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Digitalisering och användande av datorer har ökat kraftigt i samhället, så även i skolans värld. 

Under de senaste åren har allt fler skolor försett varje elev med en egen dator, så kallade en-till-

en-datorer. Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelse relaterad till så kallade en-

till-en-datorer, det vill säga att varje elev har en egen dator, gällande möjligheter, farhågor, direk-

tiv och arbetssätt. Frågeställningarna är följande avseende en-till-en-datorer: 

 Vilka möjligheter och farhågor upplevde lärarna vid införandet? 

 Vilket stöd och vilka krav på förändring har lärarna från ledningen? 

 Hur har lärarnas arbetssätt förändrats? 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer som redskap. Som respondenter valdes pedago-

ger som arbetat som lärare både före och efter införande av en-till-en-datorer. Totalt intervjuades 

16 lärare som tjänstgör i grundskolans senare år eller på gymnasiet. Respondenternas beskrivna 

undervisning efter införandet skattas med SAMR-modellen som utgångspunkt. 

Studiens resultat visar att de möjligheter som respondenterna upplevde vid införandet låg ganska 

nära deras praktiska vardag. Respondenterna i grundskolans senare år upplevde ett svagt eller 

obefintligt stöd från sin ledning medan respondenterna på gymnasiet upplevde både delaktighet 

och stöd. Inga av respondenterna känner något egentligt krav, utan endast önskemål, från sin 

ledning på att använda datorerna i undervisningen. Respondenterna har emellertid förändrat sin 

undervisning i flera avseenden till att nyttja datorerna. Bortsett det enda praktiska ämnet, Idrott 

och hälsa, som förekommer i studien använder de flesta respondenterna datorerna i sin undervis-

ning på ett sätt som innebär förbättringar eller som vore svårt att genomföra utan datorstöd. 
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1. INLEDNING 
Sedan datorernas intåg i samhället på 1900-talet har behovet av digital kompetens ökat. EU slår 

2006 fast att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser ”som alla individer behöver för 

personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning” 

(Europaparlamentet, 2006, s. 4). En-till-en-datorer, det vill säga att varje elev har en egen dator, 

har varit en naturlig del i denna utveckling. Ursprungsidén om en-till-en-datorer kommer från 

Seymour Papert som redan 1980 konstaterade att det, i likhet med pennor, inte räcker med hög 

tillgång utan varje elev måste ha en egen dator (Fleischer, 2013). I hans tankar från denna tid ser 

han en möjlighet till effektivare inlärning och målar upp ett scenario där dåtidens tretton år i ame-

rikanska skolan eventuellt skulle kunna bli tolv eller att klasserna skulle kunna utökas med en eller 

två elever utan att eleverna skulle få minskad uppmärksamhet från läraren (Papert, 1980). Den 

svenska kommunaliserade skolan har under 2000-talet börjat anamma Paperts idé och 2013 hade 

majoriteten av landets kommuner inledda eller planerade satsningar på en-till-en-datorer 

(Grönlund, 2014). Då nationell styrning av införande saknas är det upp till varje huvudman hur 

implementationen sker och i vilken grad skolan digitaliseras. I likhet med all undervisning är det 

lärarens arbetssätt, praktiken i klassrummet, som är avgörande för hur digitaliserad undervisning-

en är oavsett hur länge förutsättningarna funnits. 

I vår tidigare studie om vision och forskningsförankring vid införande av en-till-en-datorer 

(Arvidsson & Herkel, 2019) undersökte vi vilka visioner och målsättningar några skolors ledning 

hade när de fattade beslut om införande av en-till-en-datorer. Dessa visioner och mål behöver 

inte nödvändigtvis vara desamma som enskilda lärare har med att förändra sin undervisning i 

samband med införande av en-till-en-dator. Denna studie avser att undersöka vilka visioner några 

lärare har med att digitalisera sin undervisning med hjälp av en-till-en-datorer samt vilket stöd de 

upplever att de får från ledningen. 
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2. BAKGRUND 
Här presenteras definition av begreppet en-till-en-dator tillsammans med SAMR-modellen, teore-

tiskt perspektiv, en historisk tillbakablick samt tidigare forskning på området. 

2.1. Definition av begreppet en-till-en 
Med begreppet en-till-en-dator, även 1:1-dator, avses i denna studie, situationen att varje elev vid 

en skolenhet har försetts med en egen bärbar dator eller lärplatta med Internetanslutning. Eleven 

ansvarar för datorn som primärt är avsedd för skolarbete.  

2.2. Digitalisering av skolan 
I ett alltmer digitaliserat samhälle ställs det krav på att även skolan ska digitaliseras. 2006 uppma-

nar EU sina medlemsstater att i sin undervisning införliva åtta nyckelkompetenser för ett livslångt 

lärande där medborgarna ska kunna anpassa sig i ett snabbt föränderligt kommunikationssamhälle 

(Europaparlamentet, 2006). En av dessa är digital kompetens:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbets-

livet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 

(Europaparlamentet, 2006) 

Regeringen tillsätter 2012 Digitaliseringskommissionen som konstaterar att vi går från ett indu-

strisamhälle till ett digitalt samhälle (Digitaliseringskommissionen, 2016) och att digitaliseringen 

utvecklas exponentiellt. Ett av de sex strategiska områdena som kommissionen slår fast är i likhet 

med EU:s nyckelkompetenser kompetens för det digitala samhället. Riksdagens utbildningsutskott 

beslutar 2015 att ta fram en forskningsöversikt gällande digitaliseringen i skolan och 2017 revide-

ras läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan med fokus på digital kompetens och ett 

kritiskt förhållningssätt: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digi-

tal teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Ut-

bildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett för-

hållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 2017) 

Denna reviderade läroplan ska vara implementerad senast läsåret 2018/19. Även om läroplanen 

inte explicit uttrycker att varje elev ska ha en egen dator innebär den att tillgången till digitala 

verktyg behöver vara god. 

2.3. SAMR-modellen 
Puentedura (2013) har utvecklat en modell som tydliggör i vilken grad undervisningen ändras i 

samband med införande av ny teknik. Namnet kommer av engelskans Substitution, Augmentation, 

Modification och Redefinition (SAMR) vilket på svenska blir Ersättning, Förbättring, Förändring och 

Omdefiniering. Modellen bygger på fyra steg där de två första i någon mån liknar motsvarigheten 

utan digitala verktyg medan de två senare drar nytta av tekniken. 
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Figur 1 SAMR-modellen 

Nedan följer en kort förklaring av de fyra stegen i Puenteduras (2013) modell. 

Substitution (Ersättning) innebär att funktionen inte ändras utan endast verktyget. Undervisning 

som använder sig av digitala läroböcker istället för tryckta dito utan någon ny funktionalitet är ett 

exempel på Ersättning. Även om man på ett enkelt sätt kan göra understrykningar, markeringar 

eller anteckningar eller slå upp ord innebär det ingen funktionsförändring jämfört med vad arbe-

tet med den tryckta innebar. Att skolan, av t.ex. besparings- eller miljöskäl, inte tillåter att elever-

na markerar eller skriver i böckerna är i sammanhanget ovidkommande. 

Augmentation (Förbättring) innebär att funktionen i stort är densamma men att vissa förbättring-

ar gjorts. Undervisningens upplägg underlättas av det digitala verktyget men skiljer sig inte nämn-

värt från hur den sett ut utan det digitala verktyget. En förbättrad undervisning skulle exempelvis 

kunna innehålla kartor där man kan zooma och söka eller att elevens framsteg presenteras visu-

ellt.  

Modification (Förändring) är det första steget där undervisningen börjar förändras i grunden. 

Digitala verktyg ger nya möjligheter och om dessa finns i åtanke redan vid planeringen av under-

visningen kan undervisningen börja anpassas till möjligheterna. Genom att exempelvis presentera 

resultatet av en undersökning eller beräkning visuellt i realtid går det att dra slutsatser som i mot-

svarande uppgift med papper och penna skulle bli alltför tidsödande i resultatframställan. 

Redefinition (Omdefiniering) innebär att undervisningen inte har någon motsvarighet utan digi-

tala verktyg. Här återfinns simuleringar och interaktioner vilka bygger på snabb respons. Genom 

att det digitala verktyget kan skapa tredimensionella objekt, efterlikna fysiska lagar likväl som 

upphäva desamma ges möjligheter som inte kan åstadkommas ens genom att utöka tiden uppgif-

ten får ta. Frågor som ”Vad händer om jag gör så här?” kan ges ett direkt svar i en responsiv digi-

tal miljö. 

Omdefiniering 
Digitala verktyg utnyttjar funktioner 

som inte är möjliga utan. 

Förändring 
Digitala verktyg använder funktioner 

 som vore svåra utan. 

Förbättring 
Digitala verktyg ersätter andra verktyg 

med viss förbättrad funktionen. 
 

Ersättning 
Digitala verktyg ersätter andra verktyg 

utan förändrad funktionen. 

R 

M 

A 

S 
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2.4. Tidigare internationell forskning  
Steffensmeier (2016) kommer i sin doktorsavhandling fram till att det är en fördel att individan-

passa undervisningen, för att nå ett mer produktivt sätt i användandet av datorer vid inlärning. 

Pedagogerna som deltog i undersökningen lyfte fram ett antal fördelar med en-till-en-datorer: 

Utökade möjligheter att lära, ökade valmöjligheter för eleven, större möjlighet att ge feedback, 

bättre förberedelse inför jobb och vidareutbildning, ökad motivation och möjlighet att ge direkta 

instruktioner till respektive elev. Studien visade även på nackdelar: Elever kan distraheras av dato-

rerna, datorerna används till annat än förväntat och svårigheter för lärarna att anpassa sig till en 

förändrad undervisningsmiljö. Studien kommer fram till att det behövs en professionell utveckl-

ing av att integrera undervisningen med en-till-en-datorer, med fokus på eleven samt skapa en 

miljö där elever kan arbeta tillsammans. 

I en amerikansk metastudie, avseende en-till-en-datorer från 2016, konstaterade man en signifi-

kant ökning av elevernas prestationer i naturvetenskap, skrivning, matematik och engelska 

(Zheng, Warschauer, Lin, & Chang, 2016). Undervisningen kunde göras mer elevorienterad och 

individanpassad. Rapporten visar också att elevernas engagemang och entusiasm ökade och för-

bättrade relationerna mellan elev och lärare samt mellan hem och skola. Författarna påpekar dock 

att det finns brister i studierna de analyserat, främst att underlaget varit för litet och att forsk-

ningskvaliteten inte var tillräckligt hög. De menar att det krävs ytterligare undersökningar inom 

området.  

Det är en fördel att undersöka elevernas och lärarnas behov och önskemål före implementation 

av en-till-en-dator, att infrastruktur byggs kring tekniken och att intressenterna får vara med och 

påverka, enligt en undersökning i tre skoldistrikt i USA (Warschauer, Zheng, Niiya, Cotten, & 

Farkas, 2014). Undersökningen gjordes i skolor som hade infört en-till-en-datorer med syfte att 

göra tekniken mer jämlik för eleverna och gjordes i klass 4 och 5. Avsikten med införandet var att 

skolresultaten för elever med låg socioekonomisk status skulle närma sig de med högre. Detta 

infriades i större utsträckning på de skolor som hade satt upp mål för införandet, hade bra tek-

nisk infrastruktur och en utvecklad studieplan som tog hänsyn till datorernas intåg. 

2.5. Tidigare svensk forskning 
I en forskningssammanställning (Fleischer, 2013) av studier publicerade 2005 till 2010, gällande 

forskning om en-till-en-projekt i skolsammanhang, visade det sig att forskningen på området var 

ganska blygsam och att de elevorienterade studierna främst visade icke mätbara utan endast själv-

upplevda positiva resultat. Eleverna var mer motiverade och uppskattade att arbeta med färsk 

information. De lärarorienterade studierna visade att lärarna inte ägnar så mycket energi åt vad 

datoriseringen betyder för elevernas lärande utan mer om hur de ska hantera sin situation. Gra-

den av implementation speglade lärarnas attityd till datorn och i flera studier framkom också att 

”behoven av kompetensutveckling bland lärarna är betydande” (Fleischer, 2013, s. 72) och att 

god kontakt med skolbibliotek, föräldrar och andra omkringliggande aktörer ökar möjligheterna 

till en lyckad implementation. I en fallstudie (a.a.) om varför en grupp lärare, med minst sju års 

pedagogisk erfarenhet och med god datorvana, var tveksamma till att använda datorer i sin 

undervisning var slutsatsen att det inte räcker med rent pedagogiska, tekniska och ämnesoriente-

rade kunskaper. 
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Digitaliserad undervisning omfattar även andra aspekter såsom interaktion och hantering av nya 

ordningsproblem. Även i en studie kring användande av digitaliserad undervisning (Tallvid, 2015) 

framkommer det att läraren behöver vara mer flexibel då den digitala miljön öppnar för nya möj-

ligheter som dessutom inbjuder till högre grad av interaktion. En del av ordningsproblematiken 

är hur datorn används i klassrummet, till pedagogiskt arbete eller till otillåten förströelse. En stu-

die (a.a.) av ett en-till-en-klassrum, åren 2007 till 2010, visade att användning av Office och daglig 

användning av Internet ökade från ca 40 % till ca 90 % under perioden. Andel elever som daglig-

en spelade otillåtna spel under lektionstid låg konstant på ca 30 % medan andelen som aldrig 

gjorde detta ökade från 23 % till 45 %. Kontentan var dock att både tillåten och otillåten använd-

ning ökar med tiden. Vid en jämförelse av material producerat av elever med en-till-en-datorer 

mot en tidigare årskurs som inte studerat i en-till-en-miljö visade att gruppen utan en-till-en-

dator, men med tillgång till dator för textproduktion, uppvisade högre grad av fördjupade kun-

skaper liksom att deras texter var bättre formulerade, mer sammanhängande och hade bättre ge-

stalt och intern logik (Fleischer, 2013). I en angränsande studie gällande förmågan att söka och 

värdera information framkom inte heller någon markant ökad förmåga vilket annars flera ameri-

kanska studier visar. Förklaringen misstänks vara att USA har längre erfarenhet av att verka i en 

en-till-en-miljö och att lärarnas kompetens i värdering är avgörande (a.a.). 

I en studie av Perselli (2014) beskrivs att lärares tidsbrist att utveckla sina erfarenheter av och 

kunskaper om digitala resurser sannolikt leder till begränsat utnyttjande av digitala resursers pot-

ential. I studien framgår också att det är en stor variation bland lärare i användandet av digitala 

resurser beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. Lärare med stort IT-intresse och 

erfarenhet av undervisning med datorer anser de får nya möjligheter att utveckla sin undervisning 

tack vare en-till-en-datorer, medan andra lärare kan se en-till-en-datorer som ett hinder. Denna 

skillnad tyder på att lärarnas fortbildningsbehov samt IT-stöd också varierar. Även kollegialt 

samarbete kring utveckling av IT i undervisningen har stor betydelse (a.a.). 

2.5.1. Falkenbergsprojektet 
Under 2007 påbörjades ett projekt i Falkenbergs kommun där en-till-en-datorer infördes på två 

grundskolor. Under tre år följdes projektet av forskare från Lund och Göteborg som utmynnade 

i tre rapporter (Tallvid & Hallerström, 2008; Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). Målet 

för utvecklingsprojektet var att utveckla nya metoder och arbetsformer, en utökad lust för både 

elever och pedagoger att lära samt ökad måluppfyllelse och resultat för eleverna.  

När den sista rapporten skrevs efter tre år konstaterades att en-till-en-datorer hade bidragit till en 

utveckling av arbetsformer men att det krävs fortbildning av lärare för att åstadkomma detta. 

Både lärare och elever uttryckte att lusten att lära hade ökat. Mätning av måluppfyllelse och resul-

tat visade inte på några förbättringar men författaren menar att det var svårt att mäta korrekt 

samt att det statistiska underlaget var för litet. Fyra framgångsfaktorer beskrevs för projektet, 1) 

Förankring bland både politiker och tjänstemän i kommunen, 2) Tjänstemännen i kommunen har 

förvaltat och drivit projektet i en pedagogisk anda, 3) Öppenhet och frihet i de tekniska lösning-

arna har inneburit en frihet och att teknisk inlåsning har förhindrats, 4) Bra strategi för fortbild-

ning av lärarna. Författaren menade att den fjärde punkten kan vara den viktigaste framgångsfak-

torn (Tallvid, 2010). 
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2.5.2. Forskningsprojektet Unos Uno 
Under åren 2011–2013 genomfördes ett svenskt forskningsprojekt, Unos Uno, gällande en-till-

en-datorer på 23 grund- och gymnasieskolor runtom i Sverige. Redan i första årsrapporten 

(Grönlund, o.a., 2011) konstaterar man att datorerna kommit till skolan för att stanna men att det 

är oklart hur man ska använda dem. De positiva effekterna av en-till-en-datorer som noterats i 

projektet hör hemma hos de skolor som lyckats med implementation medan de negativa effek-

terna återfinns hos samtliga, om än i olika omfattning (Grönlund, 2014). 

Positiva effekter (de som lyckats): 

 Ökad digital kompetens har ökat skolans förmåga då lärare söker, skriver och presenterar 

effektivare än tidigare. 

 Ökad digital kompetens har ökat elevernas förmågor. 

 Kontakten mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet. 

 Lärare och elever är nöjda och upplever positiva resultat. 

 Ökat självförtroende för elever. 

 I vissa fall uppmätta förbättringar i elevers prestationer. 

Negativa effekter (samtliga i varierande grad): 

 Ökat arbete för lärarna. 

 Enskilt välorganiserat arbete ersätts av ensamarbete där eleverna tappar fokus. 

 Stress, fysiska besvär. 

 Ökade kostnader. 

Generellt kan man se att implementation av en-till-en-datorer, om än nödvändig, ger negativa 

effekter men kan även ge positiva effekter. 

Slutrapporten för projektet konstaterar att införandet bör utgå från verksamhetens behov som då 

får styra teknikinvesteringarna och inte tvärtom. Slutrapporten hävdar vidare att vid införande ”är 

de dolda teknikkostnaderna – arbetstid för att hantera tekniken – minst dubbelt så stora som 

inköpskostnaderna för tekniken” (Grönlund, 2014, s. 16). Hela skolans arbetssätt behöver för-

ändras och därför krävs utbildning, kvalitetssäkring och förebyggande arbete för att hantera bland 

annat stress, ergonomi och sociala medier. Rapporten beskriver också att det är viktigt att defini-

era tydliga mål vid ett införande. 

Två av fem utvecklingsområden som i projektet visat sig avgörande för framgång (Grönlund, 

Andersson, & Wiklund, 2013, s. 38-40) är: 

1. Lärarnas digitala literacy, det vill säga deras förmåga att konstruktivt och effektivt an-

vända information och andra digitalt tillgängliga resurser, och skolans förmåga att kvali-

tetsbedöma och tillgodogöra sig metoder där tekniken används på bästa möjliga sätt. 

2. En lokal ”bank” av delade (på skolan, i kommunen eller i kommunalt samarbete) pedago-

giska resurser som är känd och regelbundet används av alla. 
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Sammantaget visar forskningen att den digitala undervisningen med en-till-en-datorer ställer 

andra krav och ger andra möjligheter än konventionell undervisning samtidigt som effekterna inte 

framkommer tydligt. Vikten av fortbildning av lärare synes emellertid väsentlig. 

2.6. Teoretiskt perspektiv 
Utifrån det sociokulturella perspektivet använder vi olika redskap för att förstå vår omvärld och 

agera i densamma (Säljö, 2014).  Vygotsky delar in dessa medierande redskap i språkliga och ma-

teriella (Vygotsky, 1978). Medierande redskap används för att utöka den proximala utvecklings-

zonen, det vill säga öka vad vi har möjlighet att lära oss. Datorer och Internet hör till dessa mate-

riella medierande redskap och genom appropriering kan vi bättre förstå vår omvärld och kom-

municera i den. Genom en-till-en-datorer får varje elev tillgång till denna kunskapskälla obero-

ende av socioekonomisk standard och utan egentlig tillgångsbegränsning som exempelvis gemen-

samma datorer innebär. Utöver datorerna i sig krävs digitala resurser i form av programvara vilka 

i jämförelse med traditionella böcker ger bättre möjlighet till individanpassning (Grönlund & 

Wiklund, 2018) och underlättar på så sätt för eleven att vidga sin proximala utvecklingszon.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelse relaterad till så kallade en-till-en-

datorer, det vill säga att varje elev har en egen dator, gällande möjligheter, farhågor, direktiv och 

arbetssätt. Frågeställningarna är följande avseende en-till-en-datorer: 

 Vilka möjligheter och farhågor upplevde lärarna vid införandet? 

 Vilket stöd och vilka krav på förändring har lärarna från ledningen? 

 Hur har lärarnas arbetssätt förändrats? 

 



 9 (37) 

4. METOD  
Här beskrivs metod, urval, genomförande, databearbetning och etiska överväganden. 

4.1. Val av metod 
För att få fram vilka möjligheter och farhågor lärarna upplevde med införandet av en-till-en-

datorer, hur stöd och krav från ledningen sett ut och på vilket sätt de förändrat sin undervisning 

genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Avsikten var att få 

information om hur lärare upplevde införandet av en-till-en-datorer utifrån frågeställningarna 

ovan. Till detta användes semistrukturerade djupintervjuer med ett antal fastlagda frågor men 

som även möjliggör för respondenten att fritt utveckla sina tankar. Valet utgår från att få ett för-

djupat perspektiv av ett fenomen (Lagerholm, 2010). Intervjufrågorna som användes som stöd 

vid genomförandet återfinns i bilaga (1). 

4.2. Urval 
Intervjuerna genomfördes med 16 lärare på gymnasiet eller på skolor med verksamhet i 

grundskolans senare år utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). Av de 16 

respondenterna tjänstgjorde fyra på två gymnasieskolor och övriga tolv på någon av fem skolor 

med verksamhet i grundskolans senare år. Skolorna var belägna i sex olika kommuner. Lärarna 

skulle minst ha varit verksamma under en period som löper från ett år före införande av en-till-

en-dator till ett år efter införandet. I det totala urvalet skulle minst ett praktiskt och ett teoretiskt 

ämnesområde förekomma och gärna flera lärare inom respektive ämnesområde. Med 

ämnesområde avses antingen ett enskilt ämne eller närliggande ämnen såsom 

samhällsorienterande ämnen bestående av geografi, historia, religion och samhällskunskap. 

Läroplanen för grundskolan betecknar dessa fyra ämnen som just ”Samhällsorienterande ämnen” 

(Skolverket, 2018, s. 196). På en av skolorna utsåg stationerad rektor respondenter, på en annan 

skola valdes respondenter från en lärarlista som stationerad rektor presenterade och vid övriga 

skolor valdes respondenterna ut av intervjuaren. 

Lärarna betecknas L1-L16 och skolorna S1-S7. Skola S1-S5 har verksamhet i grundskolans senare 

år och skola S6-S7 är gymnasieskolor. Utifrån detta är lärare L1-L12 verksamma i grundskolans 

senare år och lärare L13-L16 verksamma i gymnasieskolan. Vilka lärare som är verksamma i vil-

ken skola framgår av Tabell 1 Respondenter tillsammans med de klassificeringar som fanns med på 

intervjuformuläret och vilka ämnen de undervisar i. De lärare som undervisar i samhällsoriente-

rande ämnen (SO) har beskrivit dessa som ett ämne trots att det i själva verket rör sig om fyra 

olika – geografi, historia, religion och samhällskunskap. På samma sätt har en av lärarna uttryckt 

att hon undervisar i naturorienterande ämnen (NO) vilket innefattar biologi, fysik och kemi. Ål-

der, kön och datorvana är baserat på vad respondenten själv uppgett. Datorvanan har överlag 

uttryckts verbalt eller markerats grafiskt på ett område från Låg till Hög och har sedan omvandlats 

till ett tal mellan ett och nio där ett representerar låg datorvana och nio representerar hög dator-

vana. 
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Tabell 1 Respondenter 

Skola 1:1 Lärare Ålder Kön 
Dator 

vana 
Ämne 

Grundskola 

S1 
2016 

L1 40-49 år Kvinna 8 

Fysik 

Matematik 

Teknik 

L2 30-39 år Man 5 
Idrott & hälsa 

Matematik 

Grundskola 

S2 
2017 L3 40-49 år Man 5 

SO 

Teknik 

Grundskola 

S3 
2016 

L4 30-39 år Kvinna 8 
SO 

Tyska 

L5 50-59 år Man 6 SO 

L6 30-39 år Man 9 

Fysik 

Matematik 

Teknik 

L7 50-59 år Man 4 
Idrott & hälsa 

SO 

L8    -29 år Man 8 
Biologi 

Matematik 

Grundskola 

S4 
2016 L9 40-49 år Kvinna 8 Svenska 

Grundskola 

S5 
2014 

L10 50-59 år Kvinna 7 
Svenska 

SO 

L11 60+    år Man 9 
Svenska 

SO 

L12 40-49 år Kvinna 6 
Matematik 

NO 

Gymnasium 

S6 
2011 

L13 40-49 år Kvinna 7 
Svenska 

Engelska 

L14 40-49 år Man 9 
Företagsekonomi 

Juridik 

L15 50-59 år Kvinna 8 
Företagsekonomi 

Juridik 

Gymnasium 

S7 
2012 L16 30-39 år Kvinna 5 

Fysik 

Matematik 
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4.3. Genomförande 
Respondenterna tillfrågades om sin eventuella medverkan via telefon, e-post eller personligt möte 

då även information om studiens syfte och hur intervjuerna var tänkta att genomföras lämnades. 

Respondenterna fick därefter information via e-post om sin möjlighet att avbryta medverkan, hur 

data skulle behandlas, studiens syfte, ungefärliga intervjufrågor och önskan om att spela in inter-

vjun med mobiltelefon. Respondenterna gavs möjlighet att välja lämplig plats vilket innebar att de 

flesta intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. Enligt Trost (2005) är det lämp-

ligt att respondenten själv får välja en plats vilket tillgodosågs i denna studie. Intervjuerna doku-

menterades via inspelning på mobiltelefon för att få med allt som sades och genomfördes enskilt 

i avskild miljö utan störande moment (Dimenäs, 2007). I tre fall genomfördes intervjun via tele-

fon beroende på det geografiska avståndet eller för att underlätta genomförandet då intervjun 

blev friare i tid och rum.  

Vid intervjun fylldes ett formulär i för att få med ålder, kön och datorvana. Dessa uppgifter be-

dömdes eventuellt kunna bli användbara vid databearbetningen. Dessutom fördes stödanteck-

ningar under intervjun. Intervjuformuläret återfinns som Bilaga 2 Intervjuformulär. 

Den första intervjun genomfördes innan några fler intervjuer bokades. Detta för att ge möjlighet 

till att utvärdera och utveckla intervjufrågorna samt avstämning av planerad databearbetning. 

Frågan om man utvecklat undervisningen kring en-till-en-datorer i arbetslag/ämneslag tillkom 

vilket redan besvarats i den första intervjun varför den inte behövde kompletteras. 

4.4. Databearbetning 
Valda delar av intervjuerna har transkriberats. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är en 

fråga om individuell bedömning hur mycket av intervjumaterialet som måste transkriberas. 

Intervjumaterialet har sedan fördelats efter frågeställningarna. Första frågeställningen, vilka möj-

ligheter och farhågor respondenterna upplevde vid införandet, har grupperats efter olika teman 

som framgick i intervjuerna. I andra frågeställningen, stöd och krav från ledningen, var ambition-

en att beskriva detta för respektive skola. Under databearbetningen visade det sig finnas stora 

likheter mellan de olika skolorna i varje skolform, grundskolan och gymnasiet, varför detta sam-

manfördes till dessa två kategorier. Den tredje frågeställningen, på vilket sätt lärarna har förändrat 

sitt arbetssätt, har grupperats efter respektive ämnesområde då olika ämnen ger olika förutsätt-

ningar vilket framkom i databearbetningen. 

Den del av intervjusvaren som gäller på vilket sätt undervisningen anpassats till användande av 

en-till-en-datorer graderades på en femgradig skala, med värden 0-4. Graderingen baserades på 

SAMR-modellen enligt nedan. 
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Tabell 2 SAMR-skala 

Värde SAMR-steg Beskrivning av hur undervisningen har anpassats 

0  Ingen anpassning. 

1 Ersättning 

Substitution 

En-till-en-datorer ersätter motsvarande icke-digitala verktyg för att 

utföra samma typ av uppgifter som utan. 

2 Förbättring 

Augmentation 

Nyttjande av en-till-en-datorer ger vissa förbättringar jämfört med 

motsvarande uppgifter utan digitala verktyg. 

3 Förändring 

Modification 

En-till-en-datorer används för uppgifter som vore svåra, eller skulle 

ta för lång tid, att genomföra utan digitala verktyg.  

4 Omdefiniering 

Redefinition 

Undervisningen omfattar moment som inte vore möjliga utan digi-

tala verktyg. 

 

4.5. Etiska överväganden 
Respondenterna tillfrågades om sin eventuella medverkan då även information om studiens syfte 

och hur intervjuerna skulle genomföras lämnades. I samband med intervjuerna informerades 

respondenterna om att personuppgifter och intervjusvar skulle avidentifieras i rapporten samt att 

det insamlade materialet endast skulle användas i detta forskningsändamål. Respondenterna er-

bjöds att avbryta sitt deltagande samt att få tillgång till rapporten. Därmed uppfylldes Veten-

skapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav – samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 
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5. RESULTAT 
Resultatet presenteras för respektive frågeställning. Första frågeställningen, vilka möjligheter och 

farhågor lärarna upplevde vid införandet, handlar både om vad de upplevde vid beskedet om 

införande och tiden fram till början av införandet. Andra frågeställningen, stöd och krav från 

ledningen, sammanfattas övergripande där stöd från ledningen beskrivs för respektive skolform – 

grundskolan och gymnasiet. Tredje frågeställningen, på vilket sätt lärarna har förändrat sitt ar-

betssätt, beskrivs med SAMR-bedömning i en övergripande tabell och sedan mer ingående för 

respektive ämnesområde. Varje frågeställningsresultat avslutas med en sammanfattning. 

5.1. Vilka möjligheter och farhågor upplevde lärarna vid införandet? 
Lärarna har i samtliga fall haft tillgång till elevdatorer även före införandet av en-till-en-datorer 

men då i form av datorsalar eller datorvagnar. I vilken utsträckning de har utnyttjat denna möjlig-

het skiftar. Vilka möjligheter och farhågor som lärarna upplevde vid införandet av en-till-en-

datorer varierar men de har uppfattat det som något positivt: ”Jag var med från början och såg 

stora möjligheter med införandet” (L14). Enda undantaget är en av respondenterna som är tvek-

sam till att använda datorerna i undervisningen och som heller inte gör det. 

5.1.1. Datortillgänglighet 
Något som flera respondenter tar upp är att det underlättat rent praktiskt, att man inte behöver 

boka datorsalar, släpa på datorvagnar eller på annat sätt anpassa sitt datoranvändande till gemen-

samma datorers tillgänglighet. Lärare L1, som hör till de som använt datorer i undervisningen 

under lång tid, såg inget behov av att gå över till en-till-en-datorer men tycker att det underlättat: 

När vi hade datorvagnar, jag kan inte känna att jag hade behov. Det funkade, men sen mycket 

smidigare nu när varje elev. [---] Ja men att kunna använda mer digitalt både tester och uppgifter 

och lättare att programmera och allt. Smidigare. (L1) 

L5 tar också upp aspekten med datorsalar och datorvagnar men uttrycker heller inte skillnaden 

som betydande. Lärare L2 däremot beskriver det som en klar skillnad i möjligheten att nyttja da-

torer i undervisningen: 

Då måste jag boka upp mig på en datalista, och så Aj, nu är den upptagen. Så får man ändra om.  

[---] Nu vet jag att nu kan jag förvänta mig att den här datorn ska med. ”Ni ska ha med den här 

datorn varje lektion”. Känner jag för det här så kan man göra det. Så det tycker jag är jättepositivt. 

[---] Man kan använda datorn mer i undervisningen än som det var förr. (L2) 

Även L10 tänkte att den största fördelen med en-till-en-datorer skulle bli att slippa dra in dato-

rerna när de skulle jobba digitalt precis som L8, förutom att det skulle bli lite smidigare, såg möj-

ligheten att kunna använda datorerna varje lektion. L16 använde inte datorer i undervisningen 

innan eleverna hade en-till-en-dator, trots tillgång via salar och vagnar under lång tid, då hon upp-

levt det krångligt och att det då behöver planeras långt i förväg. Hon beskriver, likt L2, skillnaden 

så här: ”Det blir ju krångligare steg med datorvagn. Nu förutsätter jag att de har dator och behö-

ver inte planera i förväg” (L16). L13 beskriver förändringen som något personalen överlag såg 

fram emot: 

Vi hade datorvagnar som vi använde innan eleverna fick egen dator och med tanke på hur krång-

ligt det var så såg nog de flesta av oss framemot förändringen. Jag minns inte hur ledningen för-

ankrade detta hos personalen, mer att det var en lättnad att det nu skulle fungera enklare. (L13) 
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L9 nyttjar kontinuerligt en-till-en-datorerna i sin undervisning och när hon resonerar om hur 

länge hon använt datorer i undervisningen kommer hon fram till att det är så länge som de har 

funnits på skolan. Då var det bara när man verkligen behövde dem eftersom man var tvungen att 

samsas med andra. För hennes del var det till skrivande. Hon upplevde tiden med datorsalar som 

ganska kaotisk men att det blev bättre senare när man hade nyare datorer i datorvagnar: 

Just det, vi hade ju såna där datasalar och grejer då. […] Ja, och det var ju alltid kaos [---] De fun-

kade ju inte och det var ju elände. Just det. Ja, men då använde man ju dem inte så mycket. Men 

då var det ju liksom för att det inte fungerade. Sen när det blev mer det här att det blev lite nyare 

och man fick datavagnar och så. Då känns det som att det lite mer blev på ett annat sätt. (L9) 

Vid frågan om något skulle ändras om man återgick till datorsalar eller datorvagnar konstaterar 

hon att då skulle hon bara använda datorer när det är nödvändigt, som till skrivande. Hon tycker 

även att utnyttjandet av lektionstiden är bättre med en-till-en-datorer då hon kan fylla upp lekt-

ioner med olika digitala övningar och uppgifter. Hon svarar följande om något skulle försvinna av 

det hon gör idag: 

Ja, det skulle det ju. För vi skulle inte kunna ha digitalt läromedel om vi inte hade tillgång till dato-

rer så. Det skulle ju inte funkat. Däremot skulle vi väl fortfarande boka dem till skrivande så det 

skulle man väl använda på samma sätt. Men det blir ju mer flexibelt när alla har nåt. Kanske man 

kom på nåt - Ja, just det, sök reda på det här, kolla det här, nu gör vi det här. Har man lite tid 

över... Det blir ju väldigt lite spilltid också när man har det här för är det så att de har tio minuter 

kvar – ”Men okej, nu går ni in och så gör ni det här, sök på det här eller läs det här eller gör den 

här övningen på Clio”. (L9) 

Sammantaget tar ungefär hälften av respondenterna upp hur de, i samband med införandet av en-

till-en-datorer, såg hur det rent praktiskt skulle underlätta deras möjlighet att använda datorer i 

undervisningen samt att de skulle slippa omaket att planera och boka datorsalar eller datorvagnar. 

5.1.2. Datorkrav 
En aspekt som är snarlik tillgängligheten är möjligheten att ställa krav på eleverna att använda 

dator till specifika uppgifter. Så länge eleverna inte hade fri tillgänglighet till dator var det svårt 

för lärarna att ställa krav på att de skulle användas. Lärare L2 uttrycker det så här när han svarar 

på frågan om möjligheter han såg vid införandet av en-till-en-datorer: 

Jo, men jag tyckte det var bra. Det var bra. [---] Nu kan man ju säga att: ”Det här ska skrivas på 

dator. Det här ska se snyggt ut.” (L2) 

L3 tar upp samma aspekt som L2, att införandet underlättat för honom att ställa krav på inläm-

ningar. Han saknar dock bra verktyg för att kunna genomföra prov och liknande bedömnings-

uppgifter digitalt. 

Men det är klart att man drog en lättnadens suck för man inser att nu kommer jag kunna få… Jag 

kan kräva inlämningar på ett helt annat sätt. Visst, de elever som haft behov, typ dyslexi, de har ju 

haft någon dator som de alltför sällan använder och så. Det jag saknar det är vettiga möjligheter 

att genomföra prov eller bedömningsuppgifter. (L3) 

Möjligheten i sig att kunna ställa krav på datoranvändande är det bara ett par respondenter som 

tar upp explicit. 
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5.1.3. Datorstöd 
Flera respondenter tar upp möjligheten till att använda datorerna som stöd till skrivning, faktas-

ökning, etc. Att kunna göra informationssökningar anser L12 vara en stor fördel med införandet 

av en-till-en-dator: ”Alla sökningar blir enklare. Det var väl det första som jag tänkte på.” (L12). 

L8 tycker att en-till-en-datorerna ger goda anteckningsmöjligheter. Som fördelar lyfter han redige-

ringsmöjligheterna när man antecknar på en dator istället för med penna och papper: 

Dels då bara som ett skrivmomentsmöjlighetsverktyg om man säger, alltså att man kan snabbt re-

digera text, istället för att behöva sudda ut och... Skriva på ett sätt som gör att man faktiskt har ut-

rymme att kunna korrigera det sen, än att skriva på varannan rad till exempel. Här kan man gå in 

och ändra ord eller stavning eller lägga till en mening mitt i ett stycke till exempel. (L8) 

En annan fördel L8 lyfter är möjligheterna att få ned en större mängd anteckningar med datorer 

och jämför då sina egna studier på högskolan samtidigt som han konstaterar att det kanske inte är 

lika angeläget för högstadieeleverna: 

Om jag tar mig själv som exempel. [---] Jämförde jag då mängden anteckningar jag fick från en 

lektion och kontra kompisen som satt jämte, som skrev för hand, gjorde så kanske de fick 1½ A4. 

Jag fick väl nånstans runt 20 A4 skrivna på dator istället. [---] Samtidigt vet jag inte om 7-9 är, 

alltså på gymnasiet hade det nog varit å föredra. Där är det ju lite tyngre. Här är det ganska mycket 

att repetera samma sak och man vill ha med eleverna på ett annat sätt. (L8) 

Lärare L13 ser källhantering och plagiatkontroll som den största fördelen med införandet av en-

till-en-datorer. Det var svårare att kontrollera om eleverna skrev av från varandra tidigare: ”Ef-

tersom alla elever lämnar in i samma system är det lätt att kolla om de har kopierat något.” (L13) 

L15 var IT-lärare i samband med införandet och såg stora fördelar med att alla elever skulle få en 

egen dator vad gäller just hennes ämne. Det första L15 tänkte var att: ”Eleverna kan nu lära sig 

data bättre.” (L15) På samma sätt såg L12 det som en stor fördel att eleverna skulle kunna an-

vända Excel i matematik. L6 tar upp att han såg fram mot att kunna göra olika simuleringar inom 

fysik. 

5.1.4. Individanpassning, variation och motivation 
En av lärarna, L7, såg individanpassning som en stor möjlighet med en-till-en-datorer. Han be-

skriver sin reaktion på beskedet om införande av en-till-en-datorer så här: 

Åh äntligen! För att man hade ju massa material som man körde upp på sin egen på skärmen för 

dem då. Men det här kunde man ju då jobba med så att man hade det i datorn, så att de hade det i 

datorn och jobbade med också så. Så visst, man kunde använda sig av sökfunktioner och de här 

gratisfunktionerna och man kunde göra roligare saker. Man kunde länka filmer och sånt. Så det sa 

jag Jippi till. Och det gör jag fortfarande. (L7) 

L13 är inne på samma spår om individanpassning av undervisningen: 

Jag såg en stor fördel med en-till-en att kunna individanpassa undervisningen. Jag kan ge olika tex-

ter till eleverna beroende på vilken nivå de befinner sig på. (L13) 
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Lärare L7 utvecklar detta när han berättar om en provperiod på ett digitalt läromedel de hade i 

samband med införandet: 

Om det var en elev som var duktigt så kan han gå till en nivå som var över och fortsätta med sitt 

arbete. Och de andra kunde fortsätta där nere på den nivån de var just då. Så man inte behövde 

bromsa dem som då var klara. [---] Det var väldigt bra till självstudiematerial på det sättet, kom-

plementet till föreläsning. (L7) 

Han såg även liknande möjligheter med digitala läromedel för elever, som på grund av sjukdom 

eller annan orsak inte är närvarande i skolan, att ta del av undervisningen och arbeta med samma 

uppgifter som de som är närvarande 

5.1.5. Farhågor 
Respondenterna tar även upp farhågor och tveksamheter med införandet. När L4 får frågan om 

vilka möjligheter och farhågor hon upplevde med en-till-en-datorerna tar hon direkt upp proble-

matiken runt vad eleverna använder datorerna till på lektionen. Vid sin VFU var hon på en gym-

nasieskola som hade infört en-till-en-datorer där hon upplevde stor skillnad på hur eleverna an-

vände sina datorer i olika gymnasieprogram: 

Jag hade sett det innan på […] gymnasium när jag hade min VFU. På samhällsprogrammet var det 

ju många som bara gömde sig bakom sina datorer och gjorde något annat. På natur var det ju 

verkligen ett redskap så jag har ju sett både ock där. Och när det skulle införas här var det ju lite, å 

ena sidan är det skönt att man inte alltid måste ta mobilerna när de ska göra något på nätet å andra 

sidan har det ju tillkommit att man måste ju ha extra koll vad de gör bakom sina skärmar. (L4) 

L11 är, trots god datorvana, inte positiv till införandet av en-till-en-datorer. Detta beror till stor 

del på risken att eleverna använder datorerna till annat än det de ska, vilket han även erfarit: 

Ibland när man kom in i klassrummet har de kopplat upp sig i ett mini-LAN och spelar med 

varandra. (L11) 

Lärare L8, som ”alltid varit lite småintresserad av datorer”, ser en vinning i att använda dem i 

undervisningen men känner utmaningen att få eleverna att använda sina en-till-en-datorer till rätt 

saker. Han tar upp att man tidigare, när man hade stationära datorer, kunde stänga av skärmarna 

och på så sätt styra, inte till vad, men när eleverna använder datorn: 

Men sen är det ju klurigt att få elever att göra rätt saker på datorer under lektioner har man ju 

märkt. Så där var väl egentligen det största orosmomentet egentligen. Jag vet inte om man ska 

säga att det var bättre förr, att datorerna var stationära så att man kunde trycka av skärmen med 

en knapp och sen släppa på dem. (L8) 

Han beskriver vidare att han inte tycker att datorerna får ersätta traditionella metoder då han 

tycker att muskelminnet vid användande av penna och papper är viktigt för inlärningen: 

Sen är det ju inte att det liksom helt får ersätta liksom papper och penna eller en bok och så heller. 

Jag själv till exempel är en sån som kanske antecknar mest på en dator men ska jag verkligen se till 

att jag får med mig det själv så vill jag gärna skriva eller rita och få ned det liksom. (L8) 

Även L6 tycker att det traditionella, praktiska och fysiska sättet att laborera ger mer för eleverna 

än om motsvarande laborationer skulle kunna simuleras: 
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För jag tror ju mycket på att göra det här praktiskt också - att känna, ta på, röra sig. Så att, ja vi 

kan göra en värmeledningslabb digitalt också men jag tror det finns mer vits att känna att metall-

biten blir varm när man värmer den. Istället för att den ökar i temperatur, att några siffror i datorn 

ökade. Jag tror det ger mer att känna det. (L6) 

Lärare L5 sammanfattar farhågorna om nyttan med datorerna när han tar upp att han tycker att 

datorerna underlättar men reser tvivlen: 

De räddar inte skolan. Det gör de inte. De är inte ett pedagogiskt underverk. Och allt material blir 

inte bättre för att det ligger på en skärm, ibland blir det sämre faktiskt. Det kan vara lättare att 

jobba med en text framför sig eller en bild och papper över att sitta och klicka. Det distraherar 

också. Det finns för mycket vid sidan på en dator. (L5) 

Lärarna L2 och L7 såg inget behov alls av datorerna i sin undervisning inom Idrott och hälsa och 

har heller inte nyttjat dem i den undervisningen. 

5.1.6. Sammanfattning 
Sammantaget har respondenterna sett goda möjligheter till förändring av undervisningen med en-

till-en-datorerna mot en mer flexibel användning av datorer då tidigare upplägg med datorsalar 

och datorvagnar inneburit mer planering genom bokning av denna då begränsade tillgång. Några 

av fördelarna som nämns är faktasökning, skrivstöd, beräkningsstöd, individanpassning och vari-

ation. Förutom fördelarna de såg med införandet lyftes även vissa farhågor, att datorerna inte ska 

användas till det de är ämnade eller att digitalisering av vissa moment ska ge försämrad undervis-

ning. 

5.2. Vilket stöd och vilka krav på förändring har lärarna från ledningen? 
Hur lärarna upplever och uttrycker stöd och krav varierar men de flesta lärarna upplever ett svagt 

stöd och inga uttryckliga krav på användande av en-till-en-datorerna i undervisningen. 

5.2.1. Stöd i grundskolan 
Stödet upplevs sammantaget som ganska begränsat. De flesta har bara fått ut datorerna med ing-

en eller liten introduktion i hur undervisningen kan eller ska utvecklas för att dra nytta av dato-

rerna. Jämför man L1 och L2 som arbetar på samma skola är upplevelsen av stödet olika. L1 upp-

lever att det inte getts något stöd medan L2 tar upp att man haft olika mindre utbildningar in-

ternt. Om småutbildningarna säger han att ”det är ju ledningen som har bestämt, men då kom-

mer det ju ingen utifrån utan det är ju personal som kan på skolan och som då håller i det eller 

visar tips” (L2). 

L3 uttrycker viss besvikelse över att förväntningar inte infriats, att han tycker att stödet uteblivit, 

att projektet började bra men att det sen inte blev någon fortsättning. Han berättar följande om 

introduktionen och uppstarten: 

Det kändes så bra när det här företaget var ute på skolan. Alla skulle samlas. [---] Man fick till och 

med ställa sig i bokstavsordning efter klasslistan för att det skulle gå snabbt och bara få sitt paket. 

Eleverna var liksom förväntansfulla. De hade ju fått fylla i såna här kontrakt och grejer och liksom 

föräldrarna hade skrivit på och blabla, blabla, blabla och sånt va. [---] Sen känns det som att, ja, 

sen är det ju upp till mig hur jag gör med det här. Det finns ingen, ja nu har ni fått det här. Nu är 

ni väl glada? […] Det är jag inte! (L3) 
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Viljan till utveckling finns överlag. L4 använder inte datorerna i någon större utsträckning i sin 

undervisning i tyska men vill utveckla undervisningen med de möjligheter datorerna ger. ”Alltså 

det finns ju möjligheter. Det skulle vara så skönt att ha lite mer tid till att utveckla den här sidan.” 

(L4) 

Lärare L10 menar att införandet skedde väldigt snabbt utan att lärarna på skolan fick någon ut-

bildning utan de fick utbilda sig själva hemma. Efteråt har de dock fått viss utbildning och det 

pågår vidareutbildning som mestadels är intern på skolan. Inga direkta krav finns på hur mycket 

man ska arbeta digitalt utan det är upp till varje enskild pedagog, men det uppmuntras av led-

ningen. Rektorn som verksam vid införandet gav följande råd: ”Skynda långsamt. Använd det så 

mycket ni känner er bekväma i själva och använd det ni känner att ni har koll på” (L10). I L10:s 

ämneslag sker en informell utveckling av undervisning då man ger varandra tips och råd.  

L11 och L12 är eniga med L10 vad gäller stöd i samband med implementationen. Samtliga dessa 

tre lärare från S5 var besvikna på att beslutet om införandet skedde utan förankring hos persona-

len på deras skola. L12 uttrycker: 

Inget förankrande. Ingen It-pedagog innan men stöd i form av träffar då vi fick ställa frågor till en 

It-pedagog. Nu på senare tid har vår biträdande rektor samt en personal tagit ett stort ansvar för 

att vi i personalen ska kunna använda Onenote som klassanteckningar vilket har varit bra. (L12) 

Dessutom tar de upp att de hade velat ha laptops och inte Ipads. ”Vi var alla besvikna på att det 

blev Ipads. Vi ville ha laptops” (L10) och uttrycker en besvikelse att de inte fick vara med i be-

slutsprocessen. Från början hade de inte tangentbord heller men det har de nu fått i klassrums-

uppsättningar och då fungerar det bättre enligt L10. 

Även L6 tar upp att införandet gick snabbt och att det inte gavs så mycket tid till utveckling av 

undervisningen då. L7 som arbetar på samma skola nämner att de i början fick en prövoperiod på 

digitala läromedel men som sedan inte köptes in eftersom det inte var komplett. Om läromedlet 

säger L7 att de använde det ”faktiskt rätt mycket i undervisningen. Jag tyckte det var, ja, rätt bra 

faktiskt” (L7). Senare tar han emellertid upp det snabba införandet som ett problem: 

Nej och det kanske var det som var bristen också när vi började att när vi började det här med 

SO:n, att man aldrig hann riktigt att sätta sig in i det. Hade man fått arbeta med det ett tag innan 

man skulle presenterade det för eleverna hade det nog varit en annan grej också. (L7) 

L8 som arbetar på samma skola uppfattade den delen av det digitala läromedlet som vände sig till 

honom som ”att när vi väl hade det så var väl digitala läromedel lite en inskannad bok”. Lärarna 

på skolan S3, lärare L4-L8, tar vidare upp att man har fått tid till att utveckla sin undervisning i 

smågrupper och att flera grupper av lärare på skolan då valt att arbeta med digitalisering av 

undervisningen. En annan variant av kollegialt lärande används hos L9 i något man kallar 

lärgrupper. En förstelärare leder en lärgrupp på ett visst tema där man träffas var fjärde vecka och 

arbetar med temat. L9 berättar: 

Då är det ju många av lärgrupperna som genom olika projekt eller intressegrupper har jobbat med 

datorer eller digitalisering. [---] Då har det varit förstelärarna som har haft då hand om lärgrup-

perna så man har fått söka till varje läsår något som man skulle vilja leda en lärgrupp till. Och sen 

har de kollegorna i, tidigare har det varit i kommunen i BU, har man fått välja bland de här. Och 
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då har man träffats en gång i månaden och jobbat med det här. [---] Vi har inte så mycket annan 

kompetensutveckling och så utan vi gör den här själva. (L9) 

Det kollegiala lärandet är något som alla respondenter i grundskolans senare år tar upp gällande 

stöd för att utveckla sin undervisning. 

5.2.2. Stöd på gymnasiet 
På skola S6, där L13, L14 och L15 arbetar, införde man en-till-en-datorer redan 2011. Lärare L13 

tycker att stödet var begränsat vid införandet och hade gärna sett att det hade varit mer förbere-

delse och utbildning för lärarna före införandet: 

Vi hade och har, it-pedagoger som finns till hands för att hjälpa oss men när vi fick datorer och 

eleverna fick datorer handlade det mer om att eleverna skulle lära sig vår plattform och hur den 

fungerade. Jag minns inte hur väl vi gick igenom detta eller om vi fick utbildning men jag vet att vi 

hade ett stort ansvar som undervisande lärare. […] I mångt och mycket handlade det om "trial 

and error", vilket det delvis fortfarande gör. Vi har som lärare naturligtvis erbjudits lärtillfällen 

men tiden är knapp och många gånger måste man sitta själv på sin kammare och pröva sig fram. 

(L13) 

Däremot upplever L13 att stödet har varit bättre efteråt och uttrycker att ledningen är intresse-

rade i hur lärarna använder det digitala i undervisningen men det finns inga direkta krav. De två 

andra lärarna, L14 och L15, är de som är nöjda med stödet. L14 var med i ett pilotprojekt inför 

införandet och tycker allting har fungerat bra vad. ”Vi hade också hjälp från universitet med följe-

forskning i början” (L14). Han är dock lite kritisk till kvantiteten avseende utbildning: ”Någon 

introkurs i början, samt tillgång till IT pedagog, men inte så mycket.” (L14) Lärare L15 var data-

lärare i samband med införandet och är nöjd med hur implementationen genomfördes. Både L14 

och L15 hade sedan tidigare stor datorvana och såg positivt på införandet och var nöjda med 

utbildningen i samband med införandet. På frågan om nöjdhet med utbildning i samband med 

införandet svarar L15: ”Ja faktiskt. Fast jag vet inte om dom som inte kunde dator hade det så lätt 

i början”. Även L16 tycker att de får bra stöd från ledningen: 

Ja, men vi får ganska mycket på studiedagar, kompetensutvecklingsdagar […]. Så har vi en stående 

punkt som är IT. […] Hittills har det varit tips och idéer och även hjälp att komma igång i de här 

programmen som vi ändå har med itslearning och vi har ett provprogram som heter Digiexam 

som också är i ett sådant här provläge som man kan använda, som låser datorn. Och sen lite olika 

tekniska hjälpmedel som dokumentkameror och lite allt möjligt som man har fått möjlighet att 

testa. I nuläget så är vi väl mer intresserade av att fördjupa våra ämneskunskaper digitalt sett. 

(L16) 

Alla respondenter på gymnasiet är nöjda med det stöd de fått från ledningen. 

5.2.3. Problem och stöd med teknik 
Det stöd som nämns ovan handlar om utbildning och annat stöd för lärarna att utveckla sin 

undervisning. Något som flera respondenter tar upp är teknikproblem utan att det ingick direkt i 

våra forskningsfrågor. Vi tar upp det kort här eftersom det gränsar till frågan vad gäller stöd. 

Lärare L5 berättar om att han vid ett tillfälle bjöd in rektorerna att vara med på en ”digitaliserad 

historialektion”: 

Och det var egentligen ingen fabulous lektion alls utan det var helt enkelt att eleverna jobbade 

med en fördjupning, men det jag ville att de skulle se var hur uselt nätverket fungerade. [---] Och 
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nätverket, alltså det laggade ju så fruktansvärt så de kom inte in den första halvtimmen och sen 

hann de inte jobba och sen var det dags att spara och gå ur. Och det var för att liksom visa på de 

rent praktiska problemen. Det är bra med datorer men då måste resten också funka med nätverk 

till exempel. (L5) 

Flera lärare tar upp närliggande problem som att det ofta är flera elever i en klass som saknar 

dator för att den är på lagning eller hemma. Det framgår också att det inte är ovanligt att datorn 

är oladdad eller att laddare inte är tillgänglig. L3 tar dessutom upp att fungerande Internetupp-

koppling krävs för att eleverna ska kunna använda sina Chromebooks. L4 ser teknikproblemen 

som skäl till att fortsätta med traditionella metoder: 

Det var dels en anledning varför jag ville hålla fast vid mitt gamla sätt när det gäller tyska för då 

var det ofta att vissa inte hade sin dator med sig, den hade gått sönder. Och sen faller vissa upp-

gifter när man behöver en dator men när halva gruppen inte har tillgång till en dator då känner jag 

ibland att då, då struntar jag i det här. Då gör vi på det gamla sättet. Det funkar i alla fall. (L4) 

Respondenterna vid S2, där L4-L8 arbetar, uppger att nätverket har blivit bättre och L2 liknar 

problemet med glömda eller trasiga datorer vid liknande problem man haft även tidigare: 

Sen så glöms det ju. Det är ju så. Det funkar inte fullt ut, som med allting. Eleverna glömmer ju 

ha med sig datorerna eller den är hemma till exempel eller så där då. Som likadant som att ”min 

mattebok är hemma”. Men då har vi ju lite lånedatorer så man löser det ju som, som man har 

glömt matteboken, låna den här av mig. Så det löser det ju. De här lånedatorerna finns ju fortfa-

rande. (L2) 

Överlag verkar teknikproblemen ha minskat över tid eller att respondenterna har hittat sätt att 

hantera eller gå runt problemen. 

5.2.4. Krav 
De krav som finns handlar om rapportering i respektive skolsystem gällande närvaro, prov, läxor, 

lektionsmaterial, etc. L4 poängterar om skolsystemet att ”det är ju lite kravet som gäller nu att det 

verkligen ska vara den kanalen som alla använder och att det läggs upp läxor eller saker i kalenda-

riet”. En av lärarna, L15, uttrycker att detta innebär mer arbete för lärarna: ”Det har skap-

at merjobb i form av administrativa uppgifter” (L15). Lärare L16 berättar om hur hon använder 

deras skolsystem: 

Jag använder det som en informationskanal, att jag lägger ut planering, genomgångar, eventuella 

läxor och sånt där, lösningsförslag. Så att alla dokument egentligen som jag vill att de ska del av 

lägger jag ut där. Och där kan också eleven se, om eleven är hemma och är sjuk, vad de missar. 

(L16) 

Utöver krav på att använda skolsystem ställs det inga direkta krav på att använda datorerna i 

undervisningen. L1 framhåller att det inte finns några explicita krav på användande av datorerna 

men uttrycker samtidigt att ”de förutsätter att vi ska använda dem i undervisning” (L1) eller som 

L5 uttrycker det att ”det finns väl ett önskemål, ständigt, men inget krav” (L5). Även L12 ut-

trycker att det inte finns några direkta krav att använda digitaliserad undervisning men däremot 

känner hon en egen press på sig själv: ”Skolan har ju använt mycket pengar för att köpa in och då 

känner jag själv en press att använda dem” (L12). 
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L11 använder inte det digitala i så stor utsträckning, som tidigare beskrivits, och känner heller 

ingen press från ledningen att göra det.  

5.2.5. Sammanfattning av stöd och krav 
Det märks en tydlig skillnad vilket stöd från ledningen lärarna upplever att de får hos de som 

arbetar i grundskolans senare år och på gymnasiet. De förstnämnda upplever att de får lite stöd 

och då egentligen bara genom kollegialt lärande medan de på gymnasiet har ett mer utvecklat 

stöd. Flera respondenter tar upp teknikrelaterade problem som man saknar tekniskt och organisa-

toriskt stöd för. Ingen respondent uppger att det ställs några direkta krav på användande av en-

till-en-datorerna i undervisningen. 

5.3. Hur har lärarnas arbetssätt förändrats? 
Flera av lärarna använder nu en-till-en-datorerna på ett sätt som hade varit svårt eller omöjligt att 

genomföra utan dator eller liknande digitalt verktyg. En-till-en-datorerna innebär att dessa arbets-

sätt är möjliga att genomföra. Skattning på SAMR-skalan innebär ibland svåra gränsdragningar 

men exempel på undervisningsmoment som lärarna tagit upp som når till nivå fyra på SAMR-

skalan är programmering medan diagram i kalkylprogram som Excel bara når nivå 3 då dessa 

hade kunnat ritas för hand, om än tidsödande. Viss hänsyn har även tagits till omfattningen av 

undervisningsmomenten. Om något moment betingar ett högt värde på SAMR-skalan men end-

ast förekommer vid något enstaka tillfälle betraktas det inte som att det innebär en förändrad 

undervisning.  

I tabellen nedan återfinns gradering av lärarnas undervisningsämnen på SAMR-skalan utifrån 

intervjusvaren tillsammans med en kort efterföljande förklaring i form av SAMR-moment. Detta 

avser vilket moment i undervisningen som betingar högst SAMR-värde.  
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Tabell 3 Respondentsammanställning 

Skola Lärare Ämne 
SAMR 

värde 

SAMR 

moment 

Grundskola 

S1 

L1 

Fysik 2 Självrättande test, Delad anteckning 

Matematik 4 Programmering 

Teknik 4 Programmering 

L2 
Idrott & hälsa 0  

Matematik 3 Excel 

Grundskola 

S2 
L3 

SO 4 Delade grupparbeten 

Teknik 0  

Grundskola 

S3 

L4 
SO 2 Fri faktasök på tema 

Tyska 2 Fri faktasök på tema 

L5 SO 2 Fri faktasök på tema 

L6 

Fysik 2 Självrättande prov, Delad anteckning 

Matematik 3 Excel 

Teknik 4 Programmering 

L7 
Idrott & hälsa 0  

SO 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

L8 
Biologi 2 Självrättande prov, Delad anteckning 

Matematik 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

Grundskola 

S4 
L9 Svenska 4 Delade grupparbeten 

Grundskola 

S5 

L10 
Svenska 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

SO 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

L11 
Svenska 1 Tillgängliggör material digitalt 

SO 1 Tillgängliggör material digitalt 

L12 
Matematik 3 Excel 

NO 2 Självrättande prov, Delad anteckning 

Gymnasium 

S6 

L13 
Svenska 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

Engelska 3 Interaktiva individanpassade uppgifter 

L14 
Företagsekonomi 4 Kopplade Excel-dokument 

Juridik 2 Självrättande test, Delad anteckning 

L15 
Företagsekonomi 4 Kopplade Excel-dokument 

Juridik 2 Självrättande test, Delad anteckning 

Gymnasium 

S7 
L16 

Fysik 2 Rapporter med tabeller och grafer 

Matematik 4 Programmering 

 

I vilken mån en-till-en-datorerna har förändrat undervisningen varier mellan lägsta och högsta 

nivå, det vill säga 0-4 på SAMR-skalan. Detta innebär en spridning mellan att man inte använder 

datorerna (SAMR-värde 0), att det bara ersatt en bok eller liknande (SAMR-värde 1), att det utö-

ver ersättning inneburit nya funktioner (SAMR-värde 2), att undervisningen hade varit svårt eller 
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ta för lång tid att genomföra utan datorerna (SAMR-värde 3) och att datorerna används i under-

visningen på ett sätt som inte hade varit möjligt utan digitala verktyg (SAMR-värde 4). 

5.3.1. Förändrat arbetssätt i Företagsekonomi och Juridik 
Lärarna på S6 har förändrat sin undervisning, efter införandet, på ett sätt som inte hade varit 

möjligt utan datorer. Som exempel har ämneslaget i Företagsekonomi, där L14 och L15 ingår, 

bestämt att alla pedagoger ska använda Balans som litteratur i Företagsekonomi till hösten. Ba-

lans bygger på en struktur där bok samt uppgifter ligger digitalt. Eleverna är sammankopplade till 

respektive lärare i systemet för Balans och därmed kan lärarna hela tiden följa elevernas arbete.  

I båda ämnena använder man sig av självrättande prov och ibland anmodas eleverna lämna in 

arbetsuppgifter i lärsystemet. I Företagsekonomi används Excel frekvent i uträkningar, kalkyler 

och budgetar. I senare kurser i ämnet används Excel på ett avancerat sätt med kopplade kalkyl-

dokument, vilket innebär att en ändring i ett dokument kan påverka siffror i ett annat. I Juridik 

använder man en app där eleverna kan träna sina kunskaper och även filmer om rättsfall.  

Vi har en app som vi tränar i. Tränar på sina kunskaper. Den kommer från författarna då. […] 

Den använder vi ofta. [...] Så har vi filmerna om juridiken och fall. (L15) 

Bokföring, som ingår i Företagsekonomi, lär sig eleverna först manuellt men efter hand i ett da-

tabaserat system.  

5.3.2. Förändrat arbetssätt i Idrott & hälsa 
Ingen av de lärare som undervisar i Idrott och hälsa använder datorerna direkt i sin undervisning. 

Dels fokuserar man undervisningen på fysisk aktivitet – ”Det är mest fysik vi liksom utövar. Det 

är inte mycket teori om man ska vara ärlig” (L7). Dels upplever man att det är en betydande 

stöldrisk att ha med datorerna till idrottshallen man delar med andra. L2 tar dock upp att det fö-

rekommer att datorerna används till teori och till läxor och svarar följande om användande av 

datorerna: 

Inte i själva undervisningen när jag har mina lektioner, men vi har till exempel lite när det handlar 

om rörelse och dans att de ska titta på vissa klipp till exempel om det här. Sånt de ska utföra och 

träna hemma. [---] Men det är inte så ofta vi har det. Vi vill ha rörelsen. Sen kan de få skriva något 

hemmavid som någon läxa eller reflektion eller sådär. (L2) 

Sammantaget beskriver både L2 och L7 att de inte använder en-till-en-datorerna i idrottsunder-

visningen, utom vid något enstaka teorimoment, och att de inte heller har några planer på att 

börja använda dem i detta ämne. 

5.3.3. Förändrat arbetssätt i Matematik 
Flera av lärarna tar upp programmering som något de använder datorerna till. Ett annat vanligt 

användningsområde är för färdighetsträning, i skolan eller hemma, där eleverna får bättre hjälp 

och tycker att det är roligare: 

Och de tycker det är roligare att göra det på dator. Det känns inte riktigt som en riktig läxa. [---] 

Och sen får de såna nycklar direkt om de kör fast. [---] De behöver inte vänta till nästa dag och 

fråga mig i skolan. Sen är det lite, det är tävlingsklasser. Jag visar att den klass har löst sammanlagt 

så många uppgifter så de försöker alltid tävla mot varandra. De fattar inte att jag bara lotsar dem 

fram. (L1) 
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Utöver färdighetsträning i Webbmatte och andra verktyg för att rita grafer använder L12 datorer-

na till Excel, vilket även övriga lärare på grundskolan nämner att de använder. Eleverna får ex-

empelvis beräkna medelvärde, median, summor, göra tabeller och rita diagram. Denna typ av 

uppgifter hade varit lösbara även utan datorer men underlättas avsevärt med. Dessutom kan man 

direkt se förändringen i ett diagram när man ändrar på underliggande data vilket möjliggör ana-

lyser som annars skulle tagit för lång tid. 

Gymnasielärare L16 använder ett provsystem på datorn där eleverna, förutom provet, bara 

kommer åt räknare och grafiska verktyget GeoGebra. Hon konstaterar att deras nya elever på 

naturprogrammet nu endast har dator som material i matematiken: 

Så att det kan man väl säga nu då till de årskurs ettor som börjat nu att de har ingen mattebok och 

ingen räknare utanför datorn så det är… De använder ju datorn varje lektion. (L16) 

L12 är positiv till en-till-en-datorer men använder inte det digitala läromedlet Digilär, som S5 

använder, eftersom man efter utvärdering av studiematerialet i Digilär kom fram till att det inte 

håller den nivå som det material de har i vanliga böcker. ”Vi har utvärderat digitalt material men 

böckerna är så mycket bättre. Vi testade under en period och tyckte det var dåligt” (L12).  

Ibland brister även tekniken. L2 beskriver hur han ibland, när han exempelvis kör mattespel, låter 

eleverna använda sina mobiltelefoner istället för att det fungerar bättre: 

Men tyvärr så tycker jag ju att det går inte alltid utan att vi får byta datorerna mot telefonerna just 

till de grejerna. Nätverket är lite för dåligt. [---] När tävlingsnerverna kommer in där på dem så vill 

de ju vinna och laggar det lite då, […] då går det ju snabbare i telefonen. (L2) 

Sammantaget hade exempelvis programmering inte varit möjligt att genomföra utan datorer men 

även kalkylark och viss färdighetsträning ger nya möjligheter när det sker digitalt. 

5.3.4. Förändrat arbetssätt i NO-ämnena 
L6 beskriver att de i fysik använder datorerna vid prov där eleverna kan visa grundläggande fär-

digheter. Han förklarar att: 

Sen har vi våra digitala tester. Vi gör alla E-delar i fysiken på datorn. Det är kryssfrågor egentligen 

som de får kryssa i på vår lärplattform itslearning. Och då får de direktrespons på det, godkänd el-

ler inte på den. Och sen har vi en större utredande del på papper, än så länge. [---] Skulle de inte 

klara det kan de ju klara visa kunskaperna på den lite mer utredande delen och ändå klara E-

kunskaperna eller E-nivå ändå. (L6) 

Likaså L8 jobbar med självrättande tester och tycker att de stora vinsterna är att ”man sparar 

otroligt mycket tid som lärare och eleverna får svart på vitt om de har klarat det” (L8). 

L12 använder inte Digilär i NO eftersom hon, precis som i Matematik, tycker att materialet är för 

dåligt, men ser en fördel i att kunna lägga in instruktioner för uppgifter i ett digitalt system där 

eleverna även skriver in sina dokument i ämnet. ”I kemi är det en fördel att vi kan lägga in in-

struktioner och eleverna kan skriva rapporter och allt finns kvar” (L12). L1, L6, L8 och L16 tar 

upp att de använder datorerna vid labbrapporter. För L16 är detta främsta användningsområdet i 

fysikundervisningen: 

I fysiken är det ju mer vid laborationstillfällen egentligen som jag använder det mest. När de ska 

rita grafer och göra tabeller utifrån mätdata. Och sen såklart skriva labbrapport. (L16) 
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Precis som i matematik ingår numer programmering i grundskoleämnet teknik. I programmering-

en använder L1 olika verktyg – Lego Mindstorms, Scratch och Arduino. När de arbetar med att 

göra livscykelanalys använder de datorerna för att söka fakta, skriva analysen och göra bildspel. 

Även till andra moment används datorerna och nya problem får lösningar: 

I teknik använder vi SketchUp när vi ritar hus. Det funkar jättebra. Ibland kan de inte spara men 

jag säger vänta nu, spara lite senare. Man kommer på nya problem, men jag är jättenöjd. (L1) 

Även vissa instrument vid laborationer kan ersättas med datorer och deras funktioner. Exempel-

vis använder L12, efter att deras gamla ljusmätare gått sönder, datorerna för ljusmätning i fysik. 

Även om det är en teknisk funktion som kanske inte går att utföra mekaniskt, innebär den bara 

en ren ersättning av annat elektroniskt verktyg för ljusmätning. 

L3 har tidigare undervisat i SO där han dragit nytta av en-till-en-datorerna. Nu har han börjat 

undervisa i teknik istället och kommenterar det så här: ”Det låter ju extra roligt i och med att man 

undervisar i teknik. Jag har i princip inte använt den alls, Chromebooken.” (L3) 

Samtidigt finns det områden i vilka man skulle vilja förändra sin undervisning men som man inte 

har hittat mjukvara för. L6 tar upp att han skulle vilja använda datorerna till simulerade laborat-

ioner. Som exempel nämner han atom- och kärnfysik där det är svårt att genomföra praktiska, 

säkra laborationer men att det samtidigt är svårt att hitta bra simuleringsprogram som passar och 

uppger både tidsbrist och brister i ekonomiska direktiv för detta: 

Den skulle man kunna simulera. [---] Men jag har inte hittat någon bra programvara till det än. 

Och jag har inte speciellt tid över till att leta heller. Så ja, det ligger i bakhuvudet och jag vill göra 

det. Och jag tittar ibland så där och söker men jag hittar inget. Och så vet jag inte om jag får köpa 

in något betalprogram än. Alltså får jag utvärdera det? Får jag…, var ligger gränser på det? (L6) 

Sammantaget är skillnaden ganska stor i vilken utsträckning och på vilket sätt datorerna används i 

undervisningen men bortsett från L3, som är ny i teknikämnet, använder lärarna datorerna fre-

kvent. Det handlar om att använda datorerna för rapportskrivning, ritningar, mätningar och pro-

grammering. 

5.3.5. Förändrat arbetssätt i SO-ämnena 
Både L3 och L7 har tidigare haft SO-undervisning efter införandet av en-till-en-datorer men un-

dervisar nu i andra ämnen. L7 testade tillsammans med kollegor ett digitalt läromedel de hade på 

prov under en period i samband med införandet av en-till-en-datorer: ”Det var i den vevan då vi 

tog hem […] digitala böcker ett tag där. De använde vi ju faktiskt rätt mycket i undervisningen. 

Jag tyckte det var, ja, rätt bra faktiskt.” (L7) Han beskriver att han tyckte det var ett bra självstu-

diematerial: 

Det var ju massor av uppgifter man hade. Till exempel var det på grundnivå man skulle fylla i ba-

sic om franska revolutionen. [---] Och klarade man dem så fick man gå vidare och då var det svå-

rare. Den klarade självrättning på den där. Och då kunde jag ju se det på min att de hade gjort 

detta. [---] Så man inte behövde bromsa dem som då var klara – ”Nu får ni vänta till de andra är 

klara”. (L7) 

L3 använde en-till-en-datorerna mer kontinuerligt än L7 i sin SO-undervisning. Han ser fördelar 

med delade dokument där han kan ge feedback på det eleverna skriver kontinuerligt: 
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Du skapar en klass, så ger du ut en kod eller så bjuder du in eleverna till det här och sen så kan du 

då dela ut uppgifter. [---] Men sen kan du också skapa, vilket jag då har kommit att tycka bäst om, 

[---] alla får en elevspecifik kopia. Vilket gör att så fort de är inne och kladdar eller ändrar och gre-

jar och så kan jag följa det lite bättre. Man hinner ju sällan göra det i den mån på det sättet som 

många tror och förväntar sig att man ska göra. [---] Men snart nog vänjer sig ju eleverna vid att 

man inte gör det. (L3) 

Det L3 upplever som sitt mest lyckade projekt var ett grupparbete i geografi där eleverna fick läsa 

in sig på olika områden och sedan både redovisa och skapa provfrågor för varandra. Han är osä-

ker på om nyckeln till succén var delade dokument men att den funktionen åtminstone underlät-

tade för eleverna att arbeta effektivt: 

Och i och med att de kan jobba med samma dokument så blev det ju ganska bra. Dels så var det 

lätt för mig att se vem som har skrivit vad. [---] Jag hade ju rätt mycket tid så jag gick runt med, i 

grupperna [---] Sen om man kan koppla det här till att det rörde sig om en-till-en, om det var det 

som gjorde att… [---] Redovisningarna blev nämligen väldigt, väldigt bra. (L3) 

L4 använder datorerna kontinuerligt i SO-undervisningen. Framför allt handlar det om att söka 

fakta eller göra bildspel vid grupparbeten och liknande. Fakta handlar då inte bara om text utan 

kan exempelvis i religion vara att se filmer som svenska katolska kyrkan lagt ut där de beskriver 

sakramenten. En-till-en-datorerna möjliggör här viss individanpassning av inhämtning av fakta då 

eleverna exempelvis kan se filmer om igen. 

På grund av att eleverna använder datorerna till andra saker än skolarbete har inte L11 förändrat 

sin undervisning i så stor utsträckning utan håller sig till traditionell undervisning i svenska och 

SO. En fördel, enligt L11, är dock att eleverna som är frånvarande kan hänvisas till det digitala 

systemet för att läsa och att göra uppgifter där. L11 använder Digilär ibland vid genomgångar 

men då är det inför hela klassen. 

Det händer att jag använder mig av bildmaterialet i Digilär, men då är det på storskärm inför hela 

klassen. Någon gång händer det att elever letar efter extramaterial och då kan jag tipsa om Digilär 

och deras mer avancerade uppgifter. (L11) 

Inte heller L5 använder datorerna i någon större utsträckning i undervisningen, men vid vissa 

uppgifter. Exempelvis skriver niorna uppsatser på dator och när det var val fick eleverna söka 

fakta om partierna och göra presentationer. L5 beskriver att han inte är motståndare till datorerna 

men tycker inte att de är ett ”pedagogiskt underverk” utan att många saker blir sämre på en dator 

jämfört med i pappersform. Dessutom tycker han, i likhet med L11, att datorerna distraherar för 

mycket: 

Men det märker man ju. Att när de väl sitter med skärmen är det jättesvårt för dem att låta bli. 

Och det är ju sällan de googlar upp något som jag precis pratar om utan det är ju någonting annat. 

(L5) 

Han ser en viss motsägelse i att man ett år började samla in elevernas mobiltelefoner, för att de 

inte skulle bli distraherade, för att året efter börja dela ut datorer med Internetuppkoppling till 

dem. 

Av de intervjuade lärarna på S5 är L10 den som har förändrat sin undervisning mest. Hon använ-

der lärplattformen Digilär både i svenska och SO. I Digilär finns allt material som elev och lärare 
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behöver. I dessa ämnen behövs alltså inga böcker och pedagogen kan följa vad eleven skriver, 

vilket underlättar feedback. Läraren uttrycker dock att det är viktigt att variera undervisningen 

och inte bara köra digitalt: 

De hävdar ju att elever som har det svårt har nytta av digitalt. Men jag kan säga: Ja en del. En del 

som har det svårt kan bli hjälpta med det här. För en del kan det vara fruktansvärt för att de blir 

så irriterade av det. De kan bli frustrerade över den tekniska biten: Nu blev jag utloggad igen, nu 

funkar inte detta, jag skrev ju det men det visar fel. En del elever har jättejobbigt med detta. Det 

är min styrka måste jag berömma mig själv. Det är jag duktig på att individanpassa. Jag kan inte 

säga att jag bara är för det här med digitaliseringen. (L10) 

Här framkommer att förändrad undervisning med en-till-en-datorer även kan innebära nya svå-

righeter.  

5.3.6. Förändrat arbetssätt i Språk-ämnena 
L4 använder inte en-till-en-datorerna så ofta i tyskaundervisningen. Hon har en planering sen 

tidigare, är nöjd med den lärobok man använder och tycker att hon lättare ser skrivprocessen, 

elevernas ändringar, om eleverna skriver på papper. Dessutom vill hon att ”de skriver i sin skriv-

bok, att det verkligen går igenom handen” (L4). Ibland gör de dock uppgifter i datorn: 

Ibland renskriver vi på tyska eller de får lite forskningsuppgifter. De ska gå in på hemsidan för 

den tyska järnvägen och kolla upp vad en resa från Berlin till München kostar eller såna saker. 

Men det är ingen vana att jag använder datorerna i min undervisning när det gäller tyska för vi har 

en så bra bok. (L4) 

L9 har använt dator i svenska-undervisningen så länge hon haft tillgång till dem. Tidigare, när 

hon behövde boka datorsal, var det i första hand skrivning hon använde dem till. Nu använder 

hon en-till-en-datorerna varje dag på olika sätt. Bland annat har de ett digitalt läromedel med öv-

ningar, tester, uppgifter, texter och diskussionsunderlag. Att bara jobba i det läromedlet upplever 

L9 blir för enformigt för eleverna men ser det som en god källa till undervisningsmaterial: 

Vi tycker det är fantastiskt bra därför att när man har svenska så har man ofta inget läromedel och 

här såg vi att de har en otrolig bank att ta av. Så vi plockar ju också mycket material, texter och 

liksom inspiration och så. Och det uppdateras ju väldigt mycket. Jag tror att de har nån viss pro-

cent de har som ska förnyas regelbundet. Så det är ju ett levande läromedel, verkligen. (L9) 

Förutom till det digitala läromedlet låter L9 eleverna använda datorerna när de ska göra en pre-

sentation, spela in och redigera film eller spela in samtal. ”Vi har mycket samtal som vi vill be-

döma så då får eleverna sitta i grupp och spela in. Där kan man ju lika gärna använda mobiltele-

fon såklart men det är ju rent praktiskt att man kan använda sin Chromebook då och spela in och 

dela med sin lärare.” (L9) 

L13 använder digitala prov i sin undervisning och eleverna använder OneDrive när de gör sina 

uppgifter. ”Det är lättare för mig att följa upp eleverna med detta” (L13). Datorerna används 

frekvent på hennes lektioner: 

Jag använder datorer dagligen, lägger ut allt material och min planering på Vklass. Jag försöker 

också ge eleverna tips om verktyg som kan underlätta deras inlärning, ex när det gäller glosor, 

grammatik mm. (L13) 
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Även L11 distribuerar planeringar och material till eleverna via skolans lärplattform, men endast 

när elever är frånvarande. 

5.3.7. Sammanfattning av hur lärarnas arbetssätt har förändrats 
En-till-en-dator används av alla respondenter förutom de som undervisar i Idrott & hälsa. Nivån 

på användandet varierar i huvudsak mellan två och fyra på SAMR-skalan. En av respondenterna, 

L10, är skeptisk till att använda sig av datorerna och håller sig till traditionell undervisning och 

låter endast en-till-en-datorerna vara till nytta genom att tillgängliggöra material digitalt och når 

därmed endast SAMR-värdet ett. Alla andra har ett SAMR-värde på två eller mer. De når detta då 

de använder självrättande tester, delade anteckningar, fria faktasök eller rapporter med tabeller 

och grafer. Värde tre uppnås i flera ämnen där lärarna använder sig av Excel och interaktiva indi-

vidanpassade uppgifter. Den högsta nivån uppnås av de respondenter som undervisar i Före-

tagsekonomi, Matematik och Teknik där man använder kopplade Exceldokument och arbetar 

med programmering. Lärare L9 som undervisar i svenska når även SAMR-värde fyra då datoran-

vändningen genomsyrar hela undervisningen med bland annat grupparbeten genom delade do-

kument. 
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6. DISKUSSION 
Nedan analyseras resultatet utifrån studiens frågeställningar samt vald metod och förslag till vi-

dare forskning. 

6.1. Möjligheter och farhågor 
Respondenterna har tidigare haft tillgång till datorer i form av datorsalar eller datorvagnar men att 

de då varit tvungna att planera det i god tid och anpassa tillfällen efter andras önskemål om att 

nyttja datorerna. Precis som Papert (Fleischer, 2013) insåg att alla elever måste ha en egen dator 

konstaterar flera av lärarna att det underlättat deras nyttjande av datorer i undervisningen. Rimlig-

en är det först med en-till-en-datorerna som undervisningen kan förändras i grunden. Även om 

respondenterna inte uttrycker det explicit så verkar de som grupp vilja nyttja datorerna i högre 

grad än vad de har gjort tidigare då flera uttrycker vilken lättnad införandet av en-till-en-datorer 

inneburit. Införandet har både inneburit att de kan erbjuda och att de kan ställa krav på nyttjande 

av dator till olika uppgifter. 

I Unos Uno, och än mer i Falkenbergsprojektet, nämns att man inte kunnat fastställa någon för-

ändring i måluppfyllelse efter införandet av en-till-en-dator. Ingen av respondenterna nämner 

heller att de förväntar sig eller hoppas på ökad måluppfyllelse. Detta är ganska intressant. Det 

borde vara så att respondenternas mål i alla sina förändringar syftar till ökad måluppfyllelse alter-

nativt att eleverna utvecklas rörande demokrati, normer och värden eller ansvar och inflytande 

(Skolverket, 2018). Efter olika internationella mätningar i kunskaper och förmågor som visar att 

svenska skolor presterar allt sämre lär måluppfyllelse vara det som står i fokus. Även om infö-

rande av en-till-en-datorerna skulle innebära en tidsbesparing för läraren innebär det att läraren då 

kan ägna sig åt annat som borde leda till ökad måluppfyllelse. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att en-till-en-datorerna inledningsvis framför allt ger ökad lust och ökad digital kompetens, 

men det kan också vara så att strävan efter ökad måluppfyllelse är så självklar för lärare att re-

spondenterna inte formulerar det.  

Elever med vissa svårigheter, exempelvis dyslexi, har enligt L3 haft egen dator under lång tid men 

som de enligt honom alltför sällan använder. Den erbjudna hjälpen tas alltså inte emot. Kanske 

har detta varit en form av stigmatisering för elever i dessa svårigheter, att de har varit de enda 

som har haft dator. Införandet av en-till-en-datorer kan ha lett till att dessa elever inte längre 

känner sig lika utpekade. 

En av lärarna, L1, beskriver att hon använt datorer i undervisningen länge, vilket även avspeglar 

sig i hur hon beskriver att hon använder datorerna, och att hon egentligen inte såg något behov 

av en-till-en-datorer. Vid en första anblick kan det verka motsägelsefullt, men kanske är det så att 

en-till-en-datorerna i det fallet nu inneburit att fler av de andra lärarna på skolan kan utnyttja da-

torer i undervisningen. Om antalet datorer är begränsat och principen om först till kvarn tilläm-

pas kommer troligen vissa lärare att använda datorerna i större utsträckning än andra oavsett i 

vilken mån undervisningen drar nytta av datorns möjligheter. 

Flera av respondenterna tar upp mer konkreta möjligheter som att använda avancerade digitala 

verktyg, såsom Excel, eller kunna inhämta information från omvärlden. Det senare handlar då 

både om att öka mängden information och att kunna ta del av realtidsinformation. Några lyfter 
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fram att det blir lättare att individanpassa undervisningen för elever på olika nivåer, vilket då kan 

hjälpa läraren att uppfylla Skolverkets läroplan som säger att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). 

Flera respondenter uttrycker farhågor för vad eleverna använder datorerna till på lektionstid. 

Även om respondenterna sällan uttrycker det så framkommer det att respondenterna känner att 

de inte har tillräckliga kunskaper om det som eleverna är vana att använda datorerna till. Proble-

met föreligger (Tallvid, 2015) och de respondenter som beskriver hur de hanterar problemet gör 

det på ett ganska konventionellt sätt, inte genom teknisk begränsning eller liknande utan genom 

direktiv. Som L9 illustrerar det: 

”Nä, inga öppnar upp dem nu förrän jag säger” och då är det ganska styrt. (L9) 

Utöver direktiv är respondenterna medvetna om problemet och försöker ha koll på eleverna i 

detta avseende. 

Sammantaget har införandet av en-till-en-dator inneburit en lättnadens suck för respondenterna, 

att de med införandet sett att de kan börja använda datorer i sin undervisning mer stadigvarande. 

Att de saknat denna möjlighet verkar respondenterna inte själva ha insett förrän en-till-en-datorer 

skulle införas. De som tidigare inte använt datorer i undervisningen verkar i samband med infö-

randet vågat pröva detta, när detta nu inte konkurrerar med de som sen tidigare är aktiva använ-

dare. Samtidigt har en befogad oro infunnit sig över vad eleverna gör med sina datorer. Ökad 

måluppfyllelse som skulle kunna vara centralt i respondenternas visioner, upplevda möjligheter 

och farhågor med en-till-en-datorer, förekommer inte. Detta skulle emellertid kunna bero på att 

det är så fundamentalt att det inte formuleras. 

6.2. Stöd och krav  
Vid större förändringar i organisationer är det viktigt att ”ha med alla på tåget”. Med andra ord 

ska beslut vara förankrade och medlemmar i organisationen ska förstå målen med förändringen. 

Intressant är att detta inte stämmer helt med våra respondenters svar från sina egna upplevelser 

av implementationerna. De flesta pedagogerna i grundskolan är inte nöjda med stödet och ut-

bildningen i samband med införande av en-till-en-datorer. En del menar sig till och med vara 

överkörda och att de inte fick ge sin mening och önskan i processens början. Flera lärare fick 

ägna mycket av sin egen fritid för att försöka lära sig på egen hand. Lärarna på gymnasieskolorna 

är dock ganska nöjda. Att involvera lärarna från början och att ge adekvat utbildning är en förut-

sättning för ett lyckat införande enligt tidigare forskning. Detta konstateras bland annat i Unos 

Uno (Grönlund, 2014) och i Falkenbergsprojektet (Tallvid, 2010). Warschauer et al. (2014) påpe-

kar att det är en fördel att undersöka lärarnas behov och önskemål före implementation av en-till-

en-dator. Man kan fråga sig varför det blev så här när forskningsresultaten fanns tillhanda upp 

emot fem år innan implementationerna gjordes? 

De flesta pedagoger är positiva till utveckling och vill vidareutbilda sig och det finns möjligheter 

till detta. Det ordnas kurser och seminarium, mest interna, och det sker en informell utveckling i 

arbetslagen. Här kan man fråga sig varför detta inte sker på ett mer formellt sätt med krav från 

rektor och ledning att lärarna ska förbättra sin undervisning med de möjligheter som datorerna 

ger tillsammans med stöd för att uppfylla detta krav. Steffensmeier (2016) uttrycker att det be-
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hövs en professionell utveckling för att integrera undervisningen med en-till-en-datorer och Tall-

vid (2010) menar att en bra strategi för lärarnas fortbildning kan vara den viktigaste framgångs-

faktorn. 

Vad gäller kraven på att använda en-till-en-dator är svaren entydiga i vår undersökning. Pedago-

gerna är relativt fria i hur mycket de vill använda datorerna i sin undervisning. Det finns dock 

formella krav för inrapportering i skolsystem. Lärarrollen har en stor del av självbestämmande i 

hur man lägger upp undervisningen men frågan är om inte större krav på att använda datorerna 

som köpts in bör finnas.  

Flera av lärarna tar upp teknikproblem vid användning av datorerna i undervisningen. Att nätverk 

fungerar är en förutsättning för att bedriva undervisning med en-till-en-datorer. Nätverket måste 

dimensioneras för det som det ska användas till och ha god säkerhet. Det är också nödvändigt att 

alla elever har sin dator fungerande och på plats i klassrummet. Det bör finnas ett backup-system 

med lånedatorer eftersom elever kan glömma datorn hemma eller att den har tekniska problem. 

Warschauer et al. (2014) pekar på att det är viktigt att bygga infrastruktur kring tekniken och i 

Unos Uno (Grönlund, 2014) nämns de dolda teknikkostnaderna som skolorna måste ha i åtanke. 

6.3. Förändrad undervisning 
Det är stor skillnad i vilken grad respondenterna använder datorer i sin undervisning. Ålder eller 

egenskattad datorvana synes inte ha någon märkbar påverkan på om och hur datorerna används. 

Däremot märks vissa drag relaterat till ämne. Ser man till medelvärde efter SAMR-skalan på detta 

begränsade material får Idrott och hälsa 0.0, Naturorienterande ämnen och Teknik 2.3, Samhälls-

orienterande ämnen 2.5, Språk 2.7, Företagsekonomi och Juridik 3.0 och Matematik 3.3. 

6.3.1. Företagsekonomi och Juridik 
Ser man till undervisningen i Företagsekonomi och i Juridik, förekommer dessa som enskilda 

ämnen först på gymnasial nivå som programgemensamma ämnen på högskoleförberedande pro-

gram. Det faller sig därför naturligt att datorstödet här kan vara relativt komplext då det inte 

längre handlar om basala färdigheter som hela befolkningen ska lära sig. Då båda respondenterna 

som undervisar i Juridik även undervisar i Företagsekonomi är det rimligt att tänka sig att skillna-

den i SAMR-värde hänger ihop med själva ämnet. Juridik når SAMR-värde 2 medan Företagse-

konomi når SAMR-värde 4. Det som ger Företagsekonomi ett högt SAMR-värde är beräkningar 

genom kopplade dokument. I likhet med programmering i ämnet Teknik är det en central del 

som betingar det höga värdet. Kanske ger detta moment genom SAMR-värdet sken av en föränd-

rad undervisning som egentligen inte urskiljer sig i någon väsentlig grad från övriga? 

6.3.2. Idrott och hälsa 
Ingen av respondenterna undervisande Idrott och hälsa använder en-till-en-datorer i sin under-

visning. Vissa förberedelser och träningsdagbok nämns men är ett marginellt inslag. Kanske är 

Idrott och hälsa det ämne som kommer förbli mest oförändrat över tid, att undervisningen som 

syftar till att eleverna ska utveckla intresse för fysisk aktivitet och friluftsliv (Skolverket, 2018) 

snarast är en motpol till digitaliseringen. Ett lågt SAMR-värde skulle därför kunna innebära ett 

gott undervisningsbetyg. 
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6.3.3. Matematik 
Datorerna är från början utvecklade som beräkningsmaskiner. Att använda datorer i matematik-

undervisning borde på så sätt vara den enklaste anpassningen och leda till den största förändring-

en. Att programmering numer ingår som en obligatorisk del gör att ett medelvärde på SAMR-

skalan borde ligga på 4.0, men eftersom det nyligen är infört har inte alla respondenter utvecklat 

den delen i någon större omfattning. Om man bortser programmering får man en bild av re-

spondenterna där utvecklingen av matematikundervisningen skiljer sig ganska mycket åt. Flera 

respondenter har en undervisning som verkar vara ganska oförändrad under de senaste seklen 

med stor del genomgångar och färdighetsträning i arbetsböcker. Andra skapar och förändrar gra-

fer med fokus just på förändringen vilket kan ge en förståelse som är betydligt svårare att nå om 

graferna ska ritas manuellt. Det hade varit intressant att se undervisningen om ytterligare några år 

när det digitala undervisningsmaterialet börjat bli standard. Kanske är det nu det händer, den 

stora matematikundervisningsförändringen? 

6.3.4. Naturorienterande och samhällsorienterande ämnen 
Inom undervisningen i NO och Teknik beskriver respondenterna hur självrättande tester under-

lättar för dem att stämma av att eleverna har grundläggande förståelse. Här handlar det framför 

allt om tidsåtgången för rättning. För eleverna innebär det att de direkt får en god uppfattning om 

huruvida de är godkända eller inte. Även att kunna använda sig av formativ bedömning och göra 

återkopplingar på de anteckningar som eleverna för borde ge eleverna en bättre bild av hur de 

ligger till och vad de behöver arbeta med. Båda dessa förändringar borde ge minskad stress hos 

eleverna. 

I SO-undervisningen har de stora förändringarna varit att man i högre grad individanpassar 

material och arbete. Dels handlar det om formativ bedömning där läraren på samma sätt som i 

NO-undervisningen lättare kan ge återkoppling under arbetets gång. Dels handlar det om interak-

tivt material som anpassar nivån efter hur eleven klarar vissa självrättande tester. 

En intressant skillnad mellan förändringarna i NO och SO är att de respondenter som beskriver 

att de använder sig av självrättande tester i NO uttrycker att de skapat testerna själva medan de i 

SO har använt färdigt material. På samma sätt som i SO borde individanpassade fördjupningar 

passa in i NO. Det senare kräver i princip ett digitalt läromedel som stöder detta medan självrät-

tande tester stöds av många olika system och där läraren själv kan bygga upp tester i någon mån. 

Frågan är vad detta beror på, att de i SO använder färdigt material medan de i NO skapar eget? 

Det skulle kunna vara så att de digitala läromedlen som finns är bättre utvecklade inom SO än 

NO. Det skulle också kunna vara så att lärarna i NO undersökte de digitala läromedlen innan de 

var så utvecklade och började bygga eget istället. Det kan ju förstås även vara en kostnadsfråga, 

att de respondenter som undervisar i NO inte har haft tillgång till digitala läromedel medan re-

spondenterna som undervisar i SO har haft det. Något som pekar åt det sistnämnda alternativet 

är att flera av respondenterna inom SO tar upp att det var i en provperiod av läromedlet. I så fall 

är det skolans ledning som i hög grad begränsar förändringar genom att inte tillgängliggöra fär-

diga digitala läromedel. 

Av respondenterna som undervisar i Teknik är det en respondent som särskiljer sig, L3 som inte 

alls använder en-till-en-datorerna i sin undervisning. I det fallet synes förklaringen ligga i att L3 
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fram tills nu undervisat i SO men precis påbörjat utbilda sig i och undervisa i Teknik och då fo-

kuserat på att genomföra undervisningen på ett adekvat sätt. Kanske är det så att digitaliseringen 

fortfarande inte är en naturlig del av undervisningen utan är steg två, en vidareutveckling av 

undervisningen. 

6.3.5. Språk 
Datorstödd skrivning är central. L9 uttrycker att hon använt datorerna så länge hon kan minnas 

till just skrivning, vilket är lätt att förstå. Osäkert om detta arbete alls hade blivit om det skulle 

skrivits utan redigering. Samtidigt som det krävs en ny teknisk kompetens för att kunna se vad 

som just redigerats. L4 uttrycker att hon ser skrivprocessen när den är för hand, att hon ser vad 

eleven redigerat. Med datorstödd skrivning finns än större möjligheter att se redigeringarna. Varje 

enskilt tangentnedslag skulle kunna spelas upp i efterhand även om man nog är fullt nöjd med att 

se vad som ändrats sedan sist. Detta kräver dock ny teknisk kompetens där motsvarigheten för 

manuella texter är bekant och invand sen tidigare. Kontentan blir att elevernas utveckling häm-

mas av att lärarna saknar fortbildning av nya tekniken och väljer därför, om än omedvetet, att 

arbeta vidare med tidigare metoder. 

6.3.6. Teknikens intåg 
Rent tekniskt saknar en-till-en-datorerna betydelse, i jämförelse med datorsalar eller datorvagnar, 

för att kunna genomföra varje enskilt undervisningsmoment men rent praktiskt är det en förut-

sättning för en förändrad undervisning. Paperts liknelse (Fleischer, 2013), att god tillgång till pen-

nor inte är tillräckligt utan alla elever måste ha ständig tillgång, är slående. Bortsett från Idrott och 

hälsa arbetar samtliga respondenter, om än i olika omfattning, med att nyttja en-till-en-datorerna i 

sin undervisning. Att detta nyttjande skulle kunna minska skoltiden med ett år (Papert, 1980) ser 

vi inte några tecken på. Till Paperts försvar får läggas att han bara hade det som en eventuell möj-

lighet i sin vision för att visa att kostnaden för datorerna är ringa. En sådan utveckling hade nog i 

så fall snarare lett till att de skolår man har resulterar i bättre utbildning. Vi kan i vilket fall se att 

Paperts vision om användning av datorerna i skolans undervisning håller på att besannas. 

6.4. Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter och farhågor lärare upplevde vid införandet av 

en-till-en-dator, vilka stöd och krav de haft från ledningen och på vilket sätt de förändrat sin 

undervisning. Semistrukturerade intervjuer är väl lämpade till kartläggning av inre processer 

(Kvale & Brinkmann, 2014) varför metoden är väl anpassad för första frågeställningen. Respon-

denterna tenderar dock att i sina svar även ta med aspekter som framkommit senare i införandet, 

när de hunnit använda en-till-en-datorerna ett tag. Därför hade det varit önskvärt att genomföra 

intervju avseende möjligheterna vid införandetillfället, inte ett eller fler år senare. 

Till den andra frågeställningen, vilka stöd och krav lärare fått från ledningen, hade ett alternativ 

varit dokumentgenomgång av lokala styrdokument eller kvalitativa intervjuer med ledningen di-

rekt. Fokus har emellertid varit lärares upplevelse av stöd och krav varför kvalitativa intervjuer 

med lärarna lämpat sig väl för detta på samma sätt som för första frågeställningen ovan. 

För att svara på den tredje frågeställningen, om hur lärarna förändrat sitt arbetssätt, hade en fall-

studie med observationer varit bättre anpassad för ändamålet. Genom att följa respondenterna 

från året innan införandet till året efter hade förändringar kunnat observeras och ställts i jämfö-
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relse mellan de olika respondenterna. Förfarandet hade inte i sin helhet kunnat genomföras med 

valda respondenter då dessa redan infört en-till-en-datorer, men däremot hade observationer 

kunnat göras av hur den förändrade undervisningen ser ut. För att bedöma i vilken mån under-

visningen förändrats till en-till-en-datorernas möjligheter har undervisningen skattats efter 

SAMR-skalan. Denna bedömning hade haft än mer att vinna på observationer för att uppnå en 

högre tillförlitlighet. Emellertid har en och samma metod valts till alla tre frågeställningarna och 

resultatet är baserat på respondenternas beskrivning av sin undervisning.  

Respondenterna har valts ut med tre olika metoder vilka alla ger olika för- respektive nackdelar. 

Metod I: Rektor på vald skola har kontaktats och denne har valt ut tre av respondenterna för 

intervju. Det skulle kunna vara så att valet faller på de som representerar den bild som rektorn vill 

ge av skolan. Om endast denna metod använts skulle det kunna innebära en risk att resultatet blir 

missvisande positivt med ambitiösare visioner, bättre upplevt stöd från ledningen och bättre an-

passning av undervisningen som i högre grad utnyttjar en-till-en-datorernas möjligheter. Inget av 

detta har vi emellertid sett hos dessa respondenter. 

Metod II: Rektor på vald skola har kontaktats och denne har sedan presenterat en lista över samt-

liga tjänstgörande lärare som uppfyller urvalskriterierna, från vilken tre respondenter har valts för 

intervju. Namn kan ge antydan till ytlig information, såsom kön eller ålder, men i övrigt är det att 

likna vid ett slumpmässigt urval. Vid statistiska undersökningar använder man ofta ett stratifierat 

urval (Britton & Garmo, 2002) där populationen delats in i olika kategorier och att respondenter-

na väljs slumpmässigt inom respektive kategori. Om endast denna metod använts skulle det 

kunna innebära en risk att respondenterna, om än slumpmässigt, hör till en eller få kategorier 

såsom undervisande ämnesområde. 

Metod III: Respondenter har kontaktats direkt och där viss bakgrundsdata redan är känd ef-

tersom intervjuaren i någon mån känner till respondenten. Tio av respondenterna har valts ut på 

detta sätt. Om endast denna metod använts skulle det kunna innebära att respondenterna väljs 

utifrån aspekter som är omedvetna av intervjuaren och att respondenterna därför skulle likna 

varandra eller att vissa valts bort. 

Genom en blandning av urvalsmetoder borde skiftande respondenter kunna komma med samti-

digt, som olika åldrar, kön och vissa ämnesgrupper representeras. Samtidigt är exempelvis grund-

skolans praktiskestetiska ämnen, utöver idrott och hälsa, och gymnasieskolans programgemen-

samma ämnen för yrkesprogram inte representerade. Istället har de ämnesgrupper som finns med 

flera representanter så att jämförelser kan göras och en bredare bild ges. Samtidigt är det totala 

urvalet så blygsamt att det inte på något sätt kan representera lärarkåren i stort. 

Att skatta undervisningen utifrån SAMR-skalan är en förenkling på gott och ont. Även skattning-

en i sig kan ske på olika sätt och ge olika effekter. Genom att skatta det undervisningsmoment 

som betingar högst värde kan det ge en översikt över vilka ämnen där en-till-en-datorerna är cen-

trala, men det kan också skymma den genomgripande undervisningsförändringen. Skulle man 

istället skatta den totala undervisningssituationen hade de moment som i högst grad nyttjar dato-

rerna inte synliggjorts. 
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6.5. Förslag till vidare forskning  
En-till-en-dator är en relativt ny företeelse och det pågår forskning på många håll. Det finns flera 

skäl till att införa en-till-en-datorer. En av de viktigaste borde vara att höja måluppfyllelsen. 

Forskning och forskningsprojekt har visat på framgångskoncept gällande förberedelse, imple-

mentering, utbildning, stöd och infrastruktur kring tekniken. Men hur man kan uppnå en ökad 

måluppfyllelse? Det finns ingen rapport som entydigt visar hur man uppnår det. Forskning som 

kunde komma fram till metoder som i hög grad ökar måluppfyllelsen vore intressant och detta 

tror vi bör göras ämnesspecifikt. Målsättningen bör vara att ta fram en verktygslåda med bra me-

toder och digitala verktyg för respektive ämne eller kurs för att hjälpa pedagogerna att använda 

en-till-en-datorer med en ökad måluppfyllelse för eleverna som resultat.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
0) Bakgrundsinfo 

a) Hur länge har du arbetat som lärare? 

b) Hur länge har du arbetat på skolan? 

c) Hur länge har ni haft en-till-en-datorer? 

d) Vilka ämnen undervisar du i? 

e) Hur länge har du använt datorer i undervisningen? 

f) Hur datorvan skulle du själv säga att du är? Vad kan du? 

1) Har du varit delaktig i införandet? 

a) Varit med i beslutsprocess? 

b) Efterfrågat eller sett fram mot införande? 

c) Gjort upp planer på vad man/du skulle kunna göra med en-till-en? 

2) Hur har ledningen genomfört implementationen? 

a) Förankrat införandet hos personalen? 

b) Stöd i form av utbildning, it-pedagog eller liknande inför införande? 

c) Stöd i form av utbildning, it-pedagog eller liknande under/efter införande? 

d) Uppmuntrat / Ställt krav på användande av en-till-en-datorer? 

e) Uppmuntrat / Ställt krav på förändrad undervisning relaterad till en-till-en-datorer? 

f) Utvecklar arbetslaget nya pedagogiska arbetsformer tillsammans för att utveckla arbetet 

med en-till-en datorer? 

3) Använder du en-till-en-datormöjligheten i något av dina ämnen? 

a) I vilket/vilka ämnen? 

b) På vilket sätt?  

c) I vilken utsträckning? / Hur ofta? 



  

Bilaga 2 Intervjuformulär 

Lärarbeteckning Skolbeteckning 

Ålder 
 -29 år  30-39 år  40-49 år  50-59 år  60- år 

Kön 
 Man  Kvinna  Annat 

Verksam sen På skolan sen 1:1-införande Använt datorer sen 

 

 

Datorvana 
Låg Hög 

Undervisningsämne 

Undervisningsämne 

Undervisningsämne 

Undervisningsämne 

 

 


