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Abstract 
 

 
Today it is more and more common for schools to provide teachers as well as students with 

laptops. Projects like this are worldwide called "One-to-one", one laptop per child. This 

paper conveys thoughts and ideas from a number of teachers in a medium-sized Swedish 

municipality in which all high school students and teachers, since a couple of years, have 

their own laptops. The aim of this paper is to clarify how the teachers’ situation has been 

affected by the implementations of the laptops. The main focus is on pedagogical changes, 

aspects of changes in time and space, and the teachers' own learning process. The new 

technique involves a series of educational benefits that teachers use in more or less extent. 

The teachers who are interviewed in this paper share their own experiences working with 

these matters. How the individual teachers handle the use of the laptops depends on their 

different attitudes towards the technology and towards the project. This paper can be used 

as an inspiration and guidance for other municipalities and schools that not yet provide 

laptops for all teachers and students. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till mina respondenter som trots sina fulltecknade 

scheman, tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter. Utan er hade denna uppsats inte 

blivit så erfarenhetsnära och levande. Tack också till gymnasieförvaltningen som har varit 

mig mycket behjälplig och villigt delat sina tankar och idéer samt tagit sig tid att förse mig 

med listor på presumtiva respondenter. 
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1. Inledning 

Idag blir det allt vanligare att skolor väljer att förse så väl lärare som elever med bärbara 

datorer. Denna uppsats förmedlar tankar och idéer från ett antal lärare i en mellanstor 

svensk kommun där alla kommunala gymnasieelever och lärare sedan ett par år tillbaka har 

egna bärbara datorer. Detta är ett projekt som förhoppningsvis skall leda till nya sätt för 

lärande. Visionen är att varje elev skall uppleva att den bärbara dator man får disponera från 

gymnasiestarten blir ett naturligt och inspirerande verktyg under hela sin utbildning. 

Lärarna skall se detta som ett pedagogiskt verktyg och en värdefull resurs i sitt vardagliga 

arbete. Vad jag erfar så har det i olika former genomförts undersökningar, dock ingen 

omfattande vetenskaplig studie, för att få en inblick i huruvida visionen har blivit verklighet 

utifrån elevernas erfarenheter. Givet att även lärarna står inför stora förändringar har jag 

valt att rikta fokus mot deras erfarenheter och upplevelser i denna ”En-till-en” satsning1. 

Bilden behöver nyanseras för att de olika aktörerna i projektet skall få en rikare uppfattning 

om situationen. Hur förvaltas det ansvar som ligger på den enskilde läraren att vända detta, 

som i en dels ögon sågs som ett reklamjippo, till det pedagogiska verktyg som det är tänkt att 

vara. Uppsatsens titel har sin upprinnelse i att projektet i dess initiala skede främst sågs som 

ett reklamjippo och inte ett kvalitetshöjande pedagogiskt verktyg.  

Strukturmässigt sett avser jag nu presentera mitt syfte samt mina frågeställningar för att 

sedan gå igenom mitt metodval gällande min datainsamling samt en genomgång av 

relaterade forskning. Innan jag presenterar studiens resultat som, följs av en diskussion och 

analys av dessa, ger jag bakgrund till det studerade projektet med dess olika delar. 

Avslutningsvis kommer jag att dela med mig av mina tankar inför fortsatt utveckling av 

projektet samt vidare forskning i ämnet. 

1.1 Syfte 

I denna uppsats avser jag lyfta aktuella frågor som rör alla lärare som förväntas använda 

bärbara datorer, samt olika former av teknik, i en allt mer digitaliserad skola. Det 

övergripande syftet med denna uppsats är att klargöra hur lärarnas situation har påverkats i 

och med införandet av de bärbara datorerna. Då främst med avseende på om, och i så fall 

hur, datorerna har förändrat deras pedagogik och hur lärarnas egen lärprocess ser ut i den 

organisationsförändring som skett. Mer specifikt avser jag undersöka och synliggöra de 

handlingsstrategier som olika lärare har utvecklat för att integrera de bärbara datorerna i 

undervisningen. Med grund i min uppsats är ambitionen att gymnasieförvaltningen skall få 

kännedom om hur lärare på en av kommunens gymnasieskolor arbetar med de nya 

datorerna och på basis av detta kunna arbeta vidare för att realisera projektets vision.  

Den kunskap som denna uppsats genererar är också relevant och intressant för andra än 

lärare, skolledare och gymnasieförvaltningen i den berörda kommunen. Exempelvis kan 

Lärarförbundet nyttja de resultat som kommer att presenteras i uppsatsen samt eventuellt 

också DiU, föreningen och stiftelsen Datorn i Utbildningen. Landets olika lärarutbildningar 

                                                
1 ”En-till-en” – En dator per elev (”One-to-one” – one laptop per child) är en vanlig benämning på 
liknande projekt världen över.  
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kan också komma att finna detta intressant då de nu står i en tid då lärarutbildningarna 

måste omformas för att möta den digitalisering som sker inom skolans värld. Vidare kan 

denna uppsats vara till inspiration och handledning för utvecklings- och skolledare i andra 

kommuner som ännu inte har infört bärbara datorer till alla lärare och elever.  

1.2 Problemformulering 

Sedan införandet av de bärbara datorerna i gymnasieskolan 2008 har fokus huvudsakligen 

riktats mot elevernas upplevelser och med anledning av detta avser jag att granska detta ur 

ett lärarperspektiv. Tekniken i sig är viktig och ger många möjligheter men det gäller att hitta 

strategier för att på ett naturligt sätt integrera IT i lärandet. Hur ser de strategier ut som 

lärarna har utvecklat för att hantera de förändringar som skett? Hur har de bärbara 

datorerna påverkat lärarnas arbetssituation i avseende på pedagogik, deras eget lärande och 

ur olika aspekter på tid och rum?  

2. Forskningsmetoder och tekniker 

2.1 Metod  

Under våren 2008 kom jag i kontakt med detta projekt genom B-kursen i Informatik, 

Projektledning och arbete i IT-projekt, där det genomfördes grupparbeten med syfte att 

skapa en bild av projektet ur såväl gymnasieförvaltningens som gymnasieskolornas 

perspektiv. Dessa sju grupparbeten fick jag till uppgift att inom ramen för Umeå Live2 

sammanställa till ett arbete, Elevdata – vision och verklighet, som gymnasieförvaltningen 

sedermera fick ta del av. Utifrån det arbetet inspirerades jag att nu två år senare gå vidare 

och granska hur lärarnas situation förändrats med avseende på pedagogik, deras eget 

lärande samt olika aspekter på tid och rum. 

Jag har valt en hermeneutisk ansats (Hartman 1998) då fokus i denna studie syftar till att 

skapa förståelse för de enskilda lärarnas situationer. För att projektet skall kunna utvecklas 

vidare finns det behov av att se hur projektet uppfattas av lärarna ute i verksamheten, inte 

hur det från beslutsfattarna är tänkt att vara. Inom hermeneutiken fokuseras på hur varje 

människa uppfattar sig själv och den situation den befinner sig i ur ett livsvärldsperspektiv. 

Utifrån detta skapas kunskap om de företeelser som kopplas till dem och deras kontext. Min 

studie har därför haft utgångspunkt i detta.  

I arbetet med denna uppsats har jag utgått från de tre faserna i vad Hartman kallar 

analytisk induktion, det vill säga planering, insamling och analys (Hartman ibid). 

Insamlingen av data skedde genom semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 

intervjuguide3. Denna metod valde jag för att fånga variationen och rikheten i de subjektiva 

sätten att hantera olika situationen som uppkommer i och med införandet av bärbara 

datorer. 

I studiens initiala skede genomförde jag vid tre tillfällen pilotintervjuer (Bell 2009). Jag 

träffade representanter med olika positioner i kommunens ”En-till-en”-projekt för öppna 

                                                
2
 Umeå Live, Innovation Cultures, ett Vinnovafinansierat projekt 

3
 Intervjugudien återfinns som bilaga 1 
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samtal, enskilt eller i grupp. Detta med syfte att jag skulle få en klarare bild över hur 

projektet utvecklats under de två senaste åren. Utifrån dessa samtal, pilotintervjuer, ringade 

jag in de frågeområden som var återkommande. Med utgångspunkt i dessa områden 

utformade jag sedan den intervjuguide som låg till grund för mina djupintervjuer. Guiden 

bestod inte av färdigformulerade frågor utan fungerar som stolpar för de områden jag vill 

beröra i intervjuerna. 

Givet mitt syfte att lyfta fram lärarnas erfarenheter av projektet har jag valt kvalitativa 

metoder i min datainsamling. (Hartman 1998, Holme & Solvang 1997) Jag har gjort sex 

stycken djupintervjuer för att få en så heltäckande bild som möjligt av ett antal lärares 

personliga upplevelser och erfarenheter. De kvalitativa intervjuerna har genomförts utifrån 

frågor av öppen karaktär (Kvale 2009). Perspektivvalet baserar jag på mitt syfte att utifrån 

de enskilda lärarnas erfarenheter och upplevelser för att förstå vilka handlingsstrategier de 

väljer. Det jag intresserar mig för är vad det finns för skilda sätt att uppfatta den situation de 

alla befinner sig i. Intervjuerna har varit koncentrerade kring ett par olika frågeområden. 

Utifrån dessa områden har respondenterna fått berätta fritt utifrån sina erfarenheter som jag 

följt upp med följdfrågor. Givet detta upplägg har ingen intervju blivit den andra lik men alla 

respondenter har gett sin bild inom varje frågeområde dock i olika omfattning. 

För att respondenterna skulle känna sig trygga inför intervjusituationen fick de själva 

avgöra tid och plats för intervjun. (Bell 2009, Lantz 2007, Kvale 2009) De flesta valde att ta 

emot mig under dagtid i sitt eget arbetsrum alternativt ett tomt personalrum då 

arbetsrummet delades med andra lärare. En respondent valde av praktiska skäl att bli 

intervjuad i hemmet på kvällstid. I ett fall genomfördes intervjun via telefon på grund av 

tidsbrist hos en respondent som gärna ville ställa upp ändå. En av de jag mötte för en 

pilotintervju valde en neutral plats, ett café, eftersom denne då kände sig mer avslappnad. 

Varje intervju pågick i snitt 45 minuter och under dessa intervjuer skedde ljudupptagning 

med tillstånd av respektive respondent. De inledande pilotintervjuerna tog dock mer tid i 

anspråk, i snitt en och en halv timme. Under dessa intervjuer förde jag endast anteckningar i 

syfte att formulera vidare frågor och intresseområden som bas till den intervjuguide jag 

utformade inför intervjuerna med lärarna.   

Som ett första steg i min analys valde jag att själv transkribera intervjuerna även om det 

visade sig vara tidskrävande. Jag granskade sedan dessa texter noggrant och sorterade 

materialet enligt centrala återkommande teman, genom detta blev det en erfarenhetsnära 

studie. Som steg två i analysen tog jag ett mer erfarenhetsdistanserat perspektiv och 

kopplade den till den litteratur som senare kommer att presenteras. Jag följer således den 

modell som presenteras av Clifford Geertz (1979) gällande erfarenhetsnära och 

erfarenhetsdistanserade tolkningar av olika individers berättelser.  

Med den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod har jag fångat upp centrala 

teman och de huvudmeningar som återkommer i lärarnas berättelser. Jag har också lagt stor 

vikt vid att fånga det deskriptiva för att i mitt resultat presentera mångsidiga beskrivningar 

av konkreta situationer och handlingsstrategier. I analysen av det insamlade materialet har 

jag som intervjuare tolkningsmonopol på de berättelser som respondenterna delat med sig av 

(Kvale 2009). Med detta i bakhuvudet har jag under intervjuernas gång varit noga med att 

inte redan där lägga in egna tolkningar som jag förmedlat. En intervju kan lätt bli 
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asymmetrisk ur ett maktperspektiv och för att undvika detta har jag varit tydlig med att 

sträva efter en jämbördig relation mellan mig som intervjuare och respondenten (ibid). Det 

är också viktigt ur ett förtroendeperspektiv. Jag har försökt att hålla mig neutral och varit 

noga med att påpeka att intervjun inte är ett förhör eller en kontroll av hur den enskilde 

läraren arbetar. Vi får ha i åtanke att det finns ett direktiv uppifrån om att datorn skall 

användas i undervisningen men att detta inte efterlevs av alla lärare i så stor omfattning.  

I vissa fall har jag upplevt en mångtydighet hos några av respondenterna. De har under 

intervjusituationen givit motstridiga åsikter. I några av fallen tycks dessa åsikter levereras i 

två perspektiv, det som respondenten upplever som politiskt korrekt och som den föreställda 

allmänna uppfattningen kontra respondentens egna åsikter.  I andra fall blir det tydligt att 

respondenten, i samtalet med intervjuaren, ser sina erfarenheter ur ett annat perspektiv trots 

att intervjuaren inte kommenterar det som sagts.  

I denna situation där respondenten ombeds formulera sina tankar startar en process av 

reflektivitet. Intervjun resulterar därför i en vad jag upplevde som en positiv upplevelse för 

respondenten, som potentiellt fick nya insikter gällande den rådande situationen. (Kvale 

2009) Främst gäller det lärare som upplever att de inte använder datorerna så mycket men 

när de börjar delge sina berättelser visar det sig att de nyttjar datorerna i större utsträckning 

än de upplever sig göra.  

Den kommun min studie är förlagd till har ett flertal kommunala gymnasieskolor som alla 

har sina egna processer inom projektet. Jag har valt att intervjua lärare från en av dessa 

skolor, detta för att det för denna studie inte är relevant att göra jämförelser skolor emellan.  

Den valda skolan är kommunens största både till elevantal och vad gäller bredden på 

utbildningsalternativ, här ryms så väl teoretiska så som praktiska utbildningsprogram. 

Respondenterna har valts ut för att få en jämn spridning vad gäller kön, ålder och 

undervisningsämnen. Utifrån dessa kriterier valde en systemadministratör slumpvis ut 

namn på ett antal lärare, detta för att det inte skulle väljas ut några specifika lärare som på 

olika sätt utmärkt sig inom projektet.  

Denna uppsats är ett examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap 

och IT-miljöer och givet uppsatsens fokus är min ambition att litteraturen skall vara färgad 

utifrån både beteendevetenskap och informatik. För att få en bred grund att stå på har jag 

valt en forskningsrapport baserad på en liknande situation, aktuella doktorsavhandlingar 

som tangerar ämnet, ett antal artiklar samt kurslitteratur jag haft under mina tre studieår 

inom det beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Då främst med 

fokus på informatik, organisationsförändring och pedagogik. I kapitel tre i denna uppsats, 

Relaterad forskning, gör jag en närmare genomgång av den litteratur och den teoretiska 

grund jag baserar min analys på som jag presenterar i min diskussion.  

 

2.2 Dataanalys   

Det är inte självklart att få lärarnas tid och därför var det viktigt för mig att förankra denna 

studie i gymnasieförvaltningen. I mitt försök att inte bara få en lista över ”Ja-sägare”, lärare 

som enbart ställer sig positiva till projektet, fick jag hjälp av kommunens 

systemadministratör. Han skapade en lista på lärare utifrån ett antal givna kriterier. Utifrån 
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den listan av tänkbara respondenter fick jag dock inte ihop tillräckligt många respondenter 

som hade möjlighet att ställa upp. Jag fick därför gå vidare genom att utgå från en lista på 

alla lärare som undervisar på den aktuella skolan. Med den listan som grund kontaktade jag 

ytterligare ett antal lärare. Jag undersökte vilka ämnen de undervisar i och ringde en efter 

en. Lärare är dock inte lätta att nå via telefon därför har jag också försökt nå dem via e-post 

vilket heller inte visade sig vara enkelt. Vissa som lovat återkomma gjorde det inte. Jag finner 

det intressant att en organisation som anser sig ha relativt hög digital kompetens och som 

hellre för dialog via e-post än andra forum inte svarar på e-post. Visserligen har jag förståelse 

för att lärarna kan ha för pressat schema för att kunna medverka i en studie som denna, men 

att ta sig tid att besvara ett e-postmeddelande borde ändå vara möjligt. Man kan även fråga 

sig vad det säger det om organisationens praktiska IT-användning.  

Jag hade önskat att jag haft hälften män och hälften kvinnor och två lärare från varje 

ämnesgrupp. Just könsfördelningen lyckades jag med vad gäller djupintervjuerna med 

lärarna, tre kvinnor och tre män. Gällande ämnesfördelningen blev det inte en lika jämn 

spridning. Av de lärare jag intervjuat är det två lärare som undervisar i praktiska 

yrkesförberedande ämnen, två lärare i matematik, två lärare inom naturkunskap, en lärare 

undervisar i olika ämnen rörande datorkunskap, en lärare i svenska och historia. Några av 

lärarna undervisar i flera olika ämnen, vilket förklarar att antalet representanter är fler än 

förekommande respondentantal. Det hade varit intressant att få intervjua någon fler 

språklärare. Detta eftersom jag genom bloggar och andra medier förstått att språklärare 

många gånger har varit kreativa vad gäller att använda datorerna i sin undervisning.  

Givet att detta är ett kvalitativt tolkande arbete finns det många tolkningar att göra utifrån 

det material jag samlat in. Jag är därför fullt medveten om att det resultat och den påföljande 

analysen är presenterat utifrån mina tolkningar. Validiteten i denna uppsats bedömer jag 

dock som hög då den i stor grad uppfyller uppsatsens syfte och ger svar på 

frågeställningarna. Vidare anser jag att den studie jag har genomfört har en god reliabilitet 

då den exempelvis visar på liknande resultat som de som framkommit i en utvärdering av en 

”En-till-en” satsning, i en annan kommun i Sverige. Reliabiliteten stärks av att jag har 

genomfört djupintervjuer med lärare ute i verksamheten och på så sätt varit så nära den 

studerade verkligheten som möjligt. En annan aspekt som jag anser stärker reliabiliteten är 

att respondenterna ganska fritt har fått dela sina erfarenheter utan att bli styrda av ett tydligt 

frågeformulär. Givet den metod jag har använt har jag fångat upp variationer i lärarnas 

upplevelser. Resultatet ger dock en bild utifrån hur och vad respondenten har valt att 

förmedla och hur jag har tolkat detta. Det är därför viktigt att ta i beaktning att 

respondenterna, medvetet eller omedvetet, kan ha utelämnat fakta som skulle kunna vara av 

betydelse. Dock upplevde jag samtliga respondenter som väldigt engagerade och motiverade 

att få ge sin bild och att få dela med sig av sina erfarenheter. Att deras upplevelser skiljer sig 

åt och att deras åsikter ibland går stick i stäv ser jag som något positivt. Jag tolkar detta som 

att de inte svarat som de tror att de förväntas av dem utan att de verkligen delat sina 

personliga erfarenheter.  

Antalet intervjuer i det kvalitativa resultatet var viktigare än det kvantitativa givet mitt 

syfte. Att utöka antalet respondenter har varit frestande men det insamlade materialet anser 

jag i denna studie vara tillräckligt omfattande för att presentera och analysera. Risken med 
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ett än mer omfattande material är att analysen hade blivit svår att göra lika djupgående. Jag 

är inte heller säker på att fler intervjuer skulle ha varit en fördel för resultatet. Färre 

intervjuer kan till och med vara en vinst ur kvalitetssynpunkt (Kvale 2009). 

Jag har valt att göra ljudupptagningar av djupintervjuerna eftersom jag finner det är 

lättare att få ordagranna citat och att kontakten med respondenten blir naturligare då jag 

inte måste anteckna under intervjuns gång. Risken med detta kan dock vara att 

respondenterna blir mer återhållsamma när de vet att deras svar spelas in. Jag upplevde 

dock alla respondenter som öppenhjärtliga och inte heller hämmade av inspelnings-

utrustningen. Ljudupptagningarna transkriberades vilket var väldigt tidkrävande men var en 

betydande del av mitt analysarbete. Under pilotintervjuerna valde jag dock att endast 

anteckna mina personliga reflektioner och de tankar och områden jag ville gå vidare med i 

djupintervjuerna. 

Det finns många alternativa datainsamlingsmetoder som jag skulle kunna använda mig 

av. Utifrån syftet att få en bild av hur lärarnas situation förändrats finner jag dock det till 

exempel inte relevant att genomföra observationer då det endast skulle ge min bild av hur 

deras undervisning och situation ser ut idag. Ett annat alternativ är att använda enkäter och 

det skulle eventuellt ha fungerat att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. För att få en översikt över de generella upplevelserna hos den samlade lärarkåren 

skulle jag ha kunnat genomföra en enkät som gått ut till alla lärare. Enkäten skulle vara en 

ingång där jag skulle ha kunnat följa upp med ett antal djupintervjuer. Detta var en metod 

som jag tog i beaktning men jag valde att fokusera på intervjuer då jag upplever att enkäter 

inte skulle svara mot mitt syfte i lika stor omfattning. Jag känner mig tveksam till hur 

svarsfrekvensen skulle ha blivit utifrån min erfarenhet av att försöka kontakta lärarna via e-

post. Det är också svårt att avgöra vilka som väljer att svara på enkäten. I enkäter kan det 

dessutom vara svårt att fånga subjektiva upplevelser, vilket jag avser med min studie. 

Fokusgruppsintervjuer såg till en början ut som ett bra komplement för att fånga upp många 

samlade erfarenheter och skapa diskussioner kring dessa frågor. Jag såg dock risken att 

respondenterna inte skulle vara lika benägna att dela sina personliga erfarenheter i lika stor 

utsträckning. Vad jag uppfattat så finns det ett politiskt spel rörande dessa frågor som skulle 

kunna inverka på resultatet.  

Min egen förförståelse påverkar mitt sätt att tolka respondenternas berättelser. Under 

min utbildning har jag studerat de möjligheter och begränsningar som tekniken erbjuder. 

Informatik och pedagogik har varit mina två huvudområden. Givet detta har jag främst 

studerat hur tekniken påverkar stora delar av vår vardag. Det jag presenterar i denna uppsats 

är således färgat av detta och blir på så sätt relativistisk. (Hartman 1998)  
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3. Relaterad forskning 

I detta kapitel redogör jag för den litteratur och de teorier som jag kopplar resultatet till i min 

diskussion. Givet uppsatsens fokus, och att detta examensarbete sker inom ramen för det 

beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, vilar detta arbete på 

litteratur från de olika områden som jag har tangerat under min utbildning. Lärarnas 

upplevelser är starkt kopplade till IT-användning i skolan men kanske främst till den 

organisationsförändring som skett och hur lärarnas egen lärprocess ser ut.  

Jag har i detta arbete utgått från empirin och har under studiens gång, hittat litteratur 

som fungerar som verktyg för att förstå det jag sett i min studie.   

 

3.1  ”En-till-en” satsning  

För att sätta min studie i förhållande till ett liknande projekt har jag läst Helena Hallerström, 

Lunds universitet, och Martin Tallvid, IT-universitetet i Göteborg, forskningsrapport, En 

egen dator som redskap för lärande (2008). Det är en utvärdering av ett så kallat ”En-till-

En” satsning som de har följt i en annan svensk kommun, Falkenberg. Till skillnad från den 

kommun jag studerat riktade sig Falkenberg mot grundskoleelever. Det var dessutom bara 

två skolor där detta projekt testades, inte alla som är fallet i den för mig aktuella kommunen. 

I resultatet av deras studie som de presenterar i sin delrapport framgår främst att datorerna 

är ett administrativt hjälpmedel men att det finns stor potential vad gäller pedagogiska 

utvecklingsmöjligheter. Det räcker dock inte att förse lärare och elever med datorer utan det 

krävs att lärare och skolledning ständigt arbetar aktivt med utvecklingsprocessen för att nå 

målen med datoranvändningen. Hallerström och Tallvid (2008) kopplar sin studie till 

tidigare forskning där det visas på att det stora arbetet startar när väl implementeringen av 

datorerna är genomförd. De lyfter fram att datorerna inte får bli en ersättning för lärare utan 

endast ett komplement som dessutom ställer än större krav på närvarande lärare som 

coacher vad gäller exempelvis informationssökning kopplat till källkritik. Trots att lärare och 

elever anses ha en förhållandevis hög digital kompetens sedan tidigare ser de vikten, och 

önskan av, ytterligare kompetensutveckling.  

 

3.2 Pedagogiska förändringar 

Rae Condie and Bob Munro beskriver i sin forskningsrapport, Impact of ICT in schools: a 

landscape review, (2007) hur datorer får oerhört positiva konsekvenser för inlärning och 

måluppfyllelse när de blivit en naturlig del i undervisningen och klassrummet. Speciellt 

framhåller de hur visuella tekniker förstärker förståelsen och fångar elevernas intresse. 

Presentationer som innehåller filmklipp, animationer och olika former av simuleringar, har 

stor betydelse. Condie och Munro (ibid) är också noga med att påpeka att den forskning som 

finns inom området inte endast kan tolkas på ett sätt. Hur inlärningsförmågan förbättrats 

baseras ofta på hur de enskilda lärarna och eleverna upplever det och därför är det svårt att 

mäta hur resultaten skulle ha sett ut utan datorer i undervisningen eftersom de flesta skolor 
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jobbar med olika former av prestationshöjande åtgärder. I sin artikel skriver Condie och 

Munro (ibid) vidare om vikten av vilken omfattning tekniken används. De pekar på att de 

resurser som finns ofta bara används av några individuella lärare och inte hela arbetslag eller 

skolor. Deras rapport framhäver att inlärningen är avhängd på i vilken omfattning tekniken 

används. Effekten blir större beroende på hur inbäddad tekniken är i undervisningen. Den 

största avgörande faktorn är hur lärare använder tekniken inte att de använder den.  

 

3.3 Tid och rum 

Manuel Castell introducerar begreppet flödesrummet i sin bok Nätverkssamhällets framväxt 

(2000). Flödesrummet är ett uttryck för det rum som utvecklats i takt med att 

kommunikation sker via Internet. Flödesrummet är således motsatsen till det traditionella 

platsrummet. Med platsrummet menas det rum som har en fysisk begränsning. Tid, rum och 

avstånd är inte längre begränsningar vad gäller informationsflöde, både ur sociala och 

ekonomiska aspekter (ibid). Castell (ibid) lyfter frågor kring informationsteknikens påverkan 

på tid och rum. Det som främst intresserar mig är hans tankar kring hur arbetstider, 

arbetsplatser och arbetssätt förändras samt hur tekniken påverkar vår tidsuppfattning. 

Castell talar om det han kallar tidlös tid. Med det menar han hur tiden tillintetgörs på ett vis, 

genom de nya kommunikationssystem där integration och kommunikation inte längre är 

tidsbunden. I samma ärende kan informationsutbyte ske både i realtid men också i då- och i 

framtid. Dessa tankar kring flödesrum och tidlös tid anser jag vara av stor vikt i synen på, 

och utvecklingen av, framtidens skola. Rummet och tiden får genom informationstekniken 

en ny betydelse som skiljer sig från den traditionella uppfattning som finns, eller har funnits, 

av tid och rum som något relativt statiskt.  

Hur informationstekniken påverkar oss i dessa frågor berör också Ulrika Danielsson i sin 

avhandling, Relationships Between information communication technology and psycho-

social life enviroment (2007). Danielsson behandlar ytterligare aspekter på tid och rum 

kopplat till skolan. Hon visar i en av sina studier att elever idag har svårt att skilja på fritid 

och skoltid då informationsteknologin binder dessa samman. Vidare i sin avhandling skriver 

hon om hur tid och rum inte blir lika viktigt när informationsteknologin blir en naturlig del 

av vardagen. Detta medför dock inte bara en frihetskänsla utan föder också en stor 

ansvarsfullhet.  

 

3.4 Organisationsförändring 

Inom informatik finns det mycket forskning som berör organisationsförändring, med fokus 

på IT-beroende organisationer. Detta känns högst relevant för den studie jag gjort. Inom 

pedagogik är detta också ett stort område, då främst kopplat till kompetensutveckling och 

ledarskap.  

Claudio Ciborra, professor i organisation lyfter i sin artikel, What Does Groupware Mean 

for the Organizations Hosting It? (1996) fram ett intressant fenomen som han kallar 

drifting. Med drifting menas att en större eller mindre avvikelse i sättet att hantera tekniken i 

det vardagliga arbetet sker jämfört med den ursprungliga tanken. Hur denna drifting tar sig i 
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uttryck beror på två processer. Dels beror det på i vilken utsträckning tekniken kan svara mot 

de idéer som användare och utvecklare med tiden formar, utifrån att de lär sig mer om 

teknikens möjligheter. Det beror också på den pågående processen som sker i det vardagliga 

arbetet där användarna improviserar och försöker hitta nya, effektivare sätt att genomföra 

sitt arbete. Om tekniken upplevs som ohanterlig eller ineffektiv brukas den inte som det var 

tänkt från början. Detta kan innebära att användaren rationaliserar bort den från sitt arbete.  

Per-Erik Ellström (2006) skriver i sin bok Kompetens, utbildning och lärandet i 

arbetslivet – problem, begrepp och teoretiska perspektiv om ett för denna uppsats högst 

relevant ämne. Han belyser vilka konsekvenser informationsteknologin får för yrkes-

kunnande och hur samspelet mellan tekniken och arbetsorganisationen ser ut. Ellström 

lyfter också frågor kring vilka datoriseringsstrategier som kan anses som framgångsrika i 

organisationer. Om tekniken skall få positiva konsekvenser för utveckling inom exempelvis 

yrkesrollen är det viktigt att varje individ kritiskt analyserar hur dennes arbetsvillkor 

förändras och hur detta bör ske. Effekterna av att tekniken implementeras i verksamheten 

avhängt på hur den används. Hur interaktionen mellan tekniken, individen och 

organisationen är också en stor bidragande orsak. Valet av datoriseringsstrategi måste gå 

hand i hand med den verksamhet där tekniken skall implementeras. ”Teknisk förändring 

utan organisationsförändringar, som ligger i linje med och stödjer den nya tekniken, tycks 

endast i ringa grad kunna påverka verksamheten. Den tenderar i stället anpassas till det 

bestående och så att säga drunkna i det dagliga aktivitetsflödet. Eller, alternativt, att 

förstärka, snarare än förändra dominerande mönster i verksamheten. De förhoppningar 

som kanske knutits till den nya tekniken infrias därmed inte.” (Ellström 2006) 

 

3.5 Lärprocesser i arbetslivet 

Givet att det är lärarna som skall förvalta tekniken och bruka den som ett pedagogiskt 

verktyg i undervisningen, är deras egen lärprocess av stor betydelse. Per-Erik Ellström är 

docent i pedagogik och forskar kring kompetens- och utbildningsfrågor. I sin bok tar han upp 

ytterligare aspekter som jag anser vara av betydande karaktär för denna uppsats i avseende 

på de lärprocesser som pågår i arbetslivet. En av de bitar som intresserar mig är de hinder 

och förutsättningar för lärande han behandlar samt de tankar han lyfter upp vad gäller 

integration mellan informellt lärande och planerad utbildning. Ellström (2006) pekar också 

på att vikten av kompetensutveckling ökar med den allt mer teknologiska utveckling som 

sker i organisationernas verksamhet i dag. När ny teknik skall införas i en organisation krävs 

det att detta är starkt förenat med frågor rörande personalens yrkeskunnande och vilka 

möjligheter det finns för dem att utveckla, och upprätthålla, dessa kunskaper. Teknisk 

okunnighet ligger ofta bakom de hinder som uppstår när tekniken skall införlivas i 

verksamheten och detta leder till att de möjligheter som tekniken medför inte används 

optimalt. Den låga digitala kompetensen kan därför begränsa möjligheterna att nå full 

måluppfyllelse. Även brister i utformningen av själva implementationen av tekniken blir ett 

hinder och en stöttesten vad gäller möjligheten till lärande och kompetensutveckling.  

För att lärarnas lärprocess skall nå önskade resultat finns det många teorier att ta i 

beaktning. Ellström (2006) tar upp många saker som är viktiga att tänka på. Anna Hedin och 
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Lennart Svensson (red.) ger ett bra underlag för att analysera kompetensutveckling i sin bok, 

Nycklar till kunskap. (2009) Det är speciellt en aspekt jag vill lyfta fram från deras bok. Det 

är sambandet mellan att vilja, förstå, göra, och kunna. Viljan är central i lärprocessen. Viljan 

föds utifrån ett behov av kunskap. Den stärks sedan av motivation. Hedin och Svensson 

(ibid) pekar på fyra faktorer som kan styra motivationen. Hur viktigt är ämnet, hur 

intressant är ämnet, vilken nytta har jag av studierna och hur ansträngande bedöms 

studierna bli. När viljan finns blir nästa steg förståelse och görande. Förståelsen bygger på 

erfarenhet, reflektion och dialog. Görandet är den del som har verklighetsanknytning och 

baseras på egen aktivitet, ”learning by doing”. Den sista pusselbiten är då kunnandet som 

fötts ur detta. Det är dock inte slut där. Kunnandet fortsätter öka genom återkoppling, 

självtillit och variation i utövandet.   

En del i att låta lärprocessen vara livslång är just den progression i lärandet som kan ske i 

det vardagliga arbetslivet. Vilken arena detta ska ske på är dock inte självklart i den tid vi 

lever nu med kraftigt slimmade organisationer. I antologin Organisation Teknik och lärande 

(Larsson 2009) skriver bland annat Mats Heide om Intranät som ett verktyg för lärande. 

Knowledge managment, det vill säga hur organisationer kan organisera lärandet genom 

användning av informations- och kommunikationsteknik, är en term som återkommer. 

Hiede (ibid) lyfter därigenom upp vikten av det strategiska värdet vad gäller att sprida 

information och dela kunskap genom informationsteknologi. Vidare i antologin återkommer 

det olika tankar kring verktyg som kan användas för kunskapsdelning och fortbildnings-

arena. Detta kan ske via forum och chattar men också via bloggar och andra digitala arenor. I 

samma bok lyfter Östen Ohlsson (2009) upp den förändringsprocess som sker i skolan i och 

med att IT får en mer och mer central betydelse både ur ett organisatoriskt- och ett 

lärandeperspektiv. Det jag främst finner intressant är den jämförande analys han lyfter fram 

av sex fallstudier. ”IT som pedagogiskt hjälpmedel blir en fråga för entusiaster snarare än 

för skolans ledning. IT utgör emellertid inte den radikala förändringskraft som några 

kanske hoppats. IT tenderar, istället att absorberas av skolans arbetsformer – åtminstone 

än så länge.” (Larsson, ibid, s 155) 

 

3.6 Förhållningssätt och handlingsstrategier 

Jesper Blomberg (2003) skriver i sin bok, Projektorganisationen – kritiska analyser av 

projektprat och praktik, ur ett socialpsykologiskt perspektiv om hur attityder påverkar vårt 

sätt att handla. Det jag finner intressant för min studie är just vilken roll attityderna spelar 

för vårt sätt att handla. Speciellt hur det påverkar de beteendeintentioner som skapas utifrån 

individens föreställning om hur denne tror att andra förväntar sig att denne ska agera. 

Vidare poängterar Blomberg (ibid.) att attityder kan förändras över tid och för olika 

sammanhang. Han lyfter också upp en viktig aspekt på människan, vi är inte rationella eller 

instinktsstyrda i vårt sätt att handla alla gånger. Ibland handlar vi utifrån våra attityder och 

vissa gånger går vi emot dessa. Till stor del beror detta på att vi samtidigt önskar få social 

uppskattning och samtidigt motsvara vårt eget intresse. Detta leder till inkonsekventa och 

irrationella handlingar. Blomberg pekar på studier som visar på att korrelationen mellan 

attityder och beteenden blir högre när det rör sig om objekt som individen har tidigare 
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erfarenheter av. På samma sätt är det med attityder som är varaktiga. Är dock attityderna 

inte lika fast rotade får det konsekvenser för beteendet. Något som jag finner intressant i 

Blombergs resonemang är att korrelationen mellan attityd och beteende också är avhängt på 

vilken självmedvetenhet som individen besitter. Hög självmedvetenhet leder till högre grad 

av överensstämmande mellan attityder och beteende.  

Fenomenet med kopplingen mellan attityder och beteende kan också ses i perspektiv av 

hur förhållningssätt4 skapar handlingsstrategier5. Det förstnämnda är kopplat till 

sociopsykologi och den sociala kontext som omger individen, medan det andra perspektivet 

kopplar mer mot förhållningssätt gentemot artefakter. Annakarin Nyberg har i sin 

avhandling Att studera digitala artefakter i människors vardags liv (2008) studerat hur 

enskilda individers förhållningssätt till teknik påverkar deras sätt att hantera den och vilka 

konsekvenser det får för vårt handlande. I min studie är detta högst relevant. Hennes 

förklaringsmodell illustreras nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1 Vårt förhållningssätt till digitala artefakter styr vilka handlingsstrategier vi 

utvecklar. (jfr Nyberg 2008 s.64) 

 

Nyberg (2008) lyfter bland annat upp hur förhållningssättet förändras utifrån de 

handlingsstrategier som utvecklas. Det kan således ses som en växelverkan mellan 

förhållningssätt och handling. Vidare skriver dock Nyberg (ibid) att de beslut vi fattar kan 

vara på ganska lösa grunder då kunskapen kring digitala artefakter inte alltid är 

tillfredsställande. Ytterligheterna i förhållningssätt till tekniken är å ena sidan teknik-

romantikern som i princip bara ser potentialen och på motsatta sidan skeptikern som kanske 

till och med ser sig själv som ”icke användare” (Nyberg ibid)  

Vad gäller vad som påverkar vårt sätt att ta till oss teknik beskriver Wanda Orlikowski och 

Debra Gashi sin artikel, Technological Frames: making sense of Information technology in 

organizations (1993) ett teoretiskt ramverk som främjar förståelsen vad gäller förhållnings-

sätt till teknik inom olika delar av en organisation. Många gånger skiljer sig både attityd och 

förhållningssätt inom olika delar av organisationen. Det styrs både av den sociala kontexten 

                                                
4
 Förhållningssätt – vägledande princip för våra handlingsstrategier (Nyberg 2008 s.63) 

5
 Handlingsstrategier – begreppet syftar till vad människor faktiskt gör i olika situationer (Nyberg 

2008 s.62) 
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och inställningen till tekniken och dess användningsområden. Synen på teknikens 

användningsområden är av stor betydelse för hur den används. I artikeln presenteras ett 

ramverk som föreslår att det är viktigt att lyssna in alla aktörers tolkningar och syn på teknik 

för att kunna tala samma språk i teknisk organisationsförändring. Detta ramverk är särskilt 

lämpligt att appliceras av de implementatörer och de som i praktiken skall hantera denna typ 

av förändringsprocess.  

 

4. Bakgrund och fakta kring projektet 

4.1 ”En-till-en”-projektet 

En lärares roll har, utifrån ett generaliserande perspektiv, sett likadan ut under lång tid. En 

av kommunens utvecklingsledare uttryckte det så här: ”Säg den yrkesutövare som man 

skulle kunna plocka från ett annat sekel rakt in i denna tid och på näst intill samma vis som 

då utföra sina arbetsuppgifter” Klassrummen, undervisning och lärande har haft en 

någotsånär statisk utformning över tid. I stort har undervisning bedrivits genom att lärare, 

från katedern, har förmedlat kunskap via genomgångar, med svarta tavlan/whiteboard 

alternativt overheadapparat som hjälpmedel. Företrädelsevis har undervisningen utgått från 

de givna gemensamma läromedlen. Eleverna har via detta, i kombination med 

övningsböcker, fått tillgodogöra sig kunskap som sedan har redovisats via skriftliga prov. Nu 

står gymnasieskolorna inför en ny era med nya möjligheter till förändring. De bärbara 

datorerna i kombination med andra tekniska pedagogiska verktyg, öppnar upp för potentiellt 

nya sätt att skapa goda förutsättningar till ett förändrat lärande.  

Det formella beslutet att starta ”En-till-en”-projektet fattades på politisk nivå under 

höstterminen 2007.  Projekttiden var begränsad och pågick officiellt mellan 2008-02-06 till 

2008-12-31, för att sedan anses inkört i den ordinarie linjeorganisationen. Målet var att alla 

elever inom den kommunala gymnasieskolans regi då skulle ha tillgång till egna bärbara 

datorer. På grund av det minskande elevunderlaget blir konkurrensfrågan allt viktigare. De 

bärbara datorerna var en del i att kunna konkurrera på samma villkor som det ökande 

antalet friskolor inom den aktuella kommunens upptagningsområde. Eleverna skall med 

bärbara datorer erbjudas en modernare undervisning som bättre svarar mot samhällets och 

framtidens behov.  

Ett första steg var ett projekt, Lärdata, som syftade till att öka den digitala kompetensen 

hos lärarna, genom att de fick egna bärbara datorer. Målet var, förutom att höja lärarnas IT-

kompetens, att ge dem bättre verktyg för sitt pedagogiska arbete. De första lärarna fick sina 

datorer redan under hösten 2006. Tyvärr fick många av lärarna sina datorer först senare, 

samtidigt som eleverna.  

Tanken var att varje arbetslag skall arbeta utifrån en helhetssyn med utgångspunkt i 

problem- och projektbaserat lärande. Genom att utveckla E-learning6 skall lärandet göras 

mer tilltalande och stimulerande. En vision är att skolan skall ligga i framkant såväl 

pedagogiskt, tekniskt, designmässigt och ergonomiskt.  

                                                
6
 E-learning – Interaktivt lärande baserat på digitala resurser.  
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Intentionen med ”En-till-en” satsningen är att den digitala kompetensen skall öka både 

hos lärare och hos elever, inom ramen för gymnasieskolans verksamhet. Ett nytt arbetssätt 

skall utvecklas och de bärbara datorerna skall vara ett pedagogiskt verktyg som en naturlig 

del i alla kurser. Tyngdpunkten läggs till en början på informationshantering och 

kommunikation. Huvudsyftet med projektet är att försäkra sig om att integreringen av de 

bärbara datorerna i skolverksamheten fungerar bra. Projektet vill stödja de olika processerna 

som måste genomföras på varje skola och arbetslag för att säkerställa att användningen av 

datorerna sker på ett effektivt sätt, så att en förändring av arbetssätt sker samt att 

lärprocesser och inlärningssituationer får en kvalitetsförhöjning. Visionen finns att detta 

verktyg skall utvecklas på ett sådant sätt att undervisningen kommer att kunna få en ökad 

bredd och ge möjligheter till en individanpassad studieform och takt, som inte finns idag 

inom ramen för den traditionella undervisningen. 

Det har tagits fram riktlinjer för både lärare och elever för hur datorerna, och tillgången 

till den nya tekniken, skall användas för att skapa struktur och sammanhang i den totala 

undervisningssituationen. Eleverna får exempelvis, genom dessa, veta i vilka situationer som 

datorerna skall användas och till vad. Alla elever har ansvar att alltid, om inget annat besked 

givits, ha sin dator med sig till undervisningen. Datorerna skall vara ett studieverktyg som 

skall anses lika naturligt som att ha med sig penna till lektionerna. På samma sätt finns det 

också riktlinjer som lärarna förväntas att följa. Vid genomgångar skall den bärbara datorn 

användas tillsammans med videokanon. När det är filmvisning eller nätbaserat material som 

skall användas i undervisningssituationen skall den bärbara datorn vara det givna 

alternativet. Lärarna är dessutom ålagda att i viss fastslagen utsträckning använda sig av 

Fronter7. 

När jag för två år sedan sammanställde tidigare nämnda studentarbeten visade dessa 

delvis olika bilder, det är tydligt att inställningen till projektet är väldigt individuell.  

Åsikterna gick isär och spann från att det upplevs endast som ett reklamjippo till att det är 

ett oerhört stimulerande och spännande projekt, ett projekt som kommer att betyda väldigt 

mycket för skolan och undervisningen i helhet. De som upplevde projektet endast som 

konkurrensmedel såg inte nyttan med att en så redan populär skola verkligen har behov av 

denna åtgärd. I intervjuer framkom det då, från ett antal lärare att de upplevde att det inte 

finns någon pedagogisk plattform för lärarna att stå på och att de därför inte vet hur de skall 

använda datorerna. Andra lärare upplevde dock projektet som väldigt positivt och att det är 

viktigt att genomföra för att hänga med och möta framtidens behov vad gäller IT-

utvecklingen, vilken är en stor del av samhällsutvecklingen. Tanken att detta kommer att ha 

stor betydelse för eleverna kom fram, även om det anses att planeringen av 

implementeringen av datorerna inte varit helt genomtänkt (Frick 2008). 

4.2 Fronter 

En viktig del i ”En-till-en”-projektet var att nå fram till en webbaserad lärplattform som 

skulle underlätta kommunikationen mellan lärare och elever. Denna plattform var även tänkt 

att finnas som en resurs för föräldrarna. Under våren 2006 gjordes en utvärdering av 

lärplattformar vilket resulterade i att det blev en upphandling av lärplattformen Fronter. Det 
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var dock inte en helt smärtfri process då många av lärarna förespråkade en annan plattform, 

Moodle8. Syftet är att Fronter skall leda till att ge lärare och elever en strukturerad kanal för 

information och kommunikation. Till att börja med skall varje kurs ha ett eget rum i Fronter 

där en enhetlig grundstruktur och innehåll skall finnas. Varje lärare har dessutom möjlighet 

att lägga till andra verktyg och funktioner, som till exempel är mer ämnesinriktade. Det skall 

i varje rum finnas ett arkiv där dokumentation av genomgångar samlas. I detta rum skall det 

också finnas tillgång till kursplan samt kursmål. Samlade länkar, skall finnas lättillgängligt, 

så som betygskriterier, schema, frånvaro, bokningar av olika slag, provkalender, faktakällor, 

bibliotekets databaser, tips på studieteknik samt annat som kan vara till hjälp för eleverna 

och lärarna. I de olika kursernas egna rum skall det också finnas uppgiftsbeskrivningar med 

inlämningstider. Kopplat till detta finns också en mapp, i vilken elevernas inlämningar av 

dokument sker. Förutom detta finns också utrymme för att lämna en kursutvärdering. Det 

skall genom Fronter bli enklare för alla parter att hitta information, samt innehåll, vilket 

förhoppningsvis kommer att medföra att tiden kan användas effektivare när allting är samlat 

på ett och samma ställe. (Frick 2008) 

4.3 PIM  

För att kunna ge ett centralt stöd för det nya arbetssättet inrättade kommunen ett Learning 

Lab som skall bistå med utbildning samt ge stöd för användning av de produkter som man 

beslutat att införa. Som stöd för utbildningen av lärarna används PIM, ”Praktisk IT- och 

mediekompetens”, ett hjälpmedel från Skolverket för att öka den digitala kompetensen inom 

den svenska skolan. PIM består av en kombination av handledningar på Internet, 

studiecirklar samt fungerar som ett stöd för lärarna i det vardagliga yrkesutövandet. 

Materialet är uppdelat i ett antal nivåer inom olika områden, främst kopplat till olika 

programvaror. Målsättningen är att alla lärare skall ha nått nivå tre av tio, senast i slutet av 

2010. Inom kommunen finns det en PIM-ansvarig samt ett antal IT-pedagoger samt 

utbildade PIM-examinatorer. (skolverket.se, Frick 2008)  

 

5. Lärarnas erfarenheter och tankar 

I denna del av min uppsats kommer jag att presentera det material som jag har granskat ur 

ett erfarenhetsnära perspektiv. I detta kapitel delar sex gymnasielärare med sig av sina 

erfarenheter och tankar kring hur de bärbara datorerna har påverkat deras vardagliga arbete. 

Främst i avseende på hur datorerna används i undervisningen och vilka möjligheter och 

svårigheter de möter i sin vardag. Lärarna, tre kvinnor och tre män, har som en del i den 

avidentifiering jag lovat dem, här givits andra namn och av samma skäl skriver jag inte heller 

ut deras ålder. Du får möta Glenn och Jörgen som båda har undervisat länge inom praktiska, 

yrkesinriktadeämnen, Samt Filip, som är den som har längst erfarenhet av undervisning. 

Han undervisar främst i naturkunskapliga ämnen, så som biologi. Vidare får du träffa två 

lärare i matematik, Marina och Carola. Marina undervisar också i ytterligare ett flertal 
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ämnen, så som MDS9, datagrund och fysik. Hon har inte jobbat så länge som gymnasielärare 

utan jobbade tidigare i en grundskola. Marina har inte jobbat så många år som lärare 

överhuvudtaget och är därför den lärare som har minst arbetslivserfarenhet inom läraryrket. 

För att även ringa in språk och samhällsvetenskapliga ämnen presenteras också erfarenheter 

från Liv, lärare i svenska och historia. 

Först får du här ta del av lärarnas initiala tankar kring projektet och sedan successivt 

möta de olika delarna som jag har funnit vara återkommande teman i deras berättelser. Jag 

har vidare i detta kapitel valt att titta närmare på de pedagogiska förändringar som skett, 

aspekter på tid och rum samt lärarnas egen lärprocess.  

 

5.1 Lärarnas initiala tankar kring projektet 

Redan i början av intervjuerna har lärarna klartgjort huruvida de är positiva eller negativa 

till att använda datorerna i sin undervisning och i sitt övriga dagliga arbete. Deras 

förhållningssätt, inställning till tekniken och projektet, har framgått tydligt till en början men 

under intervjuernas gång har det visat sig att det faktiskt inte är så svart och vitt som de 

framhöll inledningsvis. 

Att datorerna var ett reklamjippo från början verkar vara en utbredd tanke. Jörgen som är 

lärare inom ett yrkesförberedande program, var helt inne på den linjen; ”Min första tanke 

var att det var en grej att locka elever, för att de inte skulle gå till friskolor.” Samma 

inställning finns hos flera av de andra lärarna. Filip uttrycker: ”Jag är övertygad om att 

ekonomisterna förde in datorerna i skolan, av rationaliseringsskäl” Han återkommer till 

detta ett flertal gånger i intervjun. ”Beslutfattarna har för stora förhoppningar till tekniken. 

Deras dröm är att rationalisera undervisningen. Datorerna hann just så pass ut så kom 

propåer om att utveckla distansundervisning och utveckla handledning via nätet för större 

grupper.” Han uttrycker en tveksamhet huruvida detta projekt verkligen bottnade i 

verksamhetens behov. Även en av de kvinnliga lärarna, Carola, beskriver hennes tveksamhet 

för projektet innan det drog igång: ”När vi fick dom här så kom det uppifrån, utan 

motivering varför? Lärare kan jag förstå men elever, varför ska dom ha det?” Hon 

motiverar det för sig själv som att det är väl tidens gång och att arbetslivet idag är 

datoriserat. Men Carola skulle vilja ha något konkret motiv från beslutsfattarna varför 

eleverna ska ha datorerna just nu. Hon anser att de genererar mer problem än potential. 

Främst baserar hon detta på att hon upplever det som hon, som lärare, inte har fått något 

stöd uppifrån. ”Det är något som bara läggs på som sedan är upp till lärarna att förvalta.”  

Lika många lärare, som de som visat en något negativ inställning till datorerna, är dock 

väldigt positiva. ” Jag är för ny för att inte ”köpa” dator i skolan”, säger Marina. Hon ser det 

som en självklarhet att skolan behöver detta för att utvecklas och hon önskar att skolan 

skulle ligga än mer i framkant för att eleverna verkligen ska bli rustade för det arbetsliv de är 

på väg ut till. Liv är också väldigt positiv till datorerna liksom Glenn. Även om det var lite 

blandade känslor i början och frågetecken hur det skulle gå att använda datorerna i de 

praktiska ämnena så är han helt lyrisk. Han undervisar även elever som inte har datorer och 

han ser stora kontraster. Fördelarna synliggörs på det viset på ett konkret sätt. Alla lärare, 
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oavsett inställning till datorerna, ser många fördelar. Det skiljer dock huruvida de ser fler 

fördelar än nackdelar.  

5.2 Pedagogiska förändringar 

Datorerna skapar helt nya möjligheter och alla lärarna ger konkreta exempel på hur 

undervisningen förändrats. Främst handlar det om att lärarna numera upplever att de kan 

vara mer uppdaterade och inte längre serverar eleverna gammal skåpmat. Världen förändras 

och eleverna har rätt att få uppdaterad och korrekt information. Informationssökning är ett 

av de vanligaste användningsområdena för datorerna i klassrummen. Källkritik blir dock 

ytterst viktigt i och med den informationssökning som sker via Internet. Det är dock lika 

viktigt att vara källkritisk mot de tryckta läromedel som används idag. I gamla böcker finns 

det många rena faktafel eftersom vetenskapen går framåt inom många ämnen.  

En annan stor förändring som flera av lärarna lyfter upp är hur deras egen och elevernas 

presentationsteknik utvecklats. Med datorerna finns det stora möjligheter att uppnå 

läroplanens mål för presentationsteknik. ”Nu är prasselpapperspresentationerna ett minne 

blott.” säger Liv. Eleverna kan med hjälp av PowerPoint-presentationer och Photostories 

höja nivån flera snäpp. De blir dessutom rustade för den verklighet de sedan kommer ut i. 

Ingenstans, utom i skolans värld, hålls det idag presentationer där man läser högt från ett 

papper anser Liv. I och med att presentationerna blir av ett helt annat slag får eleverna 

utrymme för reflektion kring vad som gör en presentation intressant. Hur ljud, bild, färgval 

och texter påverkar presentationer synliggörs och eleverna lär sig hur de kan fånga sina 

kamraters uppmärksamhet. Insikten om detta ökar och lärprocessen får på så sätt en 

ytterligare dimension. Det är således inte bara det som presenteras som förmedlas utan 

också hur det presenteras. 

Eleverna, och lärarna, har inte bara nya möjligheter att göra bra presentationer, läraren 

har också möjlighet att vidga uppgifter och ta dem ett steg till. Ett konkret exempel som Liv 

lyfter fram är att bokrecensioner numera kan svälla ut och bli till något mycket mer än 

tidigare. Eleverna kan få till uppgift att inte bara berätta, läsa innantill från ett papper, vilken 

bok de läst och vad den handlade om samt vilket betyg den fått. Liv gav dem till uppgift att 

presentera boken med hjälp av en PowerPoint-presentation. Men utöver de traditionella 

inslagen i en bokrecension skulle eleverna också ta fram fakta och presentera bakgrund om 

det underliggande ämnet som boken berörde. Det kunde vara svåra ämnen som exempelvis 

misshandel, då fick de ta reda på vad är det som gör att vissa misshandlar och vilka är det 

som blir utsatta. På samma sätt kunde anorexi, speciella personer eller världshändelser, som 

krig, behandlas och på så sätt ökade elevernas engagemang och lärande både utifrån sitt eget 

ämne men också genom att få ta del av väl genomförda presentationer från deras 

klasskamrater. Med hjälp av datorerna kunde arbetet med så väl presentationsförberedelser 

och informationssökning ske under lektionstid, vilket inte varit möjligt tidigare. Det leder till 

både ökad bredd och djup i undervisningen. Litteraturreflektionen och medvetenheten hos 

eleverna stimuleras och ökar. Fler perspektiv ökar förståelsen för ämnet men skapar också en 

ökad reflektion över sin egen lärprocess. Eleverna lär sig dessutom numera än mer av 

varandra. Presentationerna blir, enligt flera lärare, mycket proffsigare nu. Eleverna har 

lättare att hålla en röd tråd, behöver inte staka sig och de fångar klasskamraternas intresse 
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på ett nytt sätt. Numera använder alla elever PowerPoint-presentationer i redovisningar av 

arbeten, både enskilda och de som gjorts i grupp, utan att det är ett uttalat krav från läraren.  

I svenskundervisningen används datorerna främst till att skriva uppgifter och lämna in 

dessa via Fronter. Läraren kan numera låta eleverna "skrivprocessa", som Liv uttrycker det, i 

klassrummet istället för att bryta upp och gå till en datasal. Undervisningen blir mer flexibel. 

Någon kan börja skriva. Andra vill sitta och läsa. Det är dessutom numera enklare för läraren 

att ge feedback på inlämnade skrivuppgifter. Det är lättare att läsa och rätta texter skrivna i 

ordbehandlare och som är inlämnade digitalt än texter skrivna för hand. Det skapar större 

möjligheter för komplettering och korrigering. Rättningen av uppgifter blir därför både mer 

tidseffektiv och en ytterligare del av elevernas lärprocess. Betygskonkretionen gentemot 

eleverna ökar i och med möjligheten att ge feedback i Fronter. Det är nu mycket lättare för 

läraren att ge konkreta reflektioner över deras texter och tala om vad som behöver åtgärdas 

för att få ett visst betyg. ”Först när du korrigerat de talspråkliga felen och stycke-

indelningen kan du få ett G”, kan till exempel Liv ge som kommentar på ett arbete. 

Korrigeringar och kompletteringar blir på så sätt överskådligare samt enklare att följa upp. 

Liv har funnit ett arbetssätt hon trivs med och som hon finner effektivt. Hon drar ut den 

första versionen de lämnat in och kan därför jämföra texterna och snabbt kontrollera om allt 

åtgärdats. Tidigare gavs i stort sätt samma kommentarer men det följdes inte upp på samma 

vis. Liv upplever dessutom att progressionen i skrivandet ökar snabbare och kvalitén på de 

skrivna texterna har förbättrats sedan datorerna ersatte papper och penna.  

Undervisningen kan levandegöras på ett nytt sätt enligt de flesta lärare jag intervjuat. Det 

beror mest på möjligheten att använda rörligt material i en annan utsträckning än tidigare. 

Speciellt gäller det för de lärare som undervisar i naturkunskapliga och praktiska 

yrkesförberedande ämnen. På nätet finns det mycket animationer och filmer som går att 

använda i genomgångar för att tydliggöra fenomen och händelseförlopp på ett tydligt sätt 

som aldrig skulle gå att förklara vidden av med ord och OH-bilder exempelvis vad gäller 

planeter och universum. Marina beskriver utförligt flera exempel på material hon hittat på 

nätet som hon använder i sin undervisning. Det är lätt att bädda in korta filmklipp och 

animationer i de PowerPoint-presentationer hon använder vid sina genomgångar. Eftersom 

hon är uppkopplad mot nätet går det också att vara väldigt flexibel i hur lektionen utvecklas. 

Om det är ett visst område som intresserar eleverna, eller om det är något som upplevs som 

svårt att förstå, kan hon enkelt plocka fram fler klipp som kan ge ytterligare dimensioner. 

Datorn blir på så sätt ett naturligt hjälpmedel som hon inte kan tänka sig att vara utan. Hon 

upplever att datorn hjälper henne att vara en uppdaterad lärare och att den är ett hjälpmedel 

för att kunna förmedla kunskapen vidare till eleverna. Hennes åsikter kring just detta delas 

dock inte av alla. Filip är av en helt annan åsikt; ”En bra lärare behöver bara en svart tavla 

och en krita, datorn gör den inte bättre!”  Dock kommer han längre in i vårt samtal att prata 

om den stora fördelen att han numera kan filma expeditioner och fältstudier. Detta ser han 

som något som är jättebra för att kunna visa andra elever än de som själva var med. Glenn är 

också inne på att filma olika moment i undervisningen och göra eget material, det faller dock 

på tidsbrist. Teknik och kompetensen finns, så det hänger inte på det försäkrar han.  

Jörgen, som undervisar i praktiska ämnen, ser en stor fördel i att han kan hänvisa 

eleverna själva att ta fram monteringsanvisningar på nätet. Eleverna kan själva se och lära 
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sig tyda beskrivningar. Det finns mycket beräkningar och animeringar de kan ta del av, 

problemet kan dock vara att det är väldigt djupgående och på så vis går över huvudet på 

eleverna. Han beskriver att det är på väg mer och mer digitaliserat undervisningsmaterial 

och det välkomnar han med glädje. Att eleverna själva kan söka den information som läraren 

annars skulle ge dem ser varken han eller Glenn som en ersättning för lärarna. Lärarna inom 

dessa ämnen kan aldrig rationaliseras bort eller minskas i antal, datorerna blir endast ett 

komplement och en resurs som eleverna kan använda för att få snabbare svar på sina frågor. 

Lektionstiden kan användas mer effektivt och lärarna kan fokusera ännu mer på att ge den 

hjälp som verkligen behövs.  

Båda lärarna, Marina och Carola, som undervisar i matematik anser i första läget att 

datorerna inte fyller någon pedagogisk funktion i just det ämnet. Carola, vill helst inte att 

eleverna har datorn med sig till hennes lektioner eftersom hon upplever det som ett 

distraktionsmoment som gör det svårt för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. 

Marina, däremot, tycker att det är okej att de har datorerna med sig om de använder dem för 

att lyssna på musik under tiden de jobbar. Datorerna ska dock vara hopfällda och hörlurar 

skall användas. Hon anser att det bidrar till att det just under dessa lektioner blir lugnare i 

klassrummet. Under respektive intervju framkommer det dock att tillgången till datorerna 

ändå har en vis pedagogisk betydelse. Carola ser en stor inspirationskälla i att söka material 

och nya idéer att använda i hennes undervisning. Marina ger eleverna tips på bra sidor på 

Internet som ytterligare förklarar det hon just gått igenom samt sådana sidor som ger många 

möjligheter till repetition. I vilken utsträckning eleverna väljer att använda sig av dessa 

resurser är dock oklart men hon ger dem i alla fall möjligheten. Nackdelen med de flesta 

sidor inom just matematik är att de ofta endast går att skriva i ett svar, uträkningarna måste 

ändå ske med papper och penna, och det ges inget tillfälle att fråga upp. Carola använder 

dock datorn indirekt eftersom använder den till inspiration när hon vill få nya tankar om hur 

hon ska lägga upp sina lektioner. Hon letar på Internet helt öppet, använder något sökord 

och surfar runt. Hon använder inte någon särskild samlingsplats med resurser utan söker 

fritt. Det finns lärare som lägger ut sitt material, inspelade lektioner på Youtube10 bland 

annat. I dagsläget använder hon det i liten omfattning och inte så att eleverna får ta del av 

samma material, men hon tror att det kommer att komma.  

Glenn reflekterar över hur hans sätt att undervisa förändrats sedan datorerna kom in i 

bilden; ”Det blir inte katederundervisning, den försvinner ju mer eller mindre eftersom alla 

har det de ska arbeta med i sina datorer/…./För den typen elever jag har är inte 

katederundervisning det bästa.” Han visar på så sätt ett lyckat exempel. Utifrån de andra 

lärarnas berättelser är det dock inte så i alla ämnen. I vissa ämnen blir datorerna ett stort 

distraktionsmoment för de elever som inte klarar av att fokusera. Det får resultatet att de 

som har svårt att koncentrera sig får ännu svårare till det och undervisningen och deras eget 

lärande blir lidande. 
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5.3 Lärarnas syn på tids- och rumsaspekter 

I och med att lärare och elever har sin egen bärbar dator sker det förändringar både vad 

gäller tid och rum. Det presenteras från lärarna många tankar om tid, ur olika aspekter. Tid 

är ett centralt tema i alla intervjuer. Det lyfts upp hur tidskrävande respektive 

tidsbesparande lärarna anser att det är att använda datorerna i undervisningen. 

Tidsaspekten vad gäller gränsdragning mellan fritid och skol-/arbetstid lyfts också fram. 

Klassrummet har inte längre samma rumsliga gränser som tidigare. Vad som sker i det 

fysiska klassrummet kombineras med det som sker i det virtuella klassrummet i Fronter 

samt genom andra digitaliserade kommunikationsvägar.  

En lärare, Marina, tycker inte längre att det är självklart vad som kan räknas som frånvaro 

kontra närvaro under lektionstid. En elev som kommer till en lektion utan dator, då datorn 

är nödvändig för att följa och genomföra lektionen, skulle hon vilja sätta frånvaro på 

eftersom denna elev som inte kan delta och göra sina uppgifter utan dator och 

Internetuppkoppling. Tvärtom kan det vara när en elev inte dyker upp i klassrummet men 

finns med via MSN11. Det händer att elever inte dyker upp då det är avsatt lektionstid till 

grupparbete men är uppkopplad mot MSN. På så sätt deltar eleven i gruppens diskussioner 

och kan vara med och skriva dokument och utforma presentationer som de skickar mellan 

varandra via MSN. Den eleven kan vara mer närvarande än en som sitter i det fysiska 

rummet. Vem ska läraren sätta frånvaro på? Är det så självklart? 

En av de största fördelarna med att alla elever och lärare har bärbara datorer är att 

eleverna inte längre behöver gå till en datasal för att kunna arbeta, detta effektiviserar både 

elevernas och lärarnas arbete. Detta är något som alla lärare lyfter upp. Alla kan numera 

genomföra alla uppgifter var som helst. För lärarna är det en stor frihet att inte behöva 

planera undervisningen minutiöst. Numera kan en hel veckas arbete läggas på att jobba fram 

bra presentationer eftersom eleverna kan använda datorerna när som helst. De kan också 

genomföra grupparbeten och annat i mycket större utsträckning och vara friare vad gäller 

både rum- och tidsmässigt. Läraren behöver inte längre uppskatta tidsåtgången för 

respektive uppgift, något som var ett måste när datasalar skulle bokas. Det fysiska rummet 

har fått mycket mindre betydelse. Det som dock är något som alla lärare är ense om är att det 

i klassrummet är svårt att överblicka vad som sker på respektive skärm. I ett klassiskt 

klassrum där läraren undervisar från katedern och eleverna sitter i sina bänkar, bakom sina 

skärmar, kan eleverna i princip göra vad som helst med sina datorer. Lärarna behöver vara 

väldigt aktiva i klassrummet genom att gå runt i rummet. Ett annat alternativ kommer från 

Glenn som säger; ”Det krävs mod av lärare idag för att hålla disciplinen i klassrummet. 

Den ”modige” sätter sig längst ner i klassrummet för att ha uppsikt över vad som sker på 

skärmarna. Det är ett h-vete att hålla dem borta från Facebook till exempel.”  Framtidens 

klassrum bör inte bara fyllas med mer teknik utan rummet bör utformas på ett sätt som 

stimulerar eleverna och lärarna att använda tekniken på ett bra och inspirerande sätt.  

Vad gäller synen på tid är milsvid mellan de olika lärarna. Vissa upplever det som att 

tidsvinsterna med att använda datorerna är stora med andra upplever det som väldigt 

tidskrävande. Att lärarna numera inte behöver kopiera upp material utan i stället kan lägga 
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ut det på Fronter sparar mycket tid, inget mer köande vid kopieringsmaskinen menar bland 

annat Glenn. Det är inte bara en tidsvinst som genereras av detta utan också en ekonomisk 

samt miljömässig vinst. Det finns dock lärare som upplever att de ändå måste ha 

papperskopior utifall att det är elever som inte har med sig datorn. Att läraren inte längre 

behöver ta strider kring borttappade kompendium, inlämningsuppgifter och annat ses av 

vissa som en tidsvinst. Andra menar dock att det går väldigt mycket mer tid åt att tjata på 

eleverna att göra det de ska i stället för att spela spel, vara på Facebook eller andra sociala 

medier under lektionstid.  

Gränserna mellan rast och lektion har suddats ut i och med datorerna. Eleverna fortsätter 

använda datorerna som de gjorde på rasten trots att lektionen börjat. En av lärarna berättar 

att det är ofta det händer att elever tjugo minuter in på lektionen frågar vad hon sagt och om 

hon börjat. Eleverna drar inte heller gränsen efter lektionens slut utan de kan fortsätta med 

skolarbetet ute i korridoren, gränserna är numera väldigt diffusa. Marina har sett skillnader i 

detta beteende mellan de elever som redan under grundskolan haft egna datorer mot de 

elever som fått sin första egna bärbara dator i gymnasiet. De elever som under grundskolan 

haft datorer skiljer tydligare mellan vad som är rast och lektion. Hon tror att detta är avhängt 

på att de redan från tidiga åldrar fick lära sig dessa gränser.  

På den gymnasieskolan jag mött lärare ifrån hanterar lärarna detta på olika sätt. Flera av 

lärarna önskar att det fanns klarare riktlinjer över hur detta ska hanteras medan de finns 

andra som tycker att reglerna är klara och inte alls särskilt svåra att följa. Att skärmarna skall 

vara nedvikta under genomgång, förutsatt att eleverna inte skall följa med på skärmen, bör 

vara en självklarhet. Vissa ser det inte som ett problem: ”Det är bara att vika ner, de lyssnar 

annars har de inte kvar datorn” säger till exempel Jörgen. Han fortsätter dock att berätta att 

de ofta sysslar med annat, och att han som lärare måste gå runt. Att det blir problem tycker 

han inte är elevernas fel utan snarare lärarnas. Nu får eleverna göra vissa saker för vissa 

lärare vilket gör det svårt för eleverna att veta vad som gäller. Om det skulle göras klarare 

riktlinjer i varje arbetslag skulle det kanske hjälpa men klasserna kan har lärare från olika 

arbetslag och då stupar på det. Som det ser ut i dag upplever de flesta lärare att de får lägga 

väldigt mycket tid och energi på att vara hobbypolis.  Vissa lärare önskar att eleverna inte 

kom åt MSN och Facebook till exempel med andra ser det som en fördel att de gör det. Det 

ständiga flödet av uppdateringar och meddelande kan vara stora distraktionsmoment. De 

flesta lärare tycker detta är störande, svårt och negativt, berättar en av lärarna. Han 

poängterar att lärarnas roll är viktigt. ”Jag har inga problem med att sätta gränser, är det 

till exempel fel bilder på skärmen, ta datorn på en gång, man måste våga gripa in på en 

gång så att man inte låter det löpa, då tar eleverna över och det spårar ur. Man måste 

markera tidigt. Bäst är det om läraren kan sitta längst bak, men det funkar inte i alla 

salar. Det gäller att vara aktiv som lärare, att gå runt och vara medveten om det som 

händer på skärmarna och inte pilla sig i naveln själv.”  

Alla lärare jag talar med är dock inte helt negativa till att eleverna gör annat på skärmen. 

Många elever klarar av att ha många bollar i luften och göra många saker samtidigt. Ofta är 

det dock de högpresterande eleverna som klarar av det. De som vanligtvis har svårt med till 

exempel koncentration får det ännu svårare nu. Överlag är lärarnas inställning att det är de 

högpresterande eleverna som vinner mest på att använda datorerna, inte bara för att de 
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klarar av att göra många saker samtidigt, de blir dessutom ännu mer motiverade och 

stimulerade när de får använda datorerna i skolan. Att de kan ta hem skolarbetet och jobba 

hemma gör att de kan lägga ännu mer tid på att göra ännu bättre presentationer och annat 

som de tycker är kul vilket ökar deras prestationer i skolarbetet. Klyftan mellan eleverna kan 

därför i vissa fall öka, det är dock inget som alla lärare märkt av. Många av de elever som inte 

klarar av att skilja på skola och fritid, till förmån för fritiden, skulle ha klarat sig bättre utan 

dator eftersom de inte kan hålla fingrarna i styr. De faller ofta på att de inte klarar av 

skolgrejerna när det sociala livet på nätet går före, då påverkas inlärningen negativt. 

Att alla lärare kan sköta alla administrativa delar från sin egen dator spar mycket tid. De 

behöver inte längre köa till en stationär dator och de kan välja att sköta den typen av sysslor 

var och när som helst. En av lärarna berättar att hon under vissa lektioner kan kombinera 

undervisningen med administrativa uppgifter. Under tiden eleverna jobbar på enskilt och 

inte behöver hjälp kan hon svara på något e-postmeddelande, föra in frånvaro, resultat och 

annan information som exempelvis ska läggas upp på Fronter. Eftersom hon har sin dator 

kan hon under lektions tid också visa klipp och annat fördjupningsmaterial för de elever som 

efterfrågar det, utan att störa de andra.  

Arbetsuppgifterna för lärarna har blivit fler men de får inte mer tid. Det tar betydligt mer 

tid numera uttrycker vissa av dem. Allt ska skrivas in och läggas upp i Fronter och det tar 

mycket tid från lektionerna att hålla disciplinen. Att planera och genomföra, till exempel 

boka och hämta kanoner inför lektioner och redovisningar tar mycket tid. En del tycker att 

det tar längre tid att förbereda lektionerna nu medan andra inte ser någon skillnad sedan 

tidigare. Lektioner behöver alltid förberedas om det är med hjälpa av datorn eller inte spelar 

inte så stor roll, menar några.  

Klassrummet på nätet, Fronter, beskrivs av de flesta lärare som en ganska god idé men 

som kommunikationskanal funkar det inte som det var tänkt. ”Fronter, nej… jag använder 

inte Fronter i någon större omfattning – det tar för mycket tid!”  säger till exempel Filip. Liv 

använder Fronter för att lägga ut uppgifter och material samt för inlämningar men hon 

tycker att det är orimligt att eleven skall kolla alla rum, vilket kan vara sju stycken, fem 

gånger om dagen. Eleverna missar därför en del information som läraren talar om för dem i 

efterhand att de lagt upp på Fronter. SMS-funktionen som finns i Fronter vore väldigt bra 

om den gick att använda. I dag är det osäkert eftersom elevernas mobilnummer måste matas 

in manuellt av någon. Kommunikationen genom Fronter påverkas också av att en del lärare 

använder Moodle som lärplattform i stället för Fronter. Detta gör att eleverna, och lärarna i 

stor utsträckning, väljer att skicka e-post istället för att vara säkra på att informationen 

kommer fram. ”Jag har startat en Frontersida där jag har lagt in material men jag 

använder den inte som inlämningssida. Jag föredrar papper eller mail.” säger Marina. 

Likadant är det med Carola som ser Fronter som en envägskommunikation. ”Dialog, sker via 

mail!” 

 

5.4 Lärarnas eget lärande 

De bärbara datorerna skall finnas som ett pedagogiskt hjälpmedel för så väl lärare och elever. 

För att detta ska fungera i praktiken krävs det att lärarna själva kan behärska tekniken och 
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dess potential. Lärarna skall därför genomgå den tidigare nämnda PIM-utbildningen. Utifrån 

de kunskaper det genererar är det sedan upp till varje lärare att själv omsätta detta i 

praktiken. Synen på PIM varierar mellan de lärare jag mött. Alla utom en har gått PIM-

utbildningen, alla har dock inte ännu nått nivå tre som är målet. Att lärarna inte gjort klart 

beror till största del på att tiden inte räcker till. Lärarna har fått 40 timmar till detta men det 

är svårt att ta sig dessa timmar när högen med arbete bara växer. Det är lätt att prioritera 

bort det när det är så mycket annat som pockar på. I ett fall blev datorn stulen och den 

läraren har efter det inte ”tagit sig i kragen” och skickat in sista uppgiften. Han fick på så sätt 

uppleva samma problem som ibland uppstår för eleverna, de kan inte lämna in uppgifter på 

grund av praktiska problem som uppstår med datorerna. En av lärarna, Jörgen, beskriver att 

han började men han upplevde att det inte riktade sig till honom eftersom hans datavana 

redan är ganska stor. Ett skäl till att han inte fortsatt är också att det blir en grej utöver allt 

annat, inte istället för något. ”Det läggs som bara på.” Jörgen tycker dock att det är jättebra 

för dem som inte hållit på med datorer så mycket på egen hand. Marina är inne på samma 

linje: ”Jag har gått ECDL12 så PIM är överflödigt. Det är bra för lärare som inte hanterat 

datorer själva”. Hon tycker att det borde vara mer behovsanpassat. Marina skulle hellre se 

att det viktiga är vad man kan inte vilken nivå i PIM som lärarna avklarat. Idag blir det ett 

stressmoment när det diskuteras vilken nivå varje enskild lärare nått. PIM fokuserar på det 

tekniska och praktiska, hur de olika programvarorna skall användas. Vad gäller datorn i 

undervisningen krävs det mer av läraren själv. Det skulle behövas mer grund att stå på rent 

ämnesmässigt, tycker Marina. Det vore önskvärt att få veta vilket utbud det finns av resurser 

och hur dessa kan användas i undervisningen mer ämnesinriktat.  

Liv har genomgått PIM-utbildningen nivå tre, varav den sista delen som handlade om att 

arbeta med Photostories upplevdes som absolut bäst och det som tillförde mest ur 

pedagogiskt perspektiv. Annars är Liv främst självlärd och har ett bra kollegialt stöd vad 

gäller att använda datorerna ur ett pedagogiskt perspektiv. Utan ett personligt intresse, 

engagemang och ansvar är det svårt att använda datorerna i undervisningen då det inte 

kommer så mycket stöd ”uppifrån”, anser hon. Det mesta sker på eget initiativ. Precis som 

Marina tycker hon det behövs mer utbildning om hur datorerna kan användas ur ett 

pedagogiskt perspektiv, inte bara hur programmen fungerar. Carola efterfrågar digitalt 

material kopplat till hennes ämnen. Hon skulle vilja ha hjälp att hitta praktiska verktyg så 

hon kan jobba med detta på ett professionellt sätt. Hon är intresserad av både sådant som 

går att hitta fritt på nätet och sådant som går att köpa. 

Carola håller på med PIM just nu. ”Jag är tvärtom mot alla andra, jag har väldigt 

mycket kvar. Mina kunskaper är skitdåliga så jag tycker att PIM är jättebra, men tiden 

saknas. Det är svårt att hitta tiden, det behövs mycket tid och tillämpa det i verkligheten. 

Men det är skitbra, det är precis det jag behöver för att producera ett material som jag kan 

presentera på ett bra sätt.” För Carola, och några av de andra lärarna, är Internet en stor 

källa till inspiration. De vittnar om hur de använder Youtube för att få tips och idéer om hur 

andra lärare utformar lektioner och undervisningsmaterial. Internet upplevs som den enda 

resurs som finns för att de skall få stöd i sin egen pedagogiska utveckling. Huruvida Carola 
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själv skulle vilja dela med sig av sitt material är tveksamt. ”Jag vet inte… då har jag lagt ner 

tid på det…tid är pengar…samtidigt uppskattar jag att andra gör det…man hjälper ju 

varann på så vis”. Det skulle underlätta om det fanns en gemensam plattform för att lägga 

upp material på tycker de allra flesta. Informellt sker det redan en del materialutbyte. Frågar 

lärare varandra så delar de gärna med sig av sitt material. Men de flesta lärare jag intervjuat 

upplever att det skulle vara lättare om det fanns en gemensam plattform för att dela material, 

där varje lärare kunde lägga upp och hämta material. Inom vissa ämnen finns det lärare som 

är duktiga på att ha en bank där de kan lägga in och hämta material, berättar Marina. Glenn 

beskriver att de i hans arbetslag jobbar så idag, de delar upp så inte alla behöver göra allt. Så 

har de alltid jobbat men nu förenklas det genom att allt material finns i Fronter.  

Kollegerna hjälper och stöttar varandra. De sporrar varandra, ”Kan NN kan jag!”, säger 

Liv. De utbildar varandra. Lärarna i hennes arbetslag jobbar dock inte så mycket med att 

skapa gemensamt material utan använder datorerna, främst genom sändlistor, för att dela en 

del material. Detta fungerar som ersättning för att dela ut papperskopior.  

Lärarna ska, enligt Liv, få kompetensutveckling 104 timmar per år. ”Vi får ca en femtedel 

av det (v.4413). Alla övriga timmar ägnar vi åt att driva, utvärdera samt utveckla skolan. 

Till PIM-utbildningen fick vi 40 timmar men det var ju också bestämt centralt att det skulle 

vara så. Vi förväntas läsa in ny forskning samt att lära oss nya tekniken på fritiden trots 

att vi har ett avtal som ger oss rätten till kompetensutveckling på arbetstid.”  En av 

utvecklingsledarna jag träffade under pilotintervjuerna poängterar att PIM-utbildningen inte 

bara är de timmar de sitter där och jobbar. Lärarna måste själva jobba och träna på detta så 

mycket de bara kan för att det ska bli naturligt för dem att använda det i undervisningen. 

Lärarna har förståelse för detta men upplever att de inte har den tiden utan detta är något de 

i så fall får göra på sin fritid.  

Det finns lärare som upplever det som att äldre kolleger som börjar närma sig pension 

inte har något intresse för att jobba på nya sätt. Det finns också yngre lärare som inte ännu 

ser hur de kan jobba med detta. Problemet ligger i att tiden inte räcker till att sätta sig in i de 

möjligheter som faktiskt finns. Det är lättare att jobba på som de alltid gjort. Glenn 

framhåller dock att han har goda upplevelser trots att det ännu gått lite tid. ”Man måste se 

möjligheter och se vad detta kan generera i framtiden”, säger han. 

Vad gäller att använda Fronter så går åsikterna även här isär. En lärare, Glenn, anser att 

de fått ganska många dagar utbildning i att använda det och att det dessutom finns någon i 

varje arbetslag, förutom IT-pedagogerna som finns på skolan, som kan mer. En annan av 

lärarna, Jörgen, i sällskap med några av de andra, tycker att de inte fått någon utbildning 

alls. Detta leder till att Fronter används i väldigt varierande omfattning. Jörgen tycker att det 

borde finnas mallar som skulle gå att använda när en Frontersida skall skapas, i dagsläget tar 

det för mycket tid. ”Alla ska uppfylla hjulet själva och då blir det inte gjort!”  Glenn 

uttrycker dock: ”Det var jobbigt i början, men nu är det lätt”.  Han framhåller möjligheten 

av att använda den möjlighet som finns i Fronter för att göra prov och tester. Speciellt de 

självrättande proven är en tidsbesparare. Jörgen tycker att tanken med proven i Fronter är 
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bra men han har dåliga erfarenheter av att det inte fungerat med tidsbegränsningar och 

liknande, därför använder han inte det i dag även om det skulle vara tidsbesparande.  

Glenn ger exempel på hur de jobbar. Det arbetslag han jobbar i har gjort ett rum 

tillsammans. Där lägger de in sitt material. När en lärare behöver något behöver denne bara 

gå in och hämta tidigare material från tidigare kurser. Detta bidrar till att det blir ett 

likvärdigt material på alla kurser, Det underlättar i sin tur vid betygsättning och liknande. 

Ingen lärare kör på så sätt sitt eget race. Sedan kan varje enskild lärare skapa ett eget rum. 

Ett klassrum för varje klass och de kan få access till de dokument och liknande som de 

behöver. Det går att tidsbegränsa så att materialet bara ligger uppe fram till dess att de ska 

ha prov på det så att de inte kan plocka upp det under provsituationer. Provsituationerna går 

också att tidsbegränsa. Eleverna kan bara göra sitt prov under en viss tid. Träningsprov kan 

de dock alltid ha tillgång till. De kan göra dessa prov vart som helst. Glenn understryker dock 

att det är otroligt mycket jobb innan man som lärare är färdig, men när det väl är gjort är det 

otroligt underlättandesamt tidsbesparande. Liv har också försökt använda Fronter till att 

göra prov men anser att det är alldeles för stelbent vad gäller att utforma egna prov.  

När klassrummet inte längre har samma rumsliga gränser flyttar inte bara under-

visningen ut på nätet. Den sociala delen som eleverna använder datorerna till, via sociala 

medier, blir en del av skolan. Mycket av den mobbning som tidigare skett i korridorer och 

omklädningsrum sker nu dolt på nätet. Ingen av lärarna säger sig dock se något utav det. Det 

finns hos några av lärarna en medvetenhet att det förekommer men det är inget som de 

uppmärksammar. Det är endast om det via elever kommer fram som det synliggörs, då 

främst i det elevvårdsteam som finns på skolan. Hur detta svåra ämne skall hanteras finns 

det inga färdiga svar på. Lärarna har blivit erbjudna att gå på en föreläsning om detta som 

anordnades av polisen men annars ingenting. Jörgen lyfter dock upp att det finns en bra 

kamratstödjarsida i Fronter det finns mycket bra material om hur man kan jobba med att 

stärka sammanhållningen i klassen och liknande. 

I och med att datorerna följer så väl lärare som elever hem skapas det i vissa fall en ökad 

tillgänglighet från lärarnas sida. Elever skickar e-postmeddelanden till lärarna vilka dagar 

och tider på dygnet som helst. Vissa elever vill ha svar under helgen för att kunna ta igen 

sådant de missat under veckan. Lärarna hanterar detta olika. Hälften av de lärare jag 

intervjuat öppnar bara sin e-post under arbetstid medan andra väljer att kolla varje kväll och 

även under helgdagar och lov. Alla är dock på det klara över att detta är något självvalt. 

Gränserna mellan skola och fritid suddas ut genom den icke till skoltid bundna kontakten. 

Ett par av lärarna pekar dessutom på att gränserna mellan privatliv och lärarroll påverkats 

genom de sociala medier där lärare och elever möts. Ingen av de lärare jag intervjuat är 

vänner med elever på Facebook eller kompisar på MSN. Dock berättar några av dem att 

deras kollegor har den typen av relationer med sina elever. Detta är något jag får ta del av i 

ett informellt samtal i ett personalrum där en lärare berättar att hon har valt att använda 

MSN i kontakten med sina elever. Hon anser att hon där igenom når dem på ett annat sätt 

och att elever som inte vågar räcka upp handen i klassrummet ställer frågor via MSN istället. 

En kollega till en av lärarna jag intervjuade har som försök startat en MSN grupp för en 

specifik klass. Den typen av användning av MSN skiljer sig dock från att träffas privat i den 

typen av miljöer.  
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5.5 Sammanfattning 

Tekniken medför en rad pedagogiska fördelar som lärarna i olika omfattning nyttjar. Lärarna 

har dock själva format egna arbetssätt och strategier gällande användningen av datorerna. 

De är alla överens om att det verkligen behövs tid och utrymme för kompetensutveckling. 

Den allmänna uppfattningen är att det här med datorerna bara har fallit på lärarna. Eleverna 

fick datorerna samtidigt som lärarna och nu är det upp till varje lärare att förvalta dessa och 

använda dem som pedagogiska verktyg, vilket inte alltid är så enkelt. Tiden, eller rättare sagt 

avsaknaden av tid, är väldigt avgörande för hur lärarna kan använda datorerna i under-

visningen. ”När det läggs på mer och mer arbetsuppgifter sätter överlevnadsinstinkten 

igång och man utför ett sämre och sämre jobb” säger Filip. Andra menar att datorerna gör 

dem till bättre och mer uppdaterade lärare.  

Det resultat jag presenterar är ur de enskilda lärarnas perspektiv vilket betyder att det 

kanske inte alla gånger överensstämmer med den bild gymnasieförvaltningen har. Det kan 

därför finnas i förvaltningens ögon bristfälliga beskrivningar av till exempel vilka möjligheter 

till kompetensutveckling, och de faktiska resurser, som finns. Om de möjligheter som finns 

inte kommunicerats till lärarkåren är det viktigt att detta synliggörs. Lika så är det viktigt att 

lärarna sätter ord på och konstruktivt förmedlar sina erfarenheter och önskemål till 

gymnasieförvaltningen.  

 

6. Diskussion 

Jag har genomfört min analys i två steg, det första steget var att lyssna igenom och 

transkribera de ljudupptagningar jag gjort. Det materialet bearbetade jag sedan väldigt 

erfarenhetsnära för att identifiera återkommande teman och plocka ut det som skilde 

lärarnas berättelser åt. Det empiriska material som presenterades ur ett erfarenhetsnära 

perspektiv i det föregående kapitlet kommer jag i denna del av uppsatsen att granska 

erfarenhetsdistanserat. (Geertz 1979) Detta är således det andra steget i min analys. Jag 

analyserar och diskuterar här materialet utifrån den litteratur jag tidigare introducerat.  

Det finns många olika fragment, om hur lärarnas situation förändrats, som kommit fram i 

intervjuerna men i detta kapitel har jag valt att plocka ut och lyfta upp ett antal områden som 

jag ser sticker ut lite mer än andra. Till att börja med tittade jag närmare på hur lärarnas 

förhållningssätt och attityder styr deras beteenden och hur deras handlingstrategier formas 

utifrån detta. Det är tydligt att skolan förändras vad gäller tid och rum och på så sätt 

förändras också lärarnas situation. De pedagogiska förändringar som datorerna kan medföra 

belyser jag främst i ljuset av hur detta är kopplat till lärarnas egna lärprocesser. De 

processerna är till viss del kopplade till den organisationsförändring som skett så därför har 

jag valt att även lyfta upp den delen. Jag jämför avslutningsvis i resultatdiskussionen det jag 

sett i min studie med en liknande studie som genomförts i en annan svensk kommun. I detta 

kapitel återfinns också en kortare metodreflektion innan diskussionen sammanfattas.  
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6.1 Diskussion utifrån lärarnas erfarenheter 

6.1.1 Lärarnas förhållningssätt skapar deras handlingsstrategier 

De lärare som redan från första början varit positiva till projektet är de som aktivt använder 

datorerna i undervisningen och som hela tiden försöker hitta nya vägar och sätt att utveckla 

pedagogiken utifrån de möjligheter som nu finns. Även de som i början kände sig något 

tveksamma har nu sett fördelar och börjar successivt använda datorerna mer och mer. De två 

lärare som var öppet kritiska till projektet ställer sig fortfarande frågande över 

verksamhetsnyttan av datorerna och använder dem inte i så stor utsträckning. Det är i alla 

fall deras egen uttalade åsikt. I samtal med dessa lärare kommer det dock fram att de faktiskt 

ser ganska många fördelar och att de använder datorerna som ett pedagogiskt hjälpmedel 

indirekt. Det finns här kopplingar till det Blomberg (2003), ur sitt socialpsykologiska 

perspektiv, benämner som förhållanden mellan attityder och beteenden. Speciellt ser jag hur 

korrelationen mellan attityd och beteende är högre hos de lärare som redan från början var 

positiva till projektet. De som var lite mer negativt inställda brukar inte datorerna i lika stor 

utsträckning. Deras attityd har dock förändrats över tid och har resulterat i att beteendet till 

viss del förändrats, om än de har en bra bit kvar till det beteende som förväntas från 

skolledningens och gymnasieförvaltningens håll. Det är främst inställningen till 

organisationsförändringen som är avgörande. Lärarna upplever att detta bara är något de är 

ålagda att göra. Att de inte använder datorerna i så stor omfattning beror till stor del på att 

de känner sig överkörda och inte har fått vara delaktiga i projektet initialt och att de heller 

inte fått den utbildning och det stöd de önskar. Att de inte fått tid att sätta sig in i detta är 

bland den största orsaken bakom attityderna. Lärarna hanterar dock detta på olika sätt. En 

del av lärarna tar saken i egna händer för att de själva skall känna sig tillfreds och känna att 

de gör ett bra jobb, andra tycker att de borde få mer tid för att de skall kunna göra det.  

En av lärarna uttryckte flera gånger under intervjun att hon inte såg några fördelar med 

datorerna, ändå gav hon massa exempel på hur hon använder dem. Hennes negativa 

inställning till projektet och hur det presenteras gör att hon inte riktigt ser hennes egen 

vinning i detta trots att hon redan idag använder sin dator på flera sätt. Tillgången till 

datorerna effektiviserar och underlättar hennes dagliga arbete och blir ett verktyg att hitta 

inspiration och material till sin undervisning. Det skiljer sig mellan attityder till projektet och 

attityder till tekniken. Alla lärare ser potentialen i tekniken och använder sig av olika former 

av informationsteknik privat. Attityden till projektet är dock hos ett par av lärarna relativt 

negativ. Den negativa attityden styr till stor del vilka handlingsstrategier lärarna utvecklar 

vad gäller nyttjandet av datorerna i sin arbetssituation. Så som Nyberg (2008) lyfter fram i 

sin avhandling är förhållningssättet till tekniken avgörande för hur den används, men lika 

viktigt är förhållningssätet till projektet. Nyberg (ibid) presenterar en grundläggande modell 

som kan ligga tillgrund för att reflektera över hur handlingsstrategierna påverkas14. Jag 

kompletterar här modellen med ytterligare en process.  

 

 

 

                                                
14

 Modellen illustreras i kapitlet Relaterad forskning 
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Figur. 2 På samma sätt som förhållningssättet till digitala artefakter styr vilka 

handlingsstrategier som utvecklas, påverkar förhållningssättet till projektet också 

handlingsstrategierna. Dessa två processer sker sida vid sida, men rör sig mot varandra.  

(jfr Nyberg 2008) 

 

Det är en cirkelrörelse gentemot de digitala artefakterna och ytterligare en gällande 

projektet. Det är inte i alla fall att dessa förhållningssätt står i korrelation till varandra. Jag 

ser det som två parallella processer som successivt närmar sig varandra. Relationen mellan 

förhållningssätt och handlingsstrategier är starkt sammankopplad, det är en växelverkan 

gällande hur dessa utvecklas, bevaras och förändras (Nyberg 2008). Processerna är dock inte 

uppenbara och synliga. För att komma vidare i projektet och nå en högre verksamhetsnytta 

av bärbara datorer inom skolan är det av vikt att den här typen av processer synliggörs. 

Medvetenhet, hos alla parter i projektet, gällande sambanden mellan förhållningssätt och 

handlingsstrategier underlättar utvecklingsarbetet och kommunikationen mellan de olika 

aktörerna. Det är när strategierna verbaliseras som de synliggörs.  

En lärare uttrycker att hon har få erfarenheter av att använda datorerna i skolan, trots två 

år aktivt datoranvändande inom ”En-till-en”-satsningen. I mötet med henne upplevde jag 

dock henne som väldigt självgående och kreativ, i jämförelse med andra har hon kommit 

långt i sin egen lärprocess och nyttjande av datorn som ett pedagogiskt verktyg. Hennes 

förhållningssätt till tekniken gör att hon använder den aktivt i sin undervisning, hon har 

byggt upp egna handlingsstrategier för hur hon skall använda den efter bästa förmåga. 

Hennes tankar om hur hon tror att hon förväntas använda datorerna styr dock hennes 

beteende i den aspekten att hon tror att hon inte gör ”rätt” och känner att hon inte räcker till 

i alla ämnen och i sin småskaliga användning av Fronter. Hon är mån om att sträva efter 



29 

fortsatt utveckling i sin profession. ”Jag vill inte hamna i samma spår som mina lärare att 

köra samma spår år efter år.”  

Jag upplever att flera av respondenterna i vissa fall ändrat inställning i vissa frågor under 

intervjuns gång då detta tror jag beror på att detta varit deras första tillfälle för reflektion 

kring sina egna förhållningssätt och handlingsstrategier. Speciellt märker jag detta i samtal 

med dem som till en början visat en klart negativ inställning till projektet. En lärare ser det 

som om datorerna inte tillför något i undervisningen att de är ett problem och något som tar 

tid. Han anser att lärarna har fått för lite tid och för mycket jobb. Med den attityden skapar 

han handlingsstrategier som innebär att han väljer att inte använda datorerna. Han är dock 

inte konsekvent i sitt beteende eftersom han ändå presenterar ett antal användnings-

områden. Detta kan förklaras utifrån Blombergs (2006) aspekt på människan, gällande att vi 

inte är rationella eller instinktsstyrda i vårt sätt att handla alla gånger. Ibland handlar vi 

utifrån våra attityder och vissa gånger går vi emot dessa.   

Den slutsats jag drar utifrån de intervjuer jag gjort är att alla är beredda att utvidga 

användningen av datorerna i undervisning om de får mer tid för att lära sig hantera tekniken 

och framför allt hur denna kan användas i sin fulla potential utifrån varje lärares 

ämnesinriktning. Kompetensutvecklingen är således viktig. Detta överensstämmer med de 

erfarenheter som presenteras i liknande projekt, ”En-till-en”-satsningar, såväl nationellt som 

internationellt. Genom fortsatt utbildning, främst gällande ämnesspecifika kompetens-

utvecklingsmöjligheter, och en större förståelse kring lärarnas arbetssituation från 

gymnasieförvaltningen och skolledningen skulle projektet kunna nå ännu högre höjder.  

Det är tydligt att synen på teknik inte är den samma i alla delar av organisationen. 

Lärarna har en bild av att skolledning, gymnasieförvaltningen och politikerna som fattat 

beslutet om satsningen på de bärbara datorerna, ser tekniken som hjältar och något som 

bidrar till ett rikare liv (Nyberg 2008). Den synen på tekniken delas inte av alla lärare. För att 

få större förståelse för organisationens olika bilder, som genererar olika förhållningssätt och 

handlingsstrategier, är Orlikowskis (1993) ramverk ett verktyg som skulle kunna appliceras 

på projektet. Ramverket är speciellt inriktat gentemot informationssystem därför anser jag 

det relevant att exempelvis använda detta i analys av nyttjandet av den lärplattform som 

används, Fronter. Ramverket baseras på att det är viktigt att lyssna in alla aktörers 

tolkningar och syn på teknik för att kunna tala samma språk i en omfattande teknisk 

organisationsförändring. Detta ramverk tillämpas främst av de implementatörer och de som 

i praktiken skall hantera denna typ av förändringsprocess, såväl tekniskt som 

organisatoriskt. Utifrån lärarnas berättelser tycker jag mig se att det funnits brister i 

kommunikationen mellan de olika delarna av organisationen. 

Förhållningssätten förändras över tid både gentemot tekniken och gentemot projektet, det 

medför att handlingsstrategierna också förändras. Det blir således viktigt att dialogen kring 

dessa frågor förs i en ständigt pågående process. Genom en sådan process skapas och 

utvecklas en mer samlad förståelse som kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt.  
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6.1.2 Pedagogiska förändringar  

De största pedagogiska förändringarna som framträtt i de intervjuer jag gjort är starkt 

kopplade till presentationer ur olika perspektiv. I det föregående kapitlet beskrev jag ganska 

ingående hur både elever och lärare ofta arbetar med presentationer på ett sätt som inte var 

möjligt tidigare. Datorerna används till stor del för att levandegöra undervisningen. De lärare 

som använder filmer och animationer av olika slag vittnar alla om vilken positiv inverkan det 

har på lektionerna och måluppfyllelsen för eleverna. Detta är direkt i linje med de resultat 

som Condie och Munro (2007) åskådliggör i sin forskningsrapport. De lyfter upp att filmer, 

animationer och simuleringar ökar inlärningsförmågan. Detta är något jag anser går att 

använda inom alla ämnesområden. Inom vissa ämnen är det mer uppenbart, så som fysik 

och biologi. De praktiska yrkesförberedande ämnena kan också använda den formen av 

pedagogik. Idag finns det material på nätet som de kan använda men det vore önskvärt om 

lärarna själva skulle kunna producera eget material. Inom matematik, som är det ämne som 

lärarna lyfter upp att de inte kan använda datorerna i undervisningen, skulle det också gå att 

använda olika former av simuleringar och rörligt material med möjlighet till interaktion. Min 

uppfattning är att lärarna gärna skulle använda det om de fick hjälp att hitta materialet 

eftersom de idag inte har den tiden. Bland de lärare jag träffat finns det många goda exempel 

på hur datorerna används i undervisningen och dessa erfarenheter borde fångas upp och 

fungera som inspiration för andra lärare. Lärarnas situation skulle förbättras om de fick 

möjlighet och tid till att utbyta erfarenheter och material. Ett sätt att ta vara på den 

kompetens som finns i verksamheten idag vore att arbeta med knowledge managment, det 

vill säga att organisera lärandet genom användning av informations- och 

kommunikationsteknik, som Hiede förespråkar (Larsson 2009). Flera av lärarna tycker att 

det skulle vara bra om det fanns en plattform för att dela material och erfarenheter.  

Många av lärarna talar om datorerna som ett hjälpmedel för att levandegöra sin 

undervisning, exempelvis med filmklipp. Det är något som jag ser som positivt. Det som jag 

dock reagerar på är att det i ett par av fallen i praktiken inte skett någon förändring rent 

pedagogiskt. Datorn kopplad till en kanon ersätter bara en DVD- eller VHS-spelare kopplad 

till en TV. Filmer visas med andra ord precis som tidigare. Förmodligen beror detta på att det 

saknas kunskap om hur tekniken kan användas för att nå ytterligare dimensioner. En IT-

pedagog som jag träffade i en pilotintervju talade om undervisning i form av ”Bok på burk”, 

det vill säga att materialet används på samma sätt som tidigare. De elektroniska resurser 

läses på samma sätt som vanliga böcker. Den interaktivitet som tekniken möjliggör har ännu 

inte fått fäste i undervisningsmaterialet. Läromedlen som finns tillgängliga för de lärare jag 

mött stödjer inte interaktion i någon nämnvärd utsträckning.  

Något som jag finner mycket allvarligt gällande datoranvändningen ur ett pedagogiskt 

perspektiv är att datorerna inte blir ett pedagogiskt verktyg för alla elever. För de 

högpresterande eleverna fungerar det bra, men för de elever som har svårt att koncentrera 

sig blir datorerna snarare ett fallrep i vissa situationer. Här måste det sättas in resurser för 

att hitta ett arbetssätt som göra att alla elever får stöd i detta. Tanken med de bärbara 

datorerna var bland annat att de skulle underlätta för en mer individanpassad undervisning.  
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6.1.3 Lärarnas eget lärande 

I vilken omfattning lärarna använder datorerna i undervisningen hör ihop med deras egen 

kunskap och på så vis är det kopplat till deras eget lärande. Hittills har fokus i 

kompetensutvecklingen legat på PIM-utbildningen. Det är viktigt att lärarna får denna basala 

kunskap om hur de kan använda den programvara som finns. Det är stora skillnader i 

förkunskaperna hos lärarna vilket gör det nödvändigt att börja från noll. Jag kan dock tycka 

att fokus borde sättas på vad det är den enskilde läraren kan, inte på vilken nivå i PIM denne 

avklarat. Det borde dessutom finnas mer ämnesinriktad kompetensutveckling.   

I en av mina pilotintervjuer kom det fram att gymnasieförvaltningen ser att det finns en 

motvilja till att slutföra PIM-utbildningen. Det är långt ifrån alla som genomfört den. I de 

intervjuer jag gjort med lärarna kommer det fram att främst orsaken är att lärarna inte 

upplever att de har tid till det. Trots att de får 40 timmar till att utföra denna utbildning. 

Lärare som har relativt god digital kompetens sedan tidigare upplever att de första nivåerna 

är alltför basala och struntar därför i att fortsätta. Det är främst tid och motivation som 

saknas. Som Hedin och Svensson (2009) lyfter upp så är sambandet mellan att vilja, förstå, 

göra, och kunna avgörande för lyckad kompetensutveckling. Viljan är central i lärprocessen. 

Viljan föds utifrån ett behov av kunskap, alla lärare känner inte att de har detta behov. De 

saknar motivation att slutföra, eller ens påbörja utbildningen. Hedin och Svensson (ibid) 

pekar på fyra faktorer som kan styra motivationen. Hur viktigt är ämnet, hur intressant är 

ämnet, vilken nytta har jag av studierna och hur ansträngande bedöms studierna bli. Det 

ligger på gymnasieförvaltningen och skolledningens ansvar att framhäva detta, förmedla sin 

vision så det även kan bli lärarnas vision. När viljan väl finns där blir nästa steg förståelse 

och görande. Förståelsen bygger på erfarenhet, reflektion och dialog. Lärarna måste få tid att 

bygga upp sina erfarenheter och reflektera över dessa. Jag upplevde vid ett flertal tillfällen att 

lärarna i samtalet med mig för första gången reflekterade över hur de faktiskt jobbar med 

datorerna i sitt vardagliga arbete. Kunnandet fortsätter öka genom återkoppling, självtillit 

och variation i utövandet.   

PIM-utbildningen är som tidigare nämnts står för det planerade, organiserade, lärandet. 

En stor del av lärarnas lärprocess är dock det informella lärandet, det som sker i lärarlaget, 

kollegor emellan. Det formella och det informella lärandet i samklang med varandra är en 

vinnande kombination. Ellström (2006) lyfter upp tre områden som gäller lärande kontra 

arbetsorganisationen. Lärandets inriktning och innehåll, lärandet som process samt 

arbetsplatsen som pedagogisk miljö. I det första ledet så är det viktigt att ställa sig frågan, 

vad är det som lärs ut? Kopplar vi det till PIM-utbildningen så är det ganska tydligt att det 

främst är det praktiska användandet av programvaror som lärs ut. Det som är basal kunskap 

för att kunna gå vidare. Hur ser dock lärandet ut för att sedan gå vidare, vilka resurser finns 

det för dem som redan har den basala kunskapen, den digitala kompetensen? I dagsläget är 

det här det informella lärandet tar vid. Det efterfrågas dock fortbildning för att verkligen 

varje enskild lärare kan få kunskap om hur de kan applicera sin digitala kompetens på just 

sitt specifika ämnesområde. Det andra området Ellström (ibid) behandlar är lärandet som 

process det vill säga frågan, hur lärandet sker. Vilka hinder och förutsättningar finns för 

lärandet? Denna frågeställning bör vara ständigt återkommande i kommunikationen inom 

de olika delarna av organisationen. Som tredje del är det viktigt att utforma arbetsplatsen så 



32 

att den blir en god pedagogisk miljö. Det rör både den fysiska miljön samt den sociala. Dessa 

tre områden kan tillsammans bilda en god grund för ett levande kompetensinriktat lärande. 

 

6.1.4 Organisationsförändringens betydelse för lärarna  

Det politiska beslutet att införa bärbara datorer till så väl lärare som elever inom den 

kommunala gymnasieskolan har medfört en stor organisationsförändring. När en 

verksamhet som denna skall digitaliseras krävs det mycket av ledningen för att få alla delar i 

organisationen att se verksamhetsnyttan. I detta fall visar det i mina intervjuer att detta inte 

har fungerat fullt ut. Beslutet var inte förankrat i alla led i organisationen innan projektet 

sjösattes.  

Jag anser att den organisationsförändring som skett är ett exempel på det Ciborra (1996) 

kallar drifting, med andra ord att tekniken och systemen har inte används på det sätt som det 

var avsett från början. Främst tänker jag på exemplet gällande den lärplattform som valdes, 

Fronter. Målet var att Fronter skulle vara ett klassrum på nätet där all information och 

material skulle finnas tillgängligt. Genom Fronter skulle kommunikation och inlämnings-

uppgifter ske. Det ligger ett par olika skäl bakom att detta inte uppfyllts. För det första så 

spelar valet av lärplattform in. Ute i verksamheten fanns det önskemål om en annan 

plattform, Moodle, som de redan använde och som många förespråkade starkt. Dessa lärare 

kände sig överkörda och andra lärare kunde inte förstå varför det uppifrån togs ett beslut 

som gick mot det som de uppfattade som det skolans egna experter ville ha. Det finns flera 

synpunkter på att Fronter inte fungerar så bra som det var tänkt. Som jag presenterade i det 

föregående kapitlet upplevde lärarna från början att det fanns brister i Fronter som 

resulterat i att de inte använder det. Idag används båda plattformarna vilket resulterar i att 

eleverna inte vet var de skall hitta informationen så de använder e-post istället. De väljer 

dessutom att inte använda First class15, kommunens val, utan de väljer att använda sina 

privata e-postadresser. Funktionen att använda SMS fungerar inte heller beroende på 

problematiken kring hanteringen och administrationen kring elevernas mobilnummer. Tiden 

är också en avgörande orsak, det tar för lång tid att lära sig använda Fronter. Lärarna hittar 

egna vägar, främst att gå tillbaka till e-post, för att förmedla information. Ciborra (1996) 

menar med drifting att om tekniken upplevs som ohanterlig eller ineffektiv brukas den inte 

som det var tänkt från början. Detta kan innebära att användaren rationaliserar bort den 

från sitt arbete, vilket är precis det som hänt i detta fall. Två av lärarna tycker dock att det 

fungerar väldigt bra. De använder Fronter på det sätt som det var tänkt. Det finns dock även 

hos dessa önskemål om förändring och förbättring av det system som de uppfattar som något 

stelbent.  

Så som jag förstår lärarna har tekniken och organisationsförändringen inte kommit 

samtidigt och inte följts åt. Som jag tidigare skrev om Ellströms (2006) tankar så kommer 

inte tekniken till sin fulla rätt om organisationsförändringen inte sker i samklang. I detta fall 

så kom tekniken först och successivt har organisationsförändringen skett. Utifrån den bild 

som lärarna gett mig har det inte funnits några tydliga uttalade tankar kring vilka 

                                                
15

 First class - E-posthanterare samt kommunens möjligheter att konferera och möta andra personer 
genom intranätet.  
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datoriseringsstrategier som funnits för projektet. Ellström (ibid) tar också upp kopplingen 

mellan datorisering av verksamheten och yrkesrollens förändring. Syftet med denna uppsats 

är just att titta på hur lärarnas situation förändrats och identiteten i yrkesrollen är därför 

högst relevant. Om tekniken skall få positiva konsekvenser för utveckling inom exempelvis 

yrkesrollen är det viktigt att varje individ kritiskt analyserar hur dennes arbetsvillkor 

förändras och hur detta bör ske. Lärarna måste få stöd uppifrån för att kunna utvecklas på 

ett bra sätt. Det borde ha skett redan innan projektet påbörjades men i och med att det inte 

gjorde det är det av stor vikt att detta utförs ordentligt nu och blir en naturlig del av det 

vardagliga arbetet.   

En av lärarna framhåller att detta projekt inte var initierat utifrån verksamhetens behov 

utan att det främst ses som en möjlighet till ekonomisk effektivisering av skolan. Jag ser dock 

inte att det endast skulle vara kostnadseffektivt utan om projektet utvecklas i den tänkta 

riktningen kommer det att för lärarna både vara tidseffektivt och kvalitetshöjande hur ett 

pedagogiskt perspektiv.  

 

6.1.5 Tids- och rums förskjutning 

En aspekt på hur lärarnas situation förändrats är den förändring som sker med tid och rum. 

Castells (1993) tankar kring hur detta förändrar arbetslivet blir tydligt i de berättelser som 

lärarna förmedlar. Gränserna mellan tid och rum har verkligen suddats ut. Klassrummet 

håller på att tappa sin funktion som platsrum och övergår successivt delvis till ett flödesrum 

(ibid). I det föregående kapitlet framhåller en av lärarna svårigheten med att avgöra vad som 

är närvaro och vad som är frånvaro. Vilka ramar är det som gäller? Vilka konsekvenser får 

det för skolan om en lärare anser att en elev som deltar i lektionen genom MSN är 

närvarande. Kommer det då att finnas några elever i klassrummen framöver? Jag tror det är 

ytterst viktigt att skolan tar vara på de möjligheter som tekniken för med sig men det är 

också viktigt att skolan månar om det som är positivt i den traditionella skolan och 

sammanför det bästa av två världar. Hur denna integration skall ske krävs det strategier för 

och gemensamma riktlinjer för. Lärarnas situation i klassrummet påverkas starkt av den 

tidsförskjutning som präglar elevernas handlingssätt. Precis som Ulrika Danielsson (2007) 

lyfter upp i sin avhandling så har eleverna svårt att dra gränser mellan skoltid och fritid. 

Många av eleverna är enligt de lärare jag träffat inte mogna att ta det ansvaret som följer med 

den frihet som informationstekniken för med sig.  

Arbetstiden påverkas också tillviss del av att skolan inte längre begränsas av sina fysiska 

väggar och kontorstider.  

 

6.1.6 Jämförelse med liknande satsning 

Tekniken skapar nya förutsättningar och kan vara ett fantastiskt verktyg ur ett pedagogiskt 

perspektiv, men det är inte tekniken i sig som förvandlar skolan. Utifrån den studie jag har 

gjort och den studie som genomförts i en annan svensk kommun syns det tydligt att det 

främst är en sak som kommer fram. Det räcker inte med att förse lärare och elever med 

datorer för att en ny typ av skola skall framträda. Lärarens allmänna digitala kompetens i 
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stort räcker inte heller, utan det är hur datorerna används i förhållandet till det aktuella 

ämnet som är avgörande. Därför är det av största vikt att både utvecklingsledare, skolledare 

och lärare ständigt arbetar aktivt med utvecklingsprocessen. Helena Hallerström och Martin 

Tallvid (2008) lyfte också, som tidigare nämnts, fram att datorerna inte får bli en ersättning 

för lärarna. Den farhågan fanns hos en av lärarna, Filip, som undervisar i naturvetenskapliga 

ämnen. Rädslan finns att det i och med datorernas intåg i skolan förväntas att lärarna skall 

kunna ha större grupper och fler elever att handleda.  Andra lärare ser det som omöjligt, i 

alla fall i de praktiskt orienterade ämnena, att lärare får mindre tid för eleverna. Datorerna 

kan aldrig bli en ersättning, bara ett kvalitetshöjande komplement. I utvärderingen som 

Hallerström och Tallvid (2008) genomfört av ”En-till-en”-satsningen i Falkenbergs kommun 

skriver de att lärarna menar på att datorn har underlättat administration, kommunikation 

och givit många nya möjligheter till att utveckla undervisningen (ibid. s. 84). De ställer sig 

dock frågan om det beror på att de under första året genomgått en ”smekmånadsfas” eller om 

denna känsla är något bestående. Mitt intryck av satsningen i den kommun jag studerat 

utifrån ett lärarperspektiv är att de första åren mer fungerat som en något staplande 

inkörelseperiod, kantad med en del barnsjukdomar. Satsningarna i de olika kommunerna är 

dock svåra att jämföra då de ser väldigt olika ut. I Falkenberg infördes datorerna på prov i två 

högstadieskolor medan det i den kommun jag granskat infördes på kommunens samtliga 

gymnasieskolor, det är med andra ord ett projekt i mycket större omfattning. Elevantalet i 

Falkenberg är endast en bråkdel av de antal elever som fått datorer i kommunen aktuell för 

denna studie. Organisationen är därför av naturliga skäl mycket mer komplex.  

En annan skillnad är att det rör sig om yngre barn vilket blir synligt i de nackdelar som 

lyfts fram. I Falkenberg ses ett av de största problemen att elevernas fysiska aktivitet 

minskar, det är ingenting som någon av de lärare jag intervjuat nämnt. Det kan dock bero på 

att lärarna verkligen har hållit sig inom det område jag avsåg att titta närmare på, deras 

situation inte elevernas.  

 

6.2 Metodreflektion 

Hur kan mina resultat användas och går det att dra generella slutsatser? Intressant är det att 

fråga sig om det överhuvudtaget går att generalisera utifrån kvalitativa studier. Jag vill hävda 

att det till viss del går att göra det, om än på ett annat sätt än genom siffror och andra 

mätbara faktorer som skulle ha framkommit i en kvantitativ studie. Frågor jag ställt mig själv 

är: Hur representativa är de lärare jag intervjuat? Är inte erfarenheterna unika för varje 

enskild lärare och därmed svåra att generalisera utifrån? Syftet med denna uppsats är dock 

inte att dra alltför generella slutsatser utifrån de intervjuer jag gjort. Många av lärarnas 

erfarenheter delas högst sannolikt av andra men i vissa fall finns det säkert lika många 

uppfattningar som det finns lärare. De rika insikter som förmedlas kan dock vara av stort 

värde för alla som jobbar i projektet och de resultat som lyfts fram kan även appliceras på 

andra skolor och projekt. Jag ser tydliga tendenser på att de erfarenheter jag samlat in och 

lyft upp ändå är relativt generella. Det baserar jag på den jämförelse jag gjort med 

utvärderingen av satsningen i Falkenberg. I den utvärderingen genomfördes både enkäter 

och gruppintervjuer där svaren i vissa fall är identiska med de svar jag fått i mina intervjuer. 
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Jag skulle också vilja påstå detta genom att flera av de sex lärare jag intervjuat har varit av 

samma åsikt i en del frågor.  

Jag anser att de åsikter och erfarenheter som kommit fram genom mina intervjuer är av 

vikt oavsett om det så skulle vara så att dessa inte delas av någon annan. Varje lärares 

erfarenheter är viktiga att ta i beaktning i en satsning likt denna. 

  

6.3 Sammanfattning av diskussionen 

De tydligaste tendenser jag ser vad gäller detta projekt är att potentialen är stor och viljan, 

trots allt, finns från alla håll att utveckla användningen av datorerna i skolan, om än i olika 

omfattning. Att de möjligheter som datorerna medför inte används fullt ut beror i dagsläget 

främst på tidsbrist. Att de enskilda lärarna hanterar detta olika beror på de förhållningssätt 

de har gentemot tekniken och projektet. Förhållningssätten styr deras handlingsstrategier. 

På samma sätt är det inom gymnasieförvaltningen. Att förhållningssätten i grunden är så 

varierande i de olika delarna i organisationen utmynnar i skiftande handlingsstrategier och 

bidrar till att kommunikationen lärare emellan och med förvaltningen inte alltid fungerar. 

 Lärarna fick sina datorer i alltför nära anslutning till eleverna, i vissa fall samtidigt, vilket 

resulterat i att lärarna inte haft möjlighet att förbereda sig inför detta så som de önskat. Jag 

tror att stora delar av det missnöje och den ovilja inför projektet som uppstått beror på att 

kontakten och kommunikationen mellan beslutsfattare och de som förväntas fullfölja 

visionen i praktiken inte har fungerat fullt ut. Politikerna och lärarna har olika perspektiv 

och utgångspunkter. Kommunikationen mellan gymnasieförvaltningen och lärarna har inte 

heller motsvarat förväntningarna hos lärarna. För att visionen ska bli verklighet tror jag att 

det måste till en gemensam syn på projektet och att lärarna får se den potential både vad 

gäller tekniken och pedagogiken som gymnasieförvaltningen ser. Det är dock lika viktigt att 

gymnasieförvaltningen får ta del av lärarnas erfarenheter och önskemål. Det finns många 

tankar och idéer som skulle kunna användas för en positiv utveckling av projektet om de 

bara skulle adresseras rätt.  

De bärbara datorerna som konkurrensmedel är förhoppningsvis snart inte knutet till 

datorn som fysisk statuspryl utan snarare ett uttryck för högkvalitativ undervisning. Tanken 

var från början att varje arbetslag skulle arbeta utifrån en helhetssyn med utgångspunkt i 

problem- och projektbaserat lärande. Genom att utveckla E-learning skulle lärandet göras 

mer tilltalande och stimulerande. En vision var att skolan skall ligga i framkant såväl 

pedagogiskt, tekniskt, designmässigt och ergonomiskt. (Frick 2008) Utifrån de intervjuer jag 

har genomfört kan jag inte se att visionen ännu har landat. De har kommit en bit på vägen 

men har ännu en bra bit kvar. Gymnasieförvaltningen är högst medveten om detta och 

jobbar aktivt för att satsningen skall vara en ständigt pågående process.  
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7. Avslutning 

7. 1 Förslag till utveckling av ”En till en” för lärarna 

Utifrån de erfarenheter och reflektioner jag i denna uppsats förmedlat finns det en rad 

möjlighet för att utveckla lärarnas potentialer att använda datorerna och den teknik som 

finns som pedagogiska verktyg. Gymnasieförvaltningens utvecklingsledare har här få en bild 

av hur projektet ter sig i praktiken och att deras intentioner och målsättning inte nått hela 

vägen ner till gräsrotsnivå. Min förhoppning är att denna uppsats kan fungera som en 

katalysator för att hitta tydligare kommunikationskanaler för att skapa en gemensam vision 

och förståelse för projektet ur alla aktörers perspektiv. 

Uppenbarligen finns det mycket digital kompetens inom lärarkåren redan idag. Av de 

lärare jag mött finns det många goda exempel som skulle kunna lyftas fram i ljuset. Jag tror 

att det finns många lärare som jobbar i det fördolda och som har mycket viktig kunskap och 

erfarenhet att bidra med. Det kan dock ofta vara så att när en lärare får frågan om han eller 

hon kan delge sina erfarenheter tycks de inte ha något att komma med. Ett sätt att fånga upp 

är att utforma en plattform där allt material läggs upp, på så sätt skapas en stor materialbank 

och där erfarenheter kan delas. Förutom de lokala resurser som finns vore det önskvärt om 

lärarna fick kännedom om de resurser som finns lokalt, nationellt och internationellt vad 

gäller E-learning.  

Jag anser att det är förvånande att datorerna inte aktivt används som en resurs i 

matematikundervisningen. Här finns således ett konkret exempel på ett område som skulle 

kunna vara ett pilotprojekt för IT-pedagoger och lärare i matematik. De skulle kunna samla 

material och utforma workshops gällande just matematik, det arbetssätt som de finner mest 

fruktsamt skulle kunna ligga till grund för fortsatt utveckling inom alla ämnen. För att ett 

arbete som detta skall vara möjligt krävs det dock att dessa lärare får utrymme i sin tjänst att 

göra detta. Det skall inte läggas ovan på alla andra ordinarie arbetsuppgifter utan de berörda 

lärarna bör få avlastning för att kunna genomföra detta. Den här typen av åtgärd kan i ett 

kort perspektiv upplevas som kostsam och resurskrävande men i förlängningen resulterar 

detta i ett resurssparande då lärarna kan jobba effektivare och inte behöver uppfinna hjulet 

varje gång. Det är inte bara inom de olika ämnena som detta borde tillämpas utan även 

gällande användning av Fronter. Jag är dock medveten om att det inom delar av lärarkåren 

finns en viss restriktivitet vad gäller att dela material, så det en stor utmaning i att 

uppmuntra och underlätta delning av material och undervisningsmetoder.  

Diskussioner kring mobbing på nätet borde förekomma löpande och lärarna borde få ett 

stöd i hur de kan uppmärksamma detta samt vilka kanaler och resurser som finns för att 

arbeta med dessa svåra frågor.   

Ett annat område som är av vikt att gå vidare med är att utforma de fysiska lokalerna i 

skolan så att de bidrar till en stimulerande miljö både pedagogisk och ergonomisk synvinkel. 

Önskemål som lyfts upp i intervjuer är bland annat att läraren ska vara placerad i bakre 

delen av klassrummet.  

Ingen av lärarna, oavsett om de är tämligen nyutexaminerade eller inte, har haft något 

inslag av digital kompetensutveckling i sin lärarutbildning. Den PIM-utbildning som lärarna 
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skall genomgå borde vara minimum för nyutexaminerade lärare. Förutom grundläggande 

datakunskaper och kännedom om de vanligaste förekommande programvarorna borde det 

finnas inslag av ämnesspecifik pedagogik ur ett digitalt perspektiv.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med denna uppsats har jag träffat många intressanta personer som på olika sätt är 

eller har varit engagerade i kommunens ”En-till-en” satsning. Det har framkommit många 

intressanta frågor som jag gärna skulle vilja gå vidare med. I denna uppsats har endast en del 

aspekter lyfts upp och i var och en av dessa delar finns det mycket intressant att undersöka 

vidare. Exempelvis gällande att datorerna skall vara ett pedagogiskt verktyg men fungerar 

inte som det för alla. De duktiga blir ännu duktigare och de som har 

koncentrationssvårigheter får ännu svårare att koncentrera sig. Hur kan denna trend 

vändas? Hur kan undervisningen utformas så att datorerna blir det stöd som är tänkt?  

En annan viktig fråga rör mobbningen som delvis har flyttat ut från klassrummet och 

korridoren in på olika arenor på Internet och blir på så vis osynlig för lärarna. Hur ska skolan 

handskas med detta? I samtal med lärarna blir det tydligt att de inte ser den mobbning som 

sker via nätet. De är medvetna om att den finns och att den förmodligen är långt värre där än 

det som sker öga mot öga i korridorerna. Ändå är detta inget de har upplevt eller sett, 

förutsatt att ingen elev visar dem konkret. Det vore därför högst intressant att gå vidare med 

frågan, vem är rastvakt på nätet?  

Ytterligare en sak som bara nämnts i förbifarten av en lärare är hur olika lärare hanterar 

sociala medier i förhållande till sina elever. En del lärare är vänner med sina elever på 

Facebook och MSN. De läser varandras bloggar och på så sätt kommer lärare och elever 

varandra närmare på ett privat plan. Vilka konsekvenser får det för lärarrollen och 

maktbalansen i klassrummet?  

Vidare anser jag att det också skulle vara intressant att följa upp reflektionen kring att 

elever från friskolor som redan under sin grundskoletid haft en egen bärbar dator har bättre 

disciplin när det kommer till datoranvändningen i klassrummen. Hur kommer i så fall 

gymnasieskolan att påverkas nu när även elever i den kommunala grundskolan får bärbara 

datorer?   

Inledningsvis i denna uppsats nämnde jag att det i olika former har genomförts 

undersökningar ur elevernas perspektiv på projektet, dock ingen omfattande vetenskaplig 

studie. Jag ser därför ett behov av att det genomförs vetenskapliga studier gällande elevernas 

erfarenheter för att skapa en rikare förståelse för innebörden och konsekvenser av denna 

omfattande och komplexa satsning.  

 

7.3 Slutord 

Synen på datorerna som ett reklamjippo för att locka elever att välja de kommunala 

gymnasieskolorna har successivt förändras. Fler och fler lärare ser idag att datorn är, eller i 

alla fall kommer att bli, ett pedagogiskt verktyg. Frågan är bara när och hur det skall komma 

att utvecklas till fullo. När jag 2008 sammanställde det arbete om projektet till kommunen, 
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som jag tidigare refererat till, sammanfattades det enligt nedanstående rader.  

 

”Lärarnas, och skolledningarnas inställning skiftar som tidigare sagts. En del 

upplever att de inte är tillräckligt insatta och därför blir ansvarsfrågorna ytterst 

viktiga. Det upplevs från vissa håll att det är väldigt oklara direktiv, medan det 

från andra anses att de fått bra med information. Lärarnas uppgift är att 

anpassa och utforma undervisningen för datorinteraktion, samt att hålla 

stimulerande lektioner och fånga elevernas intresse på ett sådant sätt att eleverna 

inte missbrukar möjligheten att använda datorerna till annat under lektionstid. 

Lärarna får ett förändrat arbetssätt och ett ansvar för detta på ett sätt som 

kanske inte riktigt förmedlas. De får de fysiska resurserna men upplever att de 

sedan förväntas sköta resten själv. Detta ansvar förstås och förvaltas på väldigt 

skilda sätt.”                                                       

(Frick 2008) 

När jag nu sammanfattar det resultat och den diskussion jag presenterat i denna uppsats blir 

det tydligt att inställningarna fortfarande skiftar och att lärarna upplever kommunikationen 

mellan lärare och gymnasieförvaltningen väldigt olika. En del lärare upplever att de vet 

väldigt tydligt vad som gäller, andra efterfrågar klara direktiv hur de ska hantera de 

situationer som uppstår. Fortfarande är det upp till varje lärare att själv hitta sina egna 

strategier att hantera datorerna i undervisningen, både som pedagogiskt verktyg och som det 

distraktionsmoment de utgör. Denna uppsats ger gymnasieförvaltningen och skolledningen 

en uppfattning om hur situationen upplevs och hanteras ute på skolorna. Utifrån detta kan 

de möta de behov som finns och själva skapa handlingsstrategier för att stödja lärarna och 

utveckla projektet mot större måluppfyllelse.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Undervisningsämnen? 
PIM-utbildning? 
 
Använder du din bärbara dator? 
 
Använder du dig av elevernas bärbara datorer? 
 
Vad använder du de bärbara datorerna till främst? 
 
Hur har de bärbara datorerna påverkat din undervisning? Pedagogiska grepp? 
 
Nya möjligheter? Svårigheter? 
 
Största fördelarna kontra nackdelar? 
 
Skolan saknar nu tid och rum, hur påverkar det dig? Upplever du att du numera ”alltid är 
tillgänglig” Bra-dåligt Kontakt med eleverna via Fronter, MSN, Facebook osv? 
 
Mobbning? Har mobbningen fått ny arena? Vad vet du om den? Hur handskas du med detta? 
 
Maktbalansen i klassrummet, har den förändrats? 
 
Hur ser du på visionen för projektet? Är det möjligt att uppfylla den? Vad behövs för att den 
ska uppfyllas? Vilket stöd och hjälp skulle du vilja ha?  
 
Kollegialt samarbete? Verktyg som underlättar? 
 
Är du bekväm med att använda datorerna och IT-stöd i undervisningen? Finns det 
situationer där du känner dig obekväm? Vad skulle göra dig bekvämare? 
 
Motvilja? Vilka mekanismer ligger bakom?  
 
Ser du datorn som ett medel för att eleverna ska nå målen? 
 
Konkret för just ditt ämne? 
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