna  595  program,  år  3 
listades  255  program  vilket  också  ger  ett  genomsnitt  på  340 program  per  elev  under 
samtliga år. 

Ämnesövergripande och ämnesspecifika programvaror och internettjänster 
De  Ämnesövergripande  programvaror  och  tjänster  som  eleverna  uppger  är  klart 
överrepresenterade  i undersökningarna. Dessa utgör 89% (år 1), 92% (år 2) och år 3 
96% av de programvaror som eleverna listat.  
 

 
 
I likhet med åk 4‐6 är Officepaketet och främst Word som de flesta elever har listat.   
 

                                                        
39 Frågan fanns med i enkäten 2010 och 2011.  
40 3,0 program var 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Kategorin Internettjänster är relativ bred och innefattar allt från SkoloortalN, söktjänsten Google till 
Espresso och Webbläsare såsom IE, Opera, Firefox etc. Tabell över innehållet i de olika kategorierna 
finns i bilaga 2.  
 
Som  det  mest  använda  Ämnesrelaterade  program  anger  ett  flertal  av  eleverna 
programvaran  Seterra41  Seterra  är  ett  geografiprogram  där  man  kan  arbeta  med 
svenska  landskap,  flaggor  och  länder.  I  åk  7‐9  uppger  eleverna  att  de  använder  fler 
grammatik program och stavningsprogram i sitt skolarbete.  
 

 
Ämnesrelaterade programvaror. 

                                                        
41 Se www.seterra.net eller bilaga 2 detta dokument för ytterligare information om programmet. 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Kommentarer från eleverna – åk 7‐9 
Den avslutande frågan i enkäten var en fritextfråga där eleverna fick skriva om det var 
något ytterligare som de ville tillägga42.  
 
År 1  År 2  År 3 
7543   6144  2945 

Antal elever som valde att lämna kommentarer 

Positiva till användningen av datorn i skolan 
Kommentarerna från år 1 och år 2 innehåller ett flertal positiva kommentarer. Vanliga 
kommentarer är: datorn är bäst! En del kommentarer relaterar mer till användningen 
och varför eleven anser att det är bra att använda datorn i skolan.  

Datorn har hjälp mig i skolarbetet. Datorn gör så att tiden som jag 
har används effektivt och man får bättre resultat genom att jämföra 
källor som finns i Internet än att bara läsa böcker. (År 1) 

Under  år  1  är  det  ett  flertal  elever  som  skriver  att  de  vill  använda  datorn  mer  i 
skolarbetet. I kommentarerna från den första undersökningen finns det en önskan från 
eleverna att lärarna ska använda datorn mer på lektionerna.  

Tycker att man borde få använda sig av datorn lite mer nu när man 
har egna men det är typ ingen skillnad. (År 1) 

I  likhet  med  eleverna  i  åk  4‐6  skriver  eleverna  att  de  tycker  det  är  bra  att  använda 
datorn i skolarbetet. Ibland kan de känna att användningen är omotiverad eller onödig 
som  till  exempel  i matematik där en del kommenterar att de  inte anser att det känns 
relevant. 

Nu är vi så beroende av datorerna så det skulle inte fungera att ta 
bort dem. (År 3) 

Negativa kommentarer kring användningen 
Under  de  tre  åren  som  undersökningen  genomförts  har  de  negativa  kommentarerna 
varit  relativt  konstanta  i  antalet  och  vad  de  har  handlat  om.  Kommentarerna  har 
handlat om att elever  inte gillar att använda datorerna, att de känner att de  tar  fokus 
från annat och ett fåtal (framförallt år3) skriver att de har svårt att koncentrera sig och 
följa med på lektionerna när de använder datorn i skolarbetet.  

Gillar inte alls att ha datorer, har svårt att koncentrera mig och 
jobba hemma, det är lätt att hålla på med annat istället. (År 3) 

En del av eleverna nämner att Facebook har varit en av distraktion. 

                                                        
42 Frågan i sin helhet löd: Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. 
43 23 stycken kommentarer av dessa togs direkt bort då de var av typen: hej hopp, inget mer att saga osv. 
44 Varav 21 kommentarer sållades bort direkt.  
45 7 togs bort direkt. 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Många klarar av att ha datorer och lyssna på lärarna samtidigt, men 
många blir jätte okoncentrerade och är bara inne på Facebook mm 
under lektionerna. (År 3) 

Jag tycker nästan att det var roligare innan vi fick datorerna för nu 
är det ännu högre krav. (År 1) 

Regler för användningen av datorerna  
Till  skillnad  från  åk  4‐6  kommenterar  inte  eleverna  på  högstadiet  reglerna  för 
användningen av datorerna på samma sätt. Några få kommentarer finns och de handlar 
om att de tycker de ska få använda MSN (år 1) men även att de tycker att lärarna borde 
säga till att datorerna ska fällas ihop till exempel vid en genomgång. Någon elev tycker 
även att de borde få ta hem datorn över sommarlovet. 

Tekniska aspekter 
Eleverna  som  lämnat  kommentarer  angående  tekniska  aspekter  påpekar  att  det  är 
bristande kvalité på datorerna som de använder. Det kan handla om dåliga batteritider 
och  prestanda  men  även  kommentarer  om  att  nätet  är  dåligt.  Dessa  påpekanden 
återkommer under samtliga år som undersökningen gjorts.  

Datorerna funkar inte speciellt bra så jag skulle klara mig lika bra 
utan dem! (År 2) 

Under det sista året skriver en del av eleverna att de tar lång tid att få tillbaka sin dator 
om de lämnat in den för reparation.  

Det är bra att ha en dator i skolan, men problemet med våra är att 
de inte fungerar. Det är nästan alltid problem med datorn eller 
internet, servrar osv. Om det bara fungerade och vi hade kunnig 
personer som kunde hjälpa oss vore det jättebra. (År 3) 

Det tar alldeles för lång tid att få tillbaks datorn när man lämnat in 
den på lagning, kan inte göra läxorna och hamnar efter I skolan på 
grund av det. (År 3) 

Sammanfattning och reflektion ‐ åk 7‐9 
 Utifrån  resultatet ovan kan vi  konstatera  att  entusiasmen  för  användningen av 

datorer har mattas av något under de tre åren. Detta kan ses på två sätt. De ena 
är  datorn  har  blivit  en  integrerad  del  av  elevernas  skolarbete  och  är  inte  lika 
framträdande för eleverna som den var när de  fick den. Det andra kan vara att 
eleverna upplever att datorerna ofta går sönder och att de har tekniska problem. 

 Datorn verkar mest användas till skrivande. Även om de antal elever som håller 
med om att de skriver mer sjunker under det sista året. En orsak kan vara att de 
inte  uppmärksammar  att  de  skriver  mer  utan  de  skriver  och  använder 
ordbehandlingsprogram som ett naturligt verktyg i sitt skolarbete. Däremot kan 
vi se att användningen av datorn i matematik (8), har ökat och samma tendens 
gäller att arbeta multimodalt  (10). Vi kan därmed också se en  liten tendens till 
att  lärarna  och  eleverna  börjat  använda datorn  till  något mer  än  till  att  skriva 
med.  En  intressant  avvikelse  är  när  vi  frågar  om  användningen  av  datorer  på 
matematiklektionerna (9). Ca 30% av eleverna svarar att de inte håller med och 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denna siffra ökar med mer än 10 procentenheter år 3. Vad detta kan bero på är 
svårt att svara på.  

 Reglerna  kring  att  få  använda  sociala  medier  på  lektion  verkar  också  ändrats 
under  åren  till  att  vara  mer  tillåtande  (13).  En  möjlig  förklaring  kan  vara  att 
lärarna börjat använder mer sociala medier i sin undervisning. 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Resultatredovisning – Gymnasiet 
 
  Gymnasiet 
År1  Totalt:  Svarande: 

  313  79 
     
År 2  Totalt:  Svarande: 

  313  35 
     
År 3  Totalt:  Svarande: 

  221  0 
Tabell 11. Totalt antal elever som enkäten gått ut till samt antalet som svarat. 

Eleverna som svarat och deras datorer 
79 elever svarade på enkäten, år 1 vilket ger en svarsfrekvens på 25%. Majoriteten av 
dessa  var  killar  (66%).  De  flesta  av  eleverna  gick  i  gymnasiet  år  2  när  enkäten 
genomfördes. Under år 2 var det  totalt 35 elever som svarade på enkäten som ger en 
svarsfrekvens på 11%. Under det sista året som undersökningen genomfördes var det 
en elev på gymnasiet som svarade vilket inte kommer att redovisas i denna rapport. På 
grund av den låga svarsfrekvensen kan vi endast se tendenser i gymnasieelevernas svar. 
Dessa  resultat  ska  därmed  läsas  med  försiktighet  och  tolkas  utifrån  den  låga 
svarsfrekvensen. 
 
  Gym åk1  Gym åk 2  Gym åk 3 
År 1  29  49  1 
År 2  0  25  10 
År 3  0  0  0 
Tabell 12. Fördelning av eleverna utifrån ålder År 1, År 2 och År 3. 
 
Majoriteten av eleverna som svarat på enkäten fick sin bärbara dator under 2009 vilket 
gäller både år 1 och 2. År 1 är det 94% av eleverna som uppger att de fick sin bärbar 
dator 2009 och år 2 är siffran 68%. 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Attityd till användningen av datorn 
Majoriteten av eleverna har en positiv attityd till att använda datorn i skolarbetet och på 
lektionerna. Den positiva attityden kring att använda datorn i skolarbetet sjunker dock 
något  mellan  år  1  och  2.  Gruppen  av  elever  som  håller  med  om  att  skolarbetet  blir 
roligare  när  de  har  en  egen dator  sjunker med 25 procentenheter mellan  år  1  och 2. 
Under år 2 anger en grupp elever (14%) att de inte alls håller med om att de gillar att 
använda datorn på lektionerna vilket är en ny grupp i jämförelse med år 1. Fortfarande 
anger dock en majoritet av eleverna att de tycker om att använda datorn på lektionerna.  
 
1. Jag tycker att skolarbetet är roligare nu när jag har en egen dator. 

 
 
2. Jag gillar att använda datorn på lektionerna. 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3. Jag gillar att göra läxor mer när jag har min dator. 

 
 
4. Jag vill att lärarna ska använda datorn på varje lektion. 

 
 
När det gäller  frågan om eleverna vill att  lärarna ska använda datorn på varje  lektion 
ser vi en stor  förändring  i elevernas svar mellan år 1 och 2. Under år 1 anger 50% av 
eleverna att de vill att lärarna ska använda datorn på varje lektion. År 2 är denna siffra 
15%. De flesta elever under år 2 har valt att svara att de inte har någon åsikt i frågan. 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Koncentration/Fokus 
En  majoritet  av  eleverna  anger  att  de  inte  har  några  problem med  att  följa  med  på 
lektionerna när de använder datorn. Dock kan vi se att gruppen elever som håller med 
ökar något under år 2. När det gäller att lyssna på läraren ändras bilden från år 1 till år 
2. Här håller 31% av eleverna år 2 med om att det är svårt att lyssna på läraren när de 
använder datorn (6). En ökning med nästan 20 procentenheter från år 1. Detta kan vara 
intressant  att  undersöka  vidare  kring  vad  eleverna  upplever  som  distraherande med 
datorn och vilka grupper av elever som möjligtvis behöver hjälp med att hantera denna 
eventuella distraktion. 
 
5. Jag har svårt att följa med på lektionen när jag har datorn med mig. 

 
 
6. Det är svårt att lyssna på läraren när jag använder min dator. 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Till vad används datorn 
En majoritet av eleverna år 1 uppger att de skriver mer när de har en egen dator. Denna 
siffra sjunker år 2 med över 20 procentenheter. En majoritet av eleverna uppger att de 
inte använder datorn när de räknar på lektionerna och denna bild förstärks under år 2. 
Påståendet  är  olyckligt  formulerat  och  speciellt  i  relation  till  gymnasieskolan  då 
eleverna  ofta  använder  en  avancerad  miniräknare  som  resurs  för  att  räkna.  När 
påståendet  formulerades  om  för  undersökningen  år  2  förstärks  ändå  bilden  av  att 
eleverna inte verkar använda datorn på matematiklektionen.  
 
7. Jag skriver mer nu när jag har min dator. 

 
 
8. Jag använder datorn när jag räknar på lektionerna. 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9. Jag använder datorn på matematiklektionerna (endast år 2).  

 
 
Under år 2 uppger 36% av eleverna att de håller med om att använder bilder, ljud och 
video  på  lektionerna  vilket  är  en  ökning  med  ca  12  procentenheter  från  år  1.  Detta 
innebär möjligtvis att det skett en förändring kring läraren användningen av resurser. 
Resultatet stämmer överens med de klassrumsstudier som gjorts på gymnasieskolan. 
 
10. På lektionerna arbetar vi med bilder, ljud och video. 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De  flesta  elever  håller  med  om  att  lärarna  ofta  ger  dem  hemläxa  som  ska  göras  på 
datorn.  
 
11. Läraren ger mig ofta hemläxa som ska göras på datorn. 

 
 

Övrigt 
En klar majoritet av eleverna uppger att de inte blivit utsatta för mobbning efter att de 
fått sina bärbara datorer. 
 
12. Jag har blivit utsatt för mobbning på nätet efter att vi fått våra datorer. 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Under  år  2  verkar  det  som  om  reglerna  för  användningen  av  Facebook  och  liknande 
under  lektionen har  luckrats upp något. Ca 20% av eleverna uppger under år 2 att de 
håller med om att de får chatta och använda Facebook eller  liknande under  lektionen. 
Motsvarande siffra år 1 är 3%. Fortfarande anger de flesta elever att de inte får använda 
dessa tjänster under lektionstid.  
 
13. Jag får chatta, använda Facebook eller liknande när vi har lektion. 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Programvaror som används mest i skolarbetet ‐ gymnasiet 
En av frågorna som ställdes till eleverna i enkäten handlade om vilka program som de 
ansåg sig använda mest i sitt skolarbete.  
 
Totalt  listade eleverna 274 program tillsammans år 1, år 2  listade eleverna 112 vilket 
innebär att varje elev angav ca 346 programvaror var.  

Ämnesövergripande och ämnesspecifika programvaror och internettjänster 
De  Ämnesövergripande  programvaror  och  tjänster  som  eleverna  uppger  är  klart 
överrepresenterade  i båda undersökningarna. Dessa utgör 97% både år 1 och 2 av de 
programvaror som eleverna listat.  
 

 
Word dominerar de program som eleverna angett. Internet eller webbläsare ökar något under år 2.  
 

                                                        
46 3,2 program var. 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Kategorin Internettjänster är relativ bred och innefattar allt från SkolportalN, söktjänsten Google till 
Espresso och Webbläsare såsom IE, Opera, Firefox etc. Tabell över innehållet i de olika kategorierna 
finns i bilaga 2.  
 
Andra  programvaror  som  eleverna  listat  återfinns  framförallt  i  kategorin 
Internettjänster.  Denna  andel  minskar  något  under  år  2.  Sociala  medier,  spel  och 
musikspelare utgör en än mindre del under år 2 än under år 1.  
 
När  det  gäller  de  ämnesrelaterade  programmen  i  gymnasieskolan  uppger  ett  fåtal 
eleverna att de använder Geogebra i skolarbetet. 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Kommentarer från eleverna 
Den avslutande frågan i enkäten var en fritextfråga där eleverna fick skriva om det var 
något ytterligare som de ville tillägga47.  
 
År 1  År 2  År 3 
2448  12  0 
Antal elever som valde att lämna kommentarer 

Positiva till användningen av datorn i skolan 
Under det första året återfinns flest positiva kommentarer kopplade till användningen 
av datorerna. De positiva kommentarerna handlar om att eleverna tycker att datorerna 
gör skolarbete roligare och att de kan arbeta mer effektivt. En elev tycker att de borde 
använda  datorn  på  varje  lektion.  En  annan  gör  en  koppling  till  vikten  av  att  ha  en 
engagerad lärare. 

Datorn ger förutsättningar för att arbeta mer effektivt samtidigt 
som information blir väldigt mycket mer lättillgängligt. För övrigt 
tycker jag inte att datorn bör ersätta läraren eftersom en dator 
aldrig kan byta ut en engagerad lärare. (År 1) 

Tekniska aspekter 
Tekniska  aspekter  och  problem  dominerar  gymnasieelevernas  kommentarer  både 
under år 1 och 2. Kommentarerna handlar om att datorerna upplevs som sega, att det är 
en liten skärm och svåra att skiva med pga. litet tangentbord. Några elever skriver att de 
inte längre använder datorn i skolan. 

Den dator vi fått är så dålig att man knappt kan använda den till 
skolarbetet. Den är alldeles för liten och har inte tillräcklig 
prestanda för att effektivisera skolarbetet. Om datorn hade varit 
bättre hade den dock underlättat skolarbetet. (År 1) 

Jag har inte använt min egna dator på två år, den är alldeles för 
långsam. Det är smidigare att använda de stationära datorerna som 
finns i skolan och använda min egna dator hemma till läxor. (År 2) 

Sammanfattning och reflektion – gymnasiet 
 Som  vi  nämnt  tidigare  är  det  ett  fåtal  gymnasieelever  som  har  deltagit  i 

enkätundersökningen.  Resultatet  som  redovisats  ovan  kan  endast  ses  som 
tendenser och  inte som någon generell bild av gymnasieelevernas attityd kring 
användningen av datorer. 

 40%  av  eleverna  år  2  tycker  att  skolarbetet  har  blivit  roligare  sen  de  fick  en 
bärbar  dator.  Detta  är  en  låg  siffra  i  jämförelse  med  år  1  och  de  övriga 
årskurserna. Orsakerna kan vara många. En del elever uppger att deras datorer 
gått sönder, är  för  långsamma och har allmänt dålig kvalité. En annan kan vara 

                                                        
47 Frågan i sin helhet löd: Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. 
48 Ett flertal kommentarer togs direkt bort då de var av typen: hej hopp, inget mer att saga osv. 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att de anser att det är naturligt att använda datorn och därför inte tycker att det 
är roligt på samma sätt längre. ”Nyhetens behag” har lagt sig. 

 Vi  kan  också  se  en  ganska  drastiskt  förändring  när  det  gäller  elevernas 
uppfattning kring  lärarnas användning av datorn. En majoritet av eleverna har 
ingen åsikt i frågan under år 2 medan under år 1 håller 50% med om att de vill 
att  lärarna  ska  använda  datorn.  Detta  kan  återigen  kopplas  till  att  elever  och 
lärare har integrerat datorn på ett naturligt sätt i arbete. 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Avslutande reflektioner 
I  projektet  har  det  genomfört  ett  stort  antal  videoobservationer  i  klassrum  och 
materialet visar att undervisningen och elevernas möjlighet till  lärande delvis ändras i 
och  med  1:1‐satsningen.  I  likhet  med  Falkenberg‐,  Botkyrka‐  och  UnosUno‐projektet 
kan  vi  se  att  lärarna  och  eleverna  är  positiva  till  att  använda  datorn  i  skolan  rent 
generellt vilket också elevenkäten visar. Digitala resurser är något som måste  finnas  i 
skolan och de utmanar ett  flertal aspekter  i skolan. Till exempel  lärares och elevernas 
arbetssätt, den fysiska lokalen, bedömningspraktik och synen på lärande och kunskap.  

Vi  kan  också  se  hur  klassrummets  gränser  blir  flytande  och  inte  längre  enbart 
definieras av det fysiska rummet. Schematiskt kan detta visas genom tre olika modeller 
för  att  illustrera ett mönster  (se nedan). Dessa  ska  inte  ses  som modeller  av  lärarens 
positionering  under  en  lektion  utan  vi  vill  visa  på  olika  tyngdpunkter  när  det  gäller 
lärarens  iscensättning och positionering och hur datorn delvis utmanar och möjliggör 
dessa. 

 
Figur 2. Modeller över lärarens iscensättning och hur lärarens positionering kan se ut under en 
lärsekvens. 
 
Tyngdpunkten  i  lärarens  och  elevers  positionering  i  åk  1‐3  kan  ses  som modell  1:2. 
Läraren går ofta runt i klassrummet och hjälper eleverna efter en kortare introduktion. 
Under det sista året, åk 3, syns även en annan positionering av eleverna där de valde att 
sitta på golvet eller i angränsande rum i större eller mindre grupper vilket tenderar att 
gå  mot  modell  1:3.  Det  individualiserade  arbetet,  som  läraren  iscensatte,  blev  i  viss 
bemärkelse kollektiv. Eleverna skapade ofta ett sammanhang runt det som de arbetade 
med  genom  att  sitta  tillsammans  och  ge  varandra  tips  och  idéer  kring  det  som  de 
arbetade  med.  Lärarens  iscensättning  av  arbetet  var  individualistisk  men  eleverna 
positionerade sig som en del av en grupp eller sammanhang med andra. 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I  åk  7‐9  låg  tyngdpunkten  på  den  första  modellen  1:1.  Läraren  hade  ofta 
helklassundervisning och eleverna satt vid sina platser och antecknade på datorn eller 
med hjälp av papper och penna. Det förekom också ett flertal diskussioner i helklass där 
eleverna  prövade  sin  förståelse  och  läraren  ställde  kritiska  och  problematiserande 
frågor till eleverna. Här fanns det  ingen större skillnad mellan ämnena matematik och 
SO.  När  det  gäller  gymnasiet  och  de  två  olika  skolorna  ser  lärarens  och  elevernas 
positionering  olika  ut.  I  skola  C  återfinns mest  den  första  och  andra modellen.  I  den 
andra gymnasieklassen där svenska följdes låg tyngdpunkten på den sista modellen, 1:3. 
Läraren  och  eleverna  befann  sig  ofta  på  olika  ställen  under  lektionen.  Eleverna  hade 
ofta  valet  att  sitta  var  de  önskade  för  att  utföra  uppgiften.  Kontakten  med  läraren 
skedde ofta via elevernas lärloggar. 

De två första modellerna är inte unika i sitt slag. Möjligtvis kan vi säga att den sista 
modellen när det gäller lärares och elevers positionering inte kan uppnås om eleverna 
och  lärarna  inte  hade  var  sin  dator  och  hur  elevernas  och  lärarnas  positionering 
förändras  i  och med  en‐till‐en.  Den  digitala  tekniken  skapar  nya möjligheter  för  den 
didaktiska  designen  av  undervisningen  och  speciellt  i  anknytning  till  det  fysiska 
rummet.  

Lärandets  komplexitet  ökar  i  och  med  att  tillgången  till  lärresurser  ökar  och 
eleverna  har  större möjlighet  att  visa  sin  kunskap  på  olika  sätt  än med  skriven  text 
vilket  i  sin  tur  ställer krav på bedömningspraktiken. Hur bedöms ett bildspel,  en  film 
eller ett radioprogram? Lärande sker under andra villkor i en‐till‐en‐miljö vilket gör att 
förväntningarna  kanske  inte  alltid  infrias.  Varje  satsning  på  en‐till‐en  har  sina  unika 
förutsättningar. Detta  innebär att de  skolor  som  finns med  i den här  studien har  sina 
unika förväntningar, traditioner och hur implementeringen har sett ut vilket är viktigt 
att komma ihåg (Bebell & Dwyer, 2010).  

Fleischer (2012) som gjort en omfattande genomgång av vetenskapligt granskade 
artiklar  som  behandlar  en‐till‐en‐satsningar menar  att  det  saknas  tillräcklig  kunskap 
om vinsterna från en‐till‐en‐satsningar. Kunskap saknas framförallt kring de satsningar 
som  misslyckats  och  Fleischer  menar  att  mer  forskning  behövs  inom  området.  Lei 
(2010)  som  följt  en‐till‐en‐satsning  under  fyra  år  menar  att:  ”…successful 
implementation depended on not only a working technological infrastructure to ensure 
that  the  technology  could  be  used,  but  more  importantly,  on  an  effective  human 
infrastructure that supported and facilitated the meaningful use of technology.” (s. 48‐
49). November (2013) har studerat ett antal en‐till‐en satsningar som inte lyckats och 
han menar att detta beror delvis på att fokus har legat på hårdvaran, nätverk och på att 
utbilda lärarna men att det saknas en vision och riktning för lärarna att ta nästa steg i 
praktiken.  November menar  att;  ”Adding  a  digital  device  to  the  classroom without  a 
fundamental change in the culture of  teaching and learning will not  lead to significant 
improvement.”  (2013).  November  understyrker  i  sin  artikel  vikten  av  att  utveckla 
ledarskapet  på  skolan  och  listar  ett  antal  punkter.  En  punkt  handlar  om  vikten  av 
att;  ”Ensure  that  technology  is  seen  not  as  another  initiative,  but  as  integral  to 
curriculum.” (2013). Lei (2010) poängterar även han vikten av ett starkt ledarskap för 
en lyckad en‐till‐en‐satsning. 

Vad som har blivit mer eller mindre tydligt under projekttiden är att det finns en 
spänning  mellan  lärandepraktiken  och  bedömningspraktiken.  Spänningen  ligger  i  att 
eleverna  ofta  arbetar multimodalt  under  lärsekvensen men  att  de  blir  testade  på  ett 
monomodalt sätt, ofta ett skriftligt prov som skrivs med papper och penna. Eleverna får 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oftast inte möjlighet att visa sina kunskaper i andra former än i skriven text vilket kan 
betyda att läraren möjligtvis missar en del av elevernas kunskaper som uttrycks i andra 
former. Vi kan se att det delvis saknas kunskap kring att bedöma andra uttrycksformer 
(såsom  till  exempel  video,  Powerpoint‐presentationer)  och  lärarna  använder 
erfarenheter från en analog lärmiljö att testa och bedöma elevernas kunskaper. Här ser 
vi  att  skolan  står  inför  en  stor  utmaning  att  utveckla  bedömningskriterier  som  tar 
hänsyn  till  och  uppmärksammar  elevernas multimodala  representationer  i  en  digital 
lärmiljö. 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Introduktion 
Den utvärdering  som efterfrågats  rörande program‐  och  systemanalys  är  “att  system, 
programvaror etc. analyseras och utvärderas gentemot elevernas lärbehov och lärarnas 
sätt  att  undervisa”.  Vi  fokuserar  här  alltså  på  analys  av  de  datorer  och  program  som 
elever  har  att  tillgå  i  relation  till  pedagogiska  och  didaktiska  aspekter.  Eftersom  det 
handlar  om  systemanalys,  så  rör  analysen potential  hos  program på  de  laptops  som 
delats ut,  vilket  ska  ses  som ett  viktigt komplement  till  övriga delar  av projektet  som 
analyserar  datorernas  användning  i  praktiken.  “Lärbehov”  och  “sätt  att  undervisa” 
behandlas  därför  i  föreliggande  programanalys  som  en  fråga  –  vilka  sätt  att  lära  och 
undervisa stöds i programmen som är förinstallerade på elevernas laptops? 

Metod 
För  att  genomföra  en  systematisk  analys  av  programvaror  och  datorsystem  i 
pedagogiskt  sammanhang  krävs  någon  form  av  begreppsligt  ramverk.  Allmänna 
ramverk  och  guidelines  för  att  analysera  och  välja  datorprogram  i  undervisning  var 
vanligare  under  80‐  och  90‐talen,  då  persondatorer  i  mindre  utsträckning  var 
uppkopplade mot  internet och andra nätverk. Dagens  forskning  fokuserar mer på nya 
digitala media och/eller specifika pedagogiker. Vi anser dock att allmänt hållna ramverk 
är av vikt för att skapa en överblick över de tekniska och pedagogiska potentialer som 
står  till  buds  på  ett  allmänt  plan  –  så  långt  som möjligt  ofärgat  av  pedagogiska  eller 
politiska ideologier. 

Conole,  Dyke,  Oliver,  &  Seale  (2004)  presenterar  ett  ramverk  för  att  koppla 
högteknologiska  verktyg  till  pedagogik  och  lärares  praktik.  Ramverket  förhåller  sig 
någorlunda  ideologiskt  neutralt  avseende  pedagogiska  strömningar  och  kan  sägas 
fungera som ett sätt att belysa den verktygslåda som står till buds för lärares praktik. Vi 
använder  oss  av  detta  ramverk,  och  vår  kartläggning  av  de  program och  system  som 
används  i  Nacka  kommer  därför  ges  i  form  av  ett  schema  där  de  programvaror  som 
förinstallerats kategoriseras enligt nämnda författares sex poler för lärandeteorier:  
 
• individuell ‐ social 
• reflektion ‐ icke reflektion 
• information – erfarenhet 
 
Polerna är begreppsliga motsatspar, men ska inte ses som motsatspar i praktiken. Detta 
beror  bland  annat  på  att  praktisk  undervisning  sällan  följer  en  enda  pedagogisk 
approach – den kan t.ex. innefatta individuellt arbete följt av grupparbete, etc. 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Ramverk för att analysera pedagogiska verktyg, ur Conole et al. (2004). 
 
Ramverket ovan är ursprungligen  tänkt  att  illustrera både pedagogiska  teorier  i  stort 
och deras användning i praktiken samt i tekniska verktyg. I en programanalys kan man 
därför få en uppfattning om vilka pedagogiska teorier som stöds av programmen i fråga. 
Till  exempel  kan  ett  program  som  hamnar  i  triangeln  individual–non  reflection–
information  sägas  passa  i  pedagogik  som  använder  sig  av  kunskapsöverföring  som 
metod, medan ett program med fokus på experience–information–reflection kan sägas 
falla in under reflektivt eller problembaserat lärande. Naturligtvis kan man förvänta sig 
att  de  flesta program  som  installeras på  laptops  är  till  för  individuellt  bruk,  eftersom 
socialt  orienterade  program  oftast  består  av  sajter  på  WWW  och  därmed  inte  är 
installerade på  datorn. Däremot  är  det  svårare  att  på  förhand  gissa  hur  programmen 
distribuerar sig kring övriga poler.     

Endast  de  program  som  bedömts  vara  specifikt  avsett  för  undervisning  tas  i 
beaktande. Det finns emellertid vissa generella program såsom ordbehandling, program 
för foto och video etc. som kan sägas vara generellt användbara för undervisning. Dock 
fångas  inte mer  specifika  tillämpningar  av  dessa  in,  då  individuella  innovativa  lärare 
kan  hitta  kreativa  sätt  att  använda  datorerna  och  programmen  utanför  avsikten med 
programmet. Ramverket visar alltså endast vilka generella  förutsättningar som finns  i 
programmen. Hur  dessa  förutsättningar  realiseras  och/eller  förändras  står  att  finna  i 
fokusgruppsamtal och klassrumsstudier. 

Analysmetoden  bestod  i  att  gå  igenom  samtliga  förinstallerade  program  och 
kategorisera programmen enligt  ramverket  ovan. Vi  utgick härvid  från  listor  som har 
delgetts  oss  från  systemadministratörer  på  skolorna.  Det  ska  noteras  att  vår 
kategorisering (med två undantag) är binär med avseende på varje par av poler. Den är 
därvid grövre än Conole et. als, som föreslår en ca 11‐gradig skala. En sådan detaljerad 
skala  är  dock  vansklig  att  använda  utan  att  genomföra  en  betydligt  mer  omfattande 

Third the representation relates to the second in terms of emphasising the relationships between
the ends of the spectrum in the form of an octahedron. These can be representing as nodes of an
octahedron, which highlights both the inter-relationship of these components as well as three axis
of interpretation, against which di!erent learning theories can be mapped (see Fig. 2):
• Individual – Social.
• Reflection – Non-reflection.
• Information – Experience.

This last representation is useful in terms of helping to identify learning pathways and a more
binary, step by step approach which many learning theories seem to favour; x then y which results
in z. For example, Kolb (1984) use of Lewin’s experiential learning cycle can be mapped within the
framework as the individual connecting abstract concepts (Information) with observation and
reflection (Reflection) and concrete experience gained through the testing of concepts in situations
(Experience). Behaviourist approaches can be mapped as being located between the Individual’s
exposure to stimulus and response (Information) which produces a form of learning such as
conditioning which is essentially pre-conscious (Non-reflective). (see Table 3 for an illustration of
these and other examples.)

The di!erent pedagogical approaches outlined in the previous section can be mapped to dif-
ferent parts of the model. Models can serve two main purposes. Firstly, they provide a means of
visualising and categorising a theory space and showing the inter-relationships and connections
between di!erent components. This can then be used as a way of making understandings about
the represented theories explicit, allowing the co-construction of meaning across di!erent cognate

Fig. 2. Octahedron representation of the model.

24 G. Conole et al. / Computers & Education 43 (2004) 17–33
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studie.  En  renodlad  forskningsstudie  med  större  resurser  skulle  också  inkludera 
interbedömarrealibilitet, större hänsyn till kontext, etc. Binära poler och en bedömare 
ger dock en tillräcklig grund för att ge en översiktlig bild av de installerade programmen. 
Intrabedömarrealibilitet  försäkrades  genom  att  från  början  ställa  upp  analyskriterier 
enligt Conole et als definitioner. Tabellen nedan visar de kriterier som använts  för att 
kategorisera programmen: 
 
Pol Definition enl. Conole et al Tillämpning 

Individuell Där individen står i fokus för 
lärande 

Program för en användare vid en 
dator. Ej nätverksbaserade program. 

Social Där lärande förklaras genom 
interaktion med andra (lärare eller 
andra studenter), genom diskurs 
och kollaboration och genom den 
vidare kontext där lärandet sker. 

Nätverksbaserade program samt 
program som är tänkta att användas av 
flera användare vid en dator. 

Reflektion Där medveten reflektion kring 
erfarenheter är basen som 
transformerar erfarenheten till 
lärande.  

Program som i hög grad uppvisar 
inslag av laborativ, ifrågasättande eller 
öppen karaktär.  

Icke-
reflektion 

Där lärande förklaras med 
referens till processer som 
betingning, förmedvetet lärande, 
färdigheter och memorering. 

Program som i hög grad involverar 
memoring eller andra mekaniska 
färdigheter. 

Information Där externa källor såsom text, 
artefakter och kunskapsbaser 
utgör grunden för lärande.  

Program som innehåller en färdig 
informationsmängd som presenteras 
för eleven. 

Erfarenhet Där lärande uppstår genom 
aktivitet och praktisk erfarenhet. 

Program som i hög grad uppvisar 
inslag för elevens egen framställning, 
eller som innehåller alternativa vägar. 

Tabell 1 – kategorier 
 
Vid  analys  tillämpas  kriterierna  både  positivt  och  negativt,  dvs.  att  vi  försökt  hitta 
egenskaper som stödjer bägge poler för att se vilken pol som väger tyngst. 
 
Exempel  1:  Ett  program  för  engelska  glosor  som  innehåller  självtester  i  form  av 
luckövningar  (fyll  i  ordform  i meningen) och  flervalsfrågor  (välj  rätt  ord/ordform) är 
enligt ramverket. 
 

 Individuellt – Det riktar sig till en användare vid en dator. Att man kan sitta två 
elever  vid datorn bedöms  inte  som  tillräckligt  för  att  kalla programmet  socialt 
orienterat. 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 Icke‐reflektivt  – Det  stödjer upprepning  av memorerade  grammatiska mönster 
och  konstruktioner.  Reflektion  över  t.ex.  felaktiga  val  eller  allmän  grammatik 
sker i kontexten utanför programmet.  

 Informationsbaserat  – Det  bygger  på  färdig  information.  Flerval  och  lucktester 
har liten koppling till elevens egen produktion (fri text). 

 
Exempel 2: Ett matematikspel där eleven löser räkneuppgifter för att få poäng och ta sig 
framåt i spelet är enligt ramverket 
 

 Individuellt – Det riktar sig till en användare vid en dator. Att man kan sitta två 
elever  vid datorn bedöms  inte  som  tillräckligt  för  att  kalla programmet  socialt 
orienterat. 

 Icke‐reflektivt  –  Programmet  stödjer  färdigheter  i  matematik  snarare  än 
resonemang kring matematiska problem. Detta eftersom programmets primära 
fokus  är  på  korrekta  svar,  inte  resonemang  kring  svaren  (även  om  ett  fåtal 
uppgifter kräver resonemang). 

 Erfarenhetsbaserat – Programmet erbjuder matematikuppgifter  som kräver att 
eleverna räknar praktiskt. Det räcker inte med att tillgodogöra sig samt använda 
presenterad information såsom till exempel multiplikationstabeller.  

 
De program som finns att tillgå skilde sig till en början något mellan olika skolor, men 
detta  sköts  numera  centralt.  Därför  har  vi  valt  att  sammanställa  samtliga  program  i 
samma lista som får anses vara representativ för vad eleverna kan få tillgång till, även 
om inte alla har exakt samma uppsättning program.  

Listan  utgår  från  tre  källor:  utdrag  ur  Windows  lista  av  samtliga  installerade 
program,  tillsänt  oss  från  IT‐strateg  i  Nacka  kommun,  Excel  ark  med  program  som 
specifikt  gällde  Björknässkolan  tillsänt  oss  från  systemansvarig  Björknäs,  samt 
kompletterande  information  (mail  och  telefon)  kring  central  installation  och  aktuella 
program  från  IT‐strateg  Nacka  kommun.  Dessa  tre  listor  har  sedan  rensats  från 
verktygsprogram  som  inte  bedömts  ha  särskild  relevans  för  utbildning  och  lärande. 
Detta gäller till exempel antivirusprogram och Windowsuppdateringar. 

En  del  program  får  anses  vara  allmänt  hållna,  det  vill  säga  utan  specifikt 
undervisningssyfte.  Detta  gäller  program  till  exempel  Photoshop,  Office‐program, 
program för mind‐mapping etc. Dessa program kan naturligtvis med fördel användas i 
undervisningssyfte,  och  vi  ser  positivt  på  att  dessa  finns  installerade.  Dock  faller  de 
utanför  denna  analys  eftersom  användning  av  dem  är  alltför  vid.  Kreativa  lärare  kan 
hitta på användningsområden och uppgifter som motsvarar valfri pedagogisk approach. 

Ytterligare en kategori är specialpedagogiska program. Det finns ett antal sådana, 
vilket  förstås  är  mycket  positivt.  Dock  faller  även  dessa  utanför  den  här  analysen 
eftersom  de  behov  som  tillgodoses,  pedagogisk  approach  etc.  kan  skilja  sig  från 
majoritetens  behov,  och  därför  inte  bör  jämföras  med  samma  mätinstrument  som 
övriga program. 
 
Program  Kommentar  WWW 
Chefrens 
pyramid 

  http://www.alega.se/html/startsidan.html 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Cheops pyramid    http://www.alega.se/html/startsidan1.html 
La Nouvelle 
Chouette 

Tillhör boken 
med samma 
namn. 

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskol
a‐ar‐6‐9/Franska/Grundlaromedel/La‐
Nouvelle‐Chouette/ 

Den flygande 
mattan 

  http://www.alega.se/html/startsidan3.html 

Fysikkungen 1    http://www.mmadvice.se/fysikkungen1.ht
ml 

Fysikkungen 2    http://www.mmadvice.se/fysikkungen2.ht
ml 

Glosögd  Egentillverkat.   Okänd 
Ispring  För lärare att 

producera eget 
material. 

http://www.ispringsolutions.com/ 

Kostkoll    http://www.kostdata.se/ 
Lärarverktyg 
elever + 
personal 

Tillägg till 
office ‐ mallar 
och flöden i PP 
och word. 

Okänd 

Lego  Gratisprogram.  http://ldd.lego.com/download/ 
Mattebiten    http://www.elevdata.se/Produkter/Skoläm

nen/Matematik/Mattebiten.aspx 
Matteleken    Okänd 
Officemath  Microsoft add‐

on till Word 
http://blogs.office.com/b/office‐
education/archive/2011/01/12/tackle‐
your‐math‐homework‐with‐microsoft‐
mathematics.aspx 

Särskrivning    http://www.wartoft.nu/program/sarskrivni
ng/ 

Sebran    http://www.wartoft.nu/program/sebran/ 
Selingua    http://www.wartoft.nu/program/selingua/ 
Sephonics    http://www.wartoft.nu/program/sephonics

/ 
Seterra    http://www.wartoft.nu/program/seterra_/ 
Spellright    http://www.oribi.se/produkter/spellright/ 
Språkmästaren    http://www.sanomautbildning.se/m2/Fors

kola‐‐grundskola‐Fk‐
6/Svenska/Svenska/Ord‐Stavning‐
Grammatik/Sprakmastaren/ 

Tense Buster    http://clarityenglish.com/program/tensebu
ster.php 

Träna engelska    http://www.elevdata.se/Produkter/Skoläm
nen/Språk/Träna‐engelska.aspx 

Träna spanska    http://www.studera.com/tranasp/tranaspa
nska.htm 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Träna svenska    http://www.studera.com/tranae/tranaenge
lska.htm 

Words in action  Nöta träna, 
engelska. 7‐9.  

Okänd 

Tabell 1 - program med undervisningssyfte 
 
Allmänna program 
Adobe CS3paket (Photoshop, Dream Weaver etc.)  Skapande bild/multimedia 
Audacity  Ljudbehandling 
Encarta  Uppslagsverk 
FreeMind  Mind Mapping 
Google SketchUp 7  3d‐modellering 
Lego  Bygga/skapa 
Photophiltre  Bildbehandling 
Photostory  Storyboarding/narrativ 
ScreenRuler  Mätsticka 

Tabell 2 - Allmänna program (utanför analys) 
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Specialpedagogiska program 
Lexia/Stavia/Provia  Dyslexi 
MG  Dyslexi/afasi 
Claro Read  Dyslexi 
Provia  Dyslexi 
Robomemo  Minnesträning 
Bygg och lek  Dyslexi 
Stava rex  Dyslexi 
Minneslek FLEX  Minne, 

koncentration 
TBP Reader  Punktskrift 

Tabell 3 - Specialpedagogiska program (utanför analys) 

Resultat och analys 
Kategorisering av programmen i tabell 1 ovan kategoriserades enligt Conole med fleras 
(2004) ramverk. Kategoriseringen utfördes av en person och innefattar en motivering 
till valda kategorier. Resultatet sammanställs i tabell 4 nedan. 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Program  Ämne  Individu

ell/Socia
l 

Reflektio
n/icke 
reflektio
n 

Informatio
n/erfaren
het 

Motivering 

Chefrens 
pyramid 

Matemati
k 

Individue
ll  

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
matematiska 
färdigheter i form av 
problemlösningsför
måga (icke‐
reflektion) 
presenterat som 
praktiska övningar 
(erfarenhet).   

Cheops 
pyramid 

Matemati
k 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
matematiska 
färdigheter i form av 
problemlösningsför
måga (icke‐
reflektion) 
presenterat som 
praktiska övningar 
(erfarenhet).  

La 
Nouvelle 
Chouette 

Franska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Den 
flygande 
mattan 

Matemati
k 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
matematiska 
färdigheter i form av 
problemlösningsför
måga (icke‐
reflektion) 
presenterat som 
praktiska övningar 
(erfarenhet).   

Fysikkung
en 1 

Fysik  Individue
ll 

Reflektion  Erfarenhet  Övervägande 
laborativa övningar 
samt kopplingar till 
teori och historia 
(reflektion) med 
presenterat som 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praktiska övningar 
(erfarenhet) 

Fysikkung
en 2 

Fysik  Individue
ll 

Reflektion  Erfarenhet  Övervägande 
laborativa övningar 
samt kopplingar till 
teori och historia 
(reflektion) med 
presenterat som 
praktiska övningar 
(erfarenhet) 

Glosögd  Spanska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Ispring  Varierand
e/Alla 

Social  Icke 
reflektion 

Informatio
n 

För kommunikation 
mellan lärare och 
elever (socialt). 
Övervägande för 
presentation (icke 
reflektion) av 
information. 

Kostkoll  Hemkun‐
skap 

Individue
ll 

Reflektion  Informatio
n 

Övervägande 
laborativt 
(reflektion) kring 
livsmedelsinformati
on. 

Lärarverkt
yg elever + 
personal 

Alla  Individue
ll 

Reflektion  Erfarenhet  Övervägande 
laborativt 
(reflektion) kring 
praktisk användning 
(erfarenhet) 

Mattebiten  Matemati
k 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
matematiska 
färdigheter i form av 
problemlösningsför
måga (icke‐
reflektion) 
presenterat som 
praktiska övningar 
(erfarenhet).   

Matteleke
n 

Matemati
k 

      Ej funnet 

Officemath  Matemati Individue Reflektion  Erfarenhet  Övervägande 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k  ll  laborativt och 
explorativt 
(reflektion) kring 
matematisk praktik 
(erfarenhet). 

Särskrivni
ng 

Svenska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på 
grammatik 
(information).  

Sebran  Matemati
k + 
svenska 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
språkliga och 
matematiska 
färdigheter (icke 
reflektion) 
presenterat i form 
av praktiska 
övningar 
(erfarenhet)  

Selingua  Språk 
(flera) 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
(information).  

Sephonics  Språk/fon
etik 

Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
(information).  

Seterra  Geografi  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Erfarenhet  Övervägande 
faktakunskaper 
(icke reflektion) i 
form av kartkunskap 
(information). 

Spellright  Engelska  Individue
ll 

Reflektion  Erfarenhet  Övervägande fokus 
på olika alternativ 
(reflektion) i 
elevernas egna 
texter (erfarenhet)  

Språk
mästaren 

Svenska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
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reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Tense 
Buster 

engelska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Träna 
engelska 

engelska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Träna 
spanska 

spanska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Träna 
svenska 

svenska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Words in 
action 

engelska  Individue
ll 

Icke 
reflektion 

Informatio
n 

Övervägande 
språkliga 
färdigheter (icke‐
reflektion) som 
bygger på lexikon 
samt grammatik 
(information).  

Tabell 4 - kategorisering av programmen. 
 
En summering av tabellen ovan ger vid handen att  

• De ämnen som finns representerade är svenska, engelska och matematik 
(behörighetsgivande till gymnasium samt gymnasiegemensamma ämnen), samt 
fysik, flera språk, hemkunskap och geografi. 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• Endast ett program (Ispring) är socialt/kommunikativt. Detta kan synas 
självklart eftersom just de förinstallerade programmen är de som undersöks (i 
motsats till sajter, sociala media etc.). Man skulle dock hypotetiskt kunna tänka 
sig icke‐webbaserade program som använder sig av client‐server modellen, dvs. 
ett nätverksprogram som inte är webbaserat. Några sådana finns alltså inte 
installerade. 

• Program finns i lika hög grad för både högre grad av informationsinnehåll (11 
st.) och högre grad av erfarenhetsbaserat lärande (13 st.). 

• Det finns fler program för hög grad av icke‐reflekterande lärande 
(faktakunskaper, 18 st.) än det finns för hög grad av reflekterande lärande (6 st.).   

Conole et als. (2004) ramverk applicerat på installerade program 

Detta ger vid handen den översiktliga bilden ovan, där det nedre och det nedre högra 
två av hörnen är representerade i lägre respektive ingen grad. En vanligt 
förekommande men något fördomsfull tanke om program för lärande (avseende lokalt 
installerade program, inte webbaserade sådana) är att de ofta har en gammalmodig 
behavioristisk grund eller att åtminstone ett större fokus på fakta än reflektion. Bilden 
ovan ger inte stöd åt detta avseende programmen som är installerade i Nacka. En 
behavioristisk grund skulle ha resulterat i ett tydligt fokus på de tre översta hörnen, 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men flera program väger över mot erfarenhetsbaserad kunskap snarare än fakta. Visst 
stöd finns för tanken att datorprogram inte ger lika mycket stöd åt reflektion som åt 
icke‐reflekterande kunskapsinhämtning. Dock finns program inom flera ämnen där 
reflektion stöds, t.ex. genom laborativa övningar. Detta gäller matematik och 
naturvetenskap (OfficeMath, Fysikkungen) såväl som språk (Spellright).     

Diskussion 
Det  sociala  hörnet  av  hexagonen  ovan  får  anses  täckas  in  av  webbaserade  tjänster. 
Naturligtvis  bör  man  också  fråga  sig  vilka  program  och  webbtjänster  som  faktiskt 
används (vilket görs i andra delar av vår undersökning), men vad som är förinstallerat 
har inte minst ett viktigt signalvärde avseende hur datorerna är tänkta att användas. 
Det  finns  ett  förhållandevis  stort  antal  specialpedagogiska  program.  Det  visar  att 
kommunen och skolorna är måna om att  stödja elever med särskilda behov, men kan 
också  vara  en  effekt  av  att  sådana  program  ofta  paketeras  tillsammans.  Detta  gäller 
även  flera  av  språk‐  och  matematikprogrammen;  det  förefaller  troligt  att  mängden 
program beror på att man hittat och installerat flera program från samma leverantör.  
Ett signalvärde gestaltas också i vilka ämnen som har valts ut. Exempel på ämnen som 
saknas  är  kemi  och  biologi  (fysik  finns),  samhällsvetenskap,  historia,  idrott  (möjligen 
kan  en  kreativ  lärare  använda  ”kostkoll”  i  idrottsundervisningen).  Om  en  så  bred 
plattform  som möjligt  är  önskvärd  så  bör man  överväga  att  leta  efter  fler  program  i 
dessa  och  andra  saknade  ämnen.  Det  kan  förstås  vara  så  att  till  exempel 
samhällsvetenskap anses kunna använda webbkällor i högre grad än matematik. Detta 
kan  dock  i  så  fall  ifrågasättas:  Är  webbkällorna  pålitliga?  Vilken  typ  av  reflektiva 
övningar kan ett lokalt installerat program stödja? 

Om  det  är  eftersträvansvärt  att  tillgodose  så många  olika  pedagogiska  ansatser 
som möjligt, dvs. ge  lärarna en verktygslåda att använda beroende på situation så bör 
man  fundera  på  om  det  går  att  hitta  fler  program  som  stödjer  reflektion,  samt  hur 
socialt  lärande stöds  i användning. Webbläsare bygger på den så kallade client‐server 
modellen, där ett datorprogram (client) kopplar upp sig mot en annan (server) för att 
hämta  information.  Varje  webbsajt  har  (starkt  förenklat)  en  webbserver  som  är  det 
program  som  levererar  just  den  begärda  informationen  till  clienten  (webbläsaren). 
Detta  är  dock  en  generell  modell  och  inte  unik  för  just  webbläsare.  Andra  typer  av 
client‐server applikationer var vanliga förr, men även många av dagens vanliga ”appar” 
i  såväl  mobiler  och  surfplattor  som  i  datorer  är  av  typen  client‐server.  En  fråga  för 
lärare, skolledning och kommuner att vara vaksamma på är hur dessa kan komma att 
användas i undervisning.  

Framtida  appar  kan  innehålla  social  interaktion  och  information  hämtad  från 
internet samtidigt som de kan innehålla samma sorters funktionalitet som dagens lokalt 
installerade program.  I  samma  linje pågår en utveckling av webben mot mer och mer 
funktionalitet  i  webbläsaren.  Detta  betyder  att  webbaserade  lösningar  och  appar 
kommer att delvis konkurrera med varandra, men också täcka olika sorters behov och 
funktionalitet. Ytterligare en faktor att räkna med är molnbaserade tjänster. Dessa kan 
sägas  vara  en  utvidgning  av  client‐servermodellen,  eftersom  serverdelen  inte  längre 
begränsas  till en plats och en dator. Det  förenklar bland annat delning av  information 
mellan  appar  (och  därmed  mellan  användare),  vilket  till  exempel  möjliggör  social 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interaktion med varsin dator där allt kan omedelbart delas med alla användare, oavsett 
om  man  befinner  sig  på  samma  plats  eller  inte.  Framtiden  innehåller  fler  och  fler 
möjligheter att  täcka  in vilka hörn man vill av Conole et als  ramverk, och man bör då 
beakta vilka man väljer. 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BILAGA 1 
 

Sidan 1 av 1 

Enkätfrågor till eleverna 
 
Nedan finns samtliga frågor som eleverna svarade på. Siffrorna framför frågorna indikerar i 
vilken ordning frågorna ställdes till eleverna. Frågorna som är formaterade som fet är de 
frågor som redovisas med stapeldiagram i rapporten. 

Attityder kring användningen av datorn 
7) Jag gillar att använda datorn på lektionerna. 
22) Jag tycker att skolarbetet är roligare nu när jag har en egen dator.  
9) Jag gillar att få uppgifter att göra med datorn under lektionerna. 
18) Jag gillar att använda datorn på lektionen för att ta reda på mer om det som vi arbetar med 
på lektionen. 
15) Jag vill att lärarna ska använda datorn på varje lektion. 
11) Jag har oftast flera program igång samtidigt när jag arbetar med datorn på lektionerna. 
8) Jag gillar att göra läxorna mer när jag har datorn. 
16) Jag gör ofta läxorna hemma på min bärbara dator. 

Koncentration/fokus 
12) Det är svårt att lyssna på läraren när jag använder min dator. 
21) Jag har svårt att följa med på lektionen när jag har datorn med mig. (22 – ÅR 2 & 3) 

Till vad används datorn 
10) Jag får vara med och bestämma hur lektionerna kommer att bli mer nu, än innan vi fick 
datorerna. 
25) På lektionerna arbetar vi med bilder, ljud och video. (26 – ÅR 2 & 3) 
23) Jag skriver mer nu när jag har min dator. (24 – ÅR 2 & 3) 
24) Jag använder datorn när jag räknar på lektionerna. (25 – ÅR 2 & 3) 
19) Jag använder datorn på matematiklektionerna. (Ny - ÅR 2 & 3) 
19) Lärarna ger mig ofta hemläxor som ska göras på datorn. (20 – ÅR 2 & 3) 
 27) Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. 

Övrigt 
14) Jag har blivit utsatt för mobbning på nätet efter att vi fått våra datorer. 
17) Jag hjälper till om någon av mina klasskompisar behöver hjälp med datorn. 
20) Jag tar ofta hem datorn. (21 – ÅR 2 & 3) 
13) Jag får chatta, använda Facebook eller liknande när vi har lektion. 
 

Öppna frågor: 
6) Lista max fem program du använder mest i ditt skolarbete: 
26) Om det är något ytterligare som du vill säga, skriv det här. (27 – År 2 & 3) 
 



BILAGA 2 
 

Sidan 1 av 1 

Nyckeln  
Version 2 (2011‐08‐03) 
Version 3 (2011‐08‐06) 
Version 4 (2012‐09‐29) 
 
Två stora kategorier 

 Ämnesövergripande program/tjänster (A, B, D, F, G, H, I, J) 
 Ämnesspecifika program/tjänster (C) 

 
 
Benämning Kategori Underkategori Information om 

programmen 
Övrigt 

     
A Officepaketet      
A1   Word     
A2   OneNote/Notebooks     
A3   PowerPoint     
A4   Excel     
A5   Publisher     
        
B Ämnesövergripande program (Adobe Acrobat, 

Dreamweaver) 
   

B1   Sebran  Ett program för barn (4-9 år) med 
originell grafik och musik. Öva 
på att läsa, räkna och skriva.  

Gratis. Ej 
nätbaserat, endast 
windows 

B2   Espresso  I Liber espresso hittar du 
pedagogiskt material i form av 
bland annat filmklipp, interaktiva 
övningar, bilder och artiklar. 
Alltid färsk och relevant 
information om den värld vi lever 
i. Alltihop pedagogiskt framtaget 

Kostar. 
Internetbaserat. 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Sidan 2 av 2 

och åldersanpassat för F–6 för att 
stötta dig i din undervisning och 
hjälpa dina elever att nå målen i 
LGR11.Täcker alla ämnen f-6. 

B3   Kunskapsstjärnan  Kategorier: Matematik 
Geografi 
Natur 
Tangentträning 
Hjärngymmet 

Nätbaserat. Gratis 

B4   X‐mind  Mind mapping program  
        
C.  
 

Ämnesrelaterade program      

C1   Seterra (So‐geografi)  Seterra 3.0 är ett svenskt 
geografiprogram för Windows 
som hjälper dig att på ett enkelt, 
färgglatt och underhållande sätt 
lära dig länder, flaggor, svenska 
landskap, huvudstäder och andra 
städer i Sverige och i resten av 
världen. 
http://www.seterra.net. Gratis 

Gratis. Ej 
nätbaserat, endast 
windows 

C2   Den talande boken 
(svenska) 

Lust att läsa och skriva 
Den färgglada och levande 
layouten i Den Talande Boken är 
inspirerande och skrivprocessen 
får en ny facklig dimension, när 
sammanhang mellan text, bild 
och ljud avvägs. Här skapas 
böcker att visa upp och som 
väcker läslust hos alla! 

 

C3   Chefrens pyramid 
(Matematik) 

Chefrens Pyramid är ett 
läroprogram som bygger på 
spelidé. Du börjar längst ned i 
pyramiden och skall klättra 
uppåt. Ju högre du kommer desto 
svårare blir det. Uppgifterna är 

Kostar. Windows. 
Ej nätbaserat 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Sidan 3 av 3 

hämtade ur mellan- och 
högstadiets matematik och är 
maximalt varierande. 

C4   Stava Rex  Stava Rex är ett 
rättstavningsprogram för 
Microsoft Word, speciellt 
utvecklat med tanke på personer 
med dyslexi. Programmet hittar 
och rättar fel avsevärt bättre än 
vanliga rättstavningsprogram.  

 

C5   Mingoville (Engelska)  engelska för mindre barn.  Nätbaserat. Gratis 
       
C7   Mult (Matematik?)    
C8   Lexia (Svenska)  Lexia 4 är utformat i enlighet 

med den senaste kunskapen inom 
dyslexiforskningen vad gäller 
själva läsprocessen, och i enlighet 
med de vedertagna kunskaperna 
inom afasiologin. För dyslektiker 
tar programmet fasta på det mest 
kritiska skeendet i elevens svaga 
läsning. 

Ej nätbaserat. 
Kostar 

C9   Fysikkungen (No‐Fysik)  Mikrolinnas program 
Mattekungen och 
Fysikkungen är 
kunskapsprogram för både 
yngre och äldre elever. 
     Programmen är mycket 
omfattande och följer den 
svenska kursplanen.   
 

Kostar. Ej 
nätbaserat 

C10   Grammatik program 
(Språk) (Eng/Fra/Spa) 

  

C11   GeoGebra/Graph 
(Matematik) 

Free mathematics software for 
learning and teaching  

Gratis. 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Sidan 4 av 4 

      
D Söktjänster/internettjänster (landguiden.se/wikileaks)    
D3   Google  Söktjänst  
D4   SkolportalN  Nackas LMS  
D8   Google earth  Google Earth är det mest 

detaljerade och fullständiga 
program som existerar för visuell 
utforskning av planeten Jorden 

 

D5   Google Sketchup  3D program   
       
F Kommunikation      
  MSN/Skype     
  E‐post/outlook/edu     
       
G Grafik/Ritprogram/bildbeha

ndling/video/ljud 
     

G1   Paint     
G2   Photoshop/photofilter/Illu

strator 
   

G3   Moviemaker    Gratis 
G4   Audacity    Gratis 
G5   Photostory    Gratis 
G6   Windows media 

player/Quicktime 
  Gratis 

G7   Gimp     
G8   Screenhunter     
G9   Google Sketchup  3D program   
       
H Sociala medier (Facebook, blogg, wikisar)     
       
I Musikspelare (iTunes/spotify) 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J Uppslagsverk      
J1   Tyda     
J2   Lexin     
J3   Ne.se     
J4   Wikipedia     
J5   Lexikon24.com     
J6   Ord.se     
       
K Internet/webbläsare     Tidigare: 

D1.Webbläsare 
(Explorer, Chrome, 
Safari, Opera + 
Internet (när 
eleven endast 
skrivit internet) 

       
Q Övrigt (Ex. steam, vale8, 

Wordpad, Activprimary, 
Adobe reader, ClaroView, 
Visma, Dropbox, 
Spindelharpan) 

   

Q1    Kalkylatorn     
        
L  Spel Magic 5  engelskt spel  
        
        
U “svårtolkat”       
 
C. Ämnesrelaterade mjukvaror/internettjänster 
C1. Seterra 
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C2. Sebran 
C3. Chefrens Pyramid 
C4. Espresso 
C5. Mingoville 
C6. Kunskapsstjärnan 
C7. Mult (kan vara en engelska matematiksida) 
C8. Lexia 
C9. Fysikkungen 
C10. Grammatik program (Eng/Fra) 
C11. GeoGebra 
 
D. Internettjänster/program 
 
D3. Google 
D4. SkolportalN 
D8. Google earth 
 
F. Kommunikation 
F1. MSN/Skype 
F2. E-post/outlook 
 
G. Grafik/Ritprogram/bildbehandling/video/Ljud 
G1. Paint 
G2. Photoshop/photofilter/Illustrator 
G3. Moviemaker 
G4. Audacity 
G5. Photostory 
 
H. Sociala medier 
 
I. Spotify/Itunes 
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J. Uppslagverk 
J1. Tyda 
J2. Lexin 
J3. Ne.se 
J4. Wikipedia 
J5. Lexikon24.com 
J6. ORD.SE 
 
Q. Övrigt (angetts av mindre än xx) 
(Screenhunter, steam, vale8, Wordpad, Activprimary, Adobe reader, ClaroView, Visma, Dropbox, PAGES, NOTEPAD, 
Spindelharpan, Tetris, Magic 5, Gimp) 
Q1. KALKYLATORN 
 
U. svårtolkat 
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NYCKEL 
 
A. Officepaketet 
A1. Word/skriv 
A2. OneNote/Notebooks 
A3. Powerpoint 
A4. Excel 
A5. Publisher 
 
C. Ämnesrelaterade mjukvaror/internettjänster 
C1. Seterra 
C2. Sebran 
C3. Chefrens Pyramid 
C4. Espresso 
C5. Mingoville 
C6. Kunskapsstjärnan 
C7. Mult (kan vara en engelska matematiksida) 
C8. Lexia 
C9. Fysikkungen 
C10. Grammatik program (Eng/Fra) 
C11. GeoGebra 
 
D. Internettjänster/program 
D1.Webbläsare (Explorer, Chrome, Safari, Opera + Internet (när eleven endast skrivit internet)) 
D3. Google 
D4. SkolportalN 
D8. Google earth 
 
F. Kommunikation 
F1. MSN/Skype 
F2. E-post/outlook 
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G. Grafik/Ritprogram/bildbehandling/video/Ljud 
G1. Paint 
G2. Photoshop/photofilter/Illustrator 
G3. Moviemaker 
G4. Audacity 
G5. Photostory 
 
H. Sociala medier 
 
I. Spotify/Itunes 
 
J. Uppslagverk 
J1. Tyda 
J2. Lexin 
J3. Ne.se 
J4. Wikipedia 
J5. Lexikon24.com 
J6. ORD.SE 
 
Q. Övrigt 
(Screenhunter, steam, vale8, Wordpad, Activprimary, Adobe reader, ClaroView, Visma, Dropbox, PAGES, NOTEPAD, 
Spindelharpan, Tetris, Magic 5, Gimp) 
Q1. KALKYLATORN 
 
U. svårtolkat 
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