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Sammanfattning 

Under Skolarbetet blir roligare, gymnasieeleverna tar större ansvar och de lär sig bättre när de får 

använda datorn eller plattan i skolarbetet. Vilket de motiverar med att tekniken ger ökad tillgång till 

information, gör det lättare att läsa, skriva och anteckna samt att det stöttar lärandet. Många anger 

också att de uppskattar specialprogram som underlättar läs- och skrivarbete. Detta visar den 

enkätstudie som Skellefteå kommun gjort under våren 2014. 

Under perioden 2013-2015 genomför Skellefteå kommun en 1:1-satsning i kommunens gymnasieskolor 

som omfattar samtliga elever och lärare. Studien genomfördes och analyserades av Umeå universitet på 

uppdrag av Gymnasiekontoret vid Skellefteå kommun. Den omfattade samtliga gymnasielever och lärare 

i årskurs 1 samt rektorerna vid de berörda skolorna. Rapportförfattarna vill tacka alla som tog sig tid till 

att delta. Av de elever som deltog, besvarade samtliga alla frågor som ingick i enkäten, vilket var extra 

roligt. 

Resultaten visar också att eleverna har god tillgång till digital teknik i hemmet och att de upplever att de 

har en god, generell datorvana. Datorerna/plattorna används regelbundet i skolarbetet för att, bland 

annat, skriva text, söka information och för att använda skolans så kallade lärplattform (en webbaserad, 

virtuell skolmiljö dit elever och lärare har tillgång). 

De negativa synpunkter som framkommer återfinns främst inom området teknikstrul och att arbete vid 

datorn/plattan kan leda till att fokus lätt förflyttas till något annat än skolarbete. 

Lärarna är överlag relativt positiva på satsningen och de uppger att satsningen påverkar deras arbete 

vad avser kommunikation, organisation, planering samt undervisningsformer. Vidare kommer 

användandet av datorerna att främja, bland annat, effektiva arbetssätt och formativa bedömningar samt 

bidrar till att höja elevernas digitala kompetenser. Lärarna påminner dock också om att det finns fara 

med en alltför stark tilltro till vad digital teknik kan förväntas innebära. 

Rektorerna uppger dels att de själva känner sig delaktiga i satsningen, dels att elever och lärare vid deras 

skolor är positivt inställda till satsningen. De tror att användandet av datorerna i undervisningen 

kommer att leda till, bland annat, att eleverna får en ökad digital kompetens, att elevernas lärande 

främjas samt att eleverna erhåller ett effektivare arbetssätt. 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Under perioden 2013-2015 genomför Skellefteå kommun en omfattande 1:1-satsning där samtliga 

elever och lärare i gymnasieskolorna erhåller varsin dator/platta, som sedan används i undervisningen 

som stöd för elevernas lärande.  

Syftet med denna studie är att kartlägga och sammanfatta synpunkter och erfarenheter från de elever, 

lärare och rektorer som hittills berörts av kommunens satsning. 

2 KVALITETSSÄKRING OCH UTVECKLING AV 1-1 SATSNINGEN I KOMMUNENS 

GYMNASIESKOLOR 

Februari 2013 fattade gymnasienämnden i Skellefteå beslut om 1-1 satsningen i Skellefteå kommuns 

gymnasieskolor. Det övergripande syftet med denna satsning är: Att alla elever ska få förutsättningar att 

tillägna sig vana och färdighet i att använda de resurser för lärande som IT-stöd erbjuder. Genom tillgång 

till IT-stöd förutsättningar skapas för att: 

• Öka inslagen av elevaktiva arbetssätt i skolan 

• Öka möjligheterna till lärande i olika miljöer 

• Utveckla IT-stöd för kommunikation, samarbete och dokumentation 

• Öka inslagen av formativa och kreativa arbetssätt i skolarbetet 

Skolan behöver utvecklas för att förbereda eleverna för de krav som dagens och morgondagens 

samhälle och arbetsliv ställer. Det innebär stora utmaningar såväl tekniskt som pedagogiskt.  

Digitala verktyg i skolan handlar om så mycket mera än inköp och hantering av utrustning och program. 

Under läsåret 2013/2014 har en extra satsning på kompetensutveckling för lärare som undervisar i åk 1 

genomförts, samt valbara workshops för alla lärare och rektorer en tisdag per månad. Den särskilda 

utbildningsinsatsen har omfattat fyra utbildningstillfällen med olika teman och har genomförts med stöd 

av kursledare från Mediacenter, Region Västerbotten. Under läsåret 2014/2015 kommer ytterligare en 

utbildning för drygt 100 lärare att genomföras. 

En viktig faktor för om satsningen/utvecklingen ska bli framgångsrik är ledarskapet. Därför har särskilda 

träffar och fortbildning arrangerats för rektorer och centrala ledningsfunktioner. 

För att få en bild av hur arbetet ute i skolverksamheterna fortskrider och vad vi behöver ta hänsyn till i 

vår fortsatta planering genomfördes en utvärdering under april månad 2014, med stöd av pedagogiska 

institutionen vid Umeå universitet.  
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Frågeområdena i enkäterna belyser i olika delar den komplexa bild av vad IT i skolan handlar om. 

I nedanstående bild sammanfattas några viktiga faktorer vid 1-1 satsningar i skolan. 

 

Under våren 2014, då denna studie genomfördes, var projektet etablerat och halvvägs. I stort sett 

samtliga elever och lärare i årskurs 1 hade erhållit en dator/platta och ansvariga vid Gymnasiekontoret, 

Skellefteå kommun, beslutade att verksamheten och erfarenheterna så långt skulle kartläggas. 

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet kontaktades och följande dokument är en 

sammanställning och slutrapport från detta uppdrag. 

 

3 TIDIGARE FORSKNING OM DATORER/PLATTOR I GYMNASIET 

3.1 ERFARENHETER FRÅN DE FÖRSTA SATSNINGARNA I USA 
Under 2000-talets andra hälft publicerade Penuel (2006), Holcomb (2009) och Bebell och O’Dwyer 

(2010) sammanfattande analyser, där de summerade resultat från ett antal vetenskapliga studier av en-

till-en-satsningar i USA. Resultaten visade att lärarna utgjorde en viktig faktor vid implementeringen av 

en-till-en-satsningar (Donovan, Hartley och Strudler, 2007). I framgångsrika en-till-en-satsningar hade 

lärare varit positivt inställda och engagerande, vad beträffar användandet av datorer i skolan och i 

undervisningen (Penuel, 2006). En slutsats från Donovan, Hartley och Strudler (2007) att 

vidareutbildning för lärare bör individanpassas i så stor utsträckning som det är möjligt för att underlätta 

lärarnas professionella utveckling vad beträffar användandet av datorer i skolarbetet. Det var också 

viktigt att lärarna blev informerade om syfte, mål och innehåll i satsningarna samt att de hade en röst i 

sammanhanget och att de kunde påverka processerna (Donovan, Hartley och Strudler, 2007). Det var 

viktigt för framgångsrika en-till-en-satsningar att lärarna hade tillgång till god IT-support (Penuel, 2006) 
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och att både elever och lärare erhöll nödvändig utbildning och de resurser de behövde för att nyttja 

möjligheterna med datorerna (Holcomb, 2009). Likaså var det viktigt att uppmuntra och stötta 

professionella utveckling bland lärarna samt att erbjuda kompetenshöjande vidareutbildning för dem 

(Penuel, 2006; Holcomb, 2009) Penuel (2006) visade också att det fanns relativt få studier som handlade 

om konkreta, mätbara positiva effekter av datoranvändningen i skolan. De få studier som dock fanns 

inom detta område, visade en positiv effekt på elevernas kunskaper och färdigheter i teknik och att 

skriva texter. Holcombs (2009) slutsats var att en-till-en-satsningar hade öppnat nya möjligheter att 

förbättra undervisning och underlätta elevers lärande. Satsningarna hade lett till förbättrade 

prestationer och resultat. Det sätt på vilket förbättringen hade skett och i vilken omfattning det hade 

skett, varierade beroende på vilket sätt satsningen hade genomförts. En-till-en-satsningar handlade inte 

enbart om de tekniska IT-lösningarna. Hur och varför datorerna användes i undervisningen var också 

viktigt att ha i åtanke. En-till-en-initiativen hade lett till en ökad användning av teknik bland elever och 

lärare (Bebell och O’Dwyer, 2010) vilket bland annat ledde till att den allmänna datorkompetensen hade 

ökat. Eleverna använde datorerna för att, bland annat, skriva egen text, surfa på internet, skapa 

presentationer, arbeta med den egna almanackan samt för att arbeta med egna foton och filmer (Bebell 

och O’Dwyer, 2010). En-till-en-initiativen hade också resulterat i mer engagerade och motiverade elever 

(Holcomb, 2009; Bebell och O’Dwyer, 2010) och en liten men dock signifikant förbättrad prestation 

bland eleverna kunde också visas av forskarna som hade utvärderat satsningarna (Holcomb, 2009; 

Bebell och O’Dwyer, 2010). 

Valiente (2010) har också genomfört en sammanfattande analys och summerat resultat från flera olika 

studier inom området. Denna analys samlade data från officiella utvärderingar och rapporter samt 

vetenskapliga artiklar. Målet var att analysera de viktigaste lärdomarna från satsningarna samt att 

diskutera vad som vad viktigt att tänka på inför framtida satsningar. Sammanfattningsvis visade 

forskningen att målen med att påbörja en-till-en-initiativ ofta var att ge den kommande generationen en 

grundläggande skolning i It-teknikens möjligheter, att minska gapet mellan individer och sociala grupper 

samt att utveckla och förbättra utbildningar och underlätta för elever att lära sig mer och prestera så bra 

som möjligt. Dessutom har de, generellt sett, minskade kostnaderna för IT-satsningar i samhället lett till 

att ansvariga myndigheter, skolorganisationer och enskilda skolor har en ökad möjlighet att investera i 

digital teknik. Vidare, resultaten visade att satsningar på IT-teknik måste ske i ett planerat pedagogisk 

sammanhang för att de ska fungera på bästa sätt. Valiente påminner om att “simply providing 

computers to schools is not enough to increase student achievement or to change the nature of 

instruction and learning” (Valiente, 2010, p. 9). Det är professionell utveckling, kompetensutveckling 

samt IT-support som avgör kvaliteten på den datorstödda undervisning som bedrivs samt en-till-en-

satsningarnas framgång, säger Valiente (2010). En slutsats som Valiente drar, är att ett holistiskt 

perspektiv är nödvändigt för att en-till-en-initiativ ska lyckas och fungera som ”a driver of the 

educational change in schools” (Valiente, 2010, p. 12). Ett annat resultat från Valientes analys av tidigare 

forskning, är att en-till-en-satsningar har påverkar elevernas kunskaper i positiv riktning, främst vad 

gäller IT-kunskap samt förmågan att skriva text. 

3.2 SVENSKA EN-TILL-EN-SATSNINGAR 

3.2.1 Falkenbergs kommun 2007-2010 

I en svensk studie utvärderades en-till-en-satsningen i Falkenbergs kommun (Hallerström & Tallvid, 

2008). Denna satsning genomfördes hösten 2007 och innebar att samtliga lärare och elever i årskurs 7-9 
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vid två skolor i kommunen fick tillgång till en egen, bärbar dator. Målet med satsningen, som omfattade 

550 elever och 60 lärare, var att skolorna skulle utveckla arbetsformer och metoder, leda till en ökad lust 

att lära hos såväl elever som pedagoger samt att elevernas måluppfyllelse och resultat skulle öka 

(Hallerström & Tallvid, 2008). Underlaget för utvärderingen samlades in klassrumsobservationer samt 

enkäter till och gruppintervjuer med lärare och elever, med fokus på datorkompetens, datoranvändning 

och förväntningar och farhågor kring satsningen. Resultaten visade att eleverna var positiva till en-till-

en-satsningen där de fick tillgång till en egen, bärbar dator. Uppgifter som tidigare upplevdes tråkiga 

blev med datorns hjälp mer intressanta och relevanta för eleverna. Eleverna uppskattade friheten med 

datorerna och att detta tekniska hjälpmedel underlättande skolarbetet. Även lärarna upplevde 

satsningen som positiv och de nämnde ungefär samma fördelar som eleverna. Datorn i skolan gjorde 

arbetet roligare och motiverade både elever och lärare i det dagliga arbetet. Lärarna uppgav att de 

främst använde datorn i kommunikationen med eleverna och för att underlätta administrativa sysslor 

även om andra arbetsformer också förekom. Vidare, resultaten från denna utvärdering visade också att 

lärarna hade diskuterar elevernas användning av datorerna för sådant som inte var direkt relaterat till 

undervisning och kunskapsinhämtning. De hade bland annat diskuterat elevernas spelande (datorspel), 

där vissa menade att det i princip borde förbjudas, medan andra ansåg att det borde vara tillåtet under 

kontrollerade former. Sammanfattningsvis var både elever och lärare positivt inställda till en-till-en-

satsningen, där lärarna ansåg att det skulle vara ”mycket svårt, nästan omöjligt, att gå tillbaka till en 

undervisning utan en dator per elev”(Hallerström & Tallvid, 2008, p. 72). 

En-till-en-satsningen i Falkenbergs kommun löpte över flera år och utvärderades därför ett flertal 

gånger. I den andra delrapporten (Tallvid & Hallerström, 2009), presenterades data från 61 lärare som 

deltagit i en-till-en-satsningarna vid de berörda skolorna. Resultaten visade att lärarna var nöjda med 

en-till-en-satsningen, med effektivitetsvinster (till exempel att alla elever alltid har tillgång till sitt 

material via datorn) och förenklad kommunikation med eleverna. Samtliga lärare ”använde 

lärplattformen för att distribuera och samla in uppgifter” och de flesta tyckte att de hade ”börjat 

samarbeta mer med sina kollegor” och tipsade varandra om lektionsupplägg och bjöd ”in till gemensamt 

arbete” (Tallvid & Hallerström, 2009, p. 33). Lärarna uppgav att deras roll som lärare i klassrummen 

hade delvis eller helt förändrats till det bättre, att de försöker förändra sitt sätt att undervisa och att de 

inte skulle klara sig utan datorerna fortsättningsvis. De ämnesövergripande och tematiska arbetssätten 

hade ökat och lärarna uppgav även att de börjat arbeta på ett mer handledande sätt. Utvärderingen 

visar också att ”67 procent av lärarna uppger… att de upplever att det har blivit lättare för eleverna att 

uppnå kunskapsmålen”, även om det är svårt att bevisa detta eftersom förbättrade provresultat och 

betyg kan bero på flera olika faktorer utöver de som en-till-en-satsningen gett upphov till (Tallvid & 

Hallerström, 2009, p. 33). Resultaten visade också att stämningen i klassrummen hade blivit lugnare, 

enligt lärarna, där eleverna hjälpte varandra i större utsträckning än tidigare och en större andel elever 

hade med sig sina saker. De flesta lärarna tyckte också att undervisningen blivit ”mer varierad” och 

att ”elevernas påverkan på undervisningen” hade delvis ökat. Lärarna rapporterade att ett problem var 

att det förekommer att elever gör annat än skolarbete på datorerna under lektionstid. Lärarna 

rapporterade att de uppfattade att vissa elever spenderade ”för mycket tid” framför sina datorer när de 

spelade dataspel. Några lärare reagerade också på det förändrade sociala klimatet i klassrummet 

där ”alla bara sitter och hänger över sin dator”. Ett ytterligare problem var det faktum att elevernas 

individuella datoranvändning ibland störde undervisningen och några lärare uppgav att det var jobbigt 

att behöva vara ”datorpolis” och tillrättavisa eleverna och påminna om att datorerna ska användas för 

skolarbete och inte nöjen (Tallvid & Hallerström, 2009, p. 40).  
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I den tredje och avslutande utvärderingen av en-till-en-satsningen i Falkenbergs kommun (Tallvid, 2010), 

betonades att elever och lärare uppskattade projektet. Det visade sig viktigt att ”alla hade tillgång till en 

personlig laptop även utanför skoltid”, då det påverkade ”både hemarbetet och ansvaret för datorn” 

(Tallvid, 2010, p. 17). I denna slutrapport presenterades också fyra faktorer som ansågs ha bidragit till 

framgångarna med en-till-en-satsningen i Falköping. Dessa var (utan inbördes rangordning): En god 

förankring bland politiker och andra beslutsfattare. En väl fungerande förvaltning med kompetenta och 

insatta tjänstemän. En stor frihet för inblandade skolor, rektorer och lärare till att organisera och 

genomföra en-till-en-satsningen efter egna idéer. Fortbildning med god kvalitet av berörd personal, inte 

minst de lärare som varit huvudrollsinnehavare i denna satsning. 

3.2.2 Unos Uno 2011-2013 

Ett treårigt en-till-en-initiativ har genomförts 2011-2013 inom ramen för projektet Unos Uno. Syftet var 

att utveckla skolan med hjälp av It-teknik. Cirka 20 skolor i elva svenska kommuner och en 

friskolekoncern deltog i projektet (Grönlund, 2014). Utvärderingen av denna en-till-en-satsning (Unos 

Uno) visar att elever och lärare har blivit bättre på informationssökning och att skriva och presentera 

texter och material. Lärarna arbetar delvis annorlunda (utnyttjar de möjligheter som it-tekniken för med 

sig i) och de uppger dessutom att eleverna är mer motiverade och presterar bättre, även om det finns 

skillnader mellan individer, grupper och skolor. Resultatet av utvärderingarna visar också lärarnas och 

elevernas kommunikationsmönster förändras och förbättras, enligt lärarna själva. ”Lärarna är mer 

tillgängliga för eleverna med teknikens hjälp” (Grönlund, 2014, p. 14). Utvärderingarna visar också att 

elevernas resultat har förbättrats i vissa fall, men samtidigt påminns läsaren om att det är vanskligt att 

bevisa vad dessa förbättringar beror på. Det är således svårt att leda i bevis att förbättrade provresultat 

och höjda betyg är en kausal effekt av en-till-en-satsningar. Detta till trots, uppger både elever och 

lärare att de är nöjda med en-till-en-satsningarna. Eleverna säger bland annat att de arbetar bättre, och 

presenterar bättre slutprodukter, jämfört med förr. De uppger också att de fått ett större 

självförtroende vad beträffar skolarbetet. De negativa effekterna av en-till-en-satsningarna inom ramen 

för Unos Uno är ett ökat arbete för lärarna, de relativt stora kostnaderna för investering och drift av nya 

IT-system. En annan negativ effekt är att omfattningen av ensamarbete har ökat, där eleverna jobbar 

enskilt istället för i grupp. Nackdelen med detta är att några elever kan tappa fokus och hamna på 

sidospår som inte fokuserar sådant som skolarbetet är tänkt att handla om. Riskerna med ofokuserat 

ensamarbete, som inte styrs upp av lärare, kan motverkas genom att onödigt och improduktivt enskilt 

arbete ersätts med ”välorganiserat, lärarlett enskilt arbete/samarbete” (Grönlund, 2014, p. 15). Ett 

annat problem är att elever och lärare upplever stress relaterad till en-till-en-satsningarna. Dessa 

problem handlar bland annat om ”uppdrivet tempo i undervisningen och distraktion från sociala medier 

(stress), samt ergonomiska faktorer (fysiska besvär)”, enligt utvärderingarna (Grönlund, 2014, p. 15). 

Utvärderingarna av Unos Uno-projektet har också identifierat ett antal viktiga framgångs-faktorer för att 

en-till-en-satsningar ska lyckas på bästa sätt. Det är viktigt att den politiska ledningen är med på 

noterna. Förtroendevalda politiker, tjänstemän, förvaltning och skolledning måste ta sitt ansvar och 

delta i beslutsprocesser och implementering. ”Man kan inte delegera allt ansvar till den enskilda skolan” 

(Grönlund, 2014, p. 15). Det är också nödvändigt att förstå att en-till-en-satsningar inte enbart är 

tekniska projekt, där datorer, läsplattor och annat köps in och distribueras på skolorna. Istället ska man 

se dessa satsningar som förändringsprojekt, som kräver tanke och djupare planering. En annan 

framgångsfaktor är att ”ta tag i” problemet med ensamarbete, och att istället säkerställa att elevernas 

arbete (oavsett om det sker enskilt eller i grupp) alltid är lärarlett. En möjlig konsekvens av detta, enligt 
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utvärderingarna, är att en-till-en-satsningar kommer att kräva mer av lärarna vad avser kompetens och 

tid. Undervisningen kommer att bli mer individualiserad där enskild kontakt med var och en av eleverna 

blir nödvändigt ”eftersom deras arbete blir mer diversifierat” (Grönlund, 2014, p. 15). Det är också 

viktigt att de ökade kostnaderna för implementeringen av den nya it-tekniken inte innebär minskade 

personal- och lärarresurser. Den tid eleverna har tillgång till lärare bör inte minska enbart för att täcka 

ökade teknikkostnader. Det är också viktigt att arbeta med och förändra kulturen på skolan så att nya 

arbetssätt och undervisningsmetoder uppmuntras och tillåts. För att lyckas med detta, krävs i sin tur att 

alla lärare bjuds in till att delta i utvecklingen och att en-till-en-satsningarna är väl etablerade bland alla. 

Det är inte möjligt, säger utvärderarna, att lära sig vad en-till-en-satsningar innebär genom att delta i en 

kurs, ”skolans arbetssätt måste förändras” och detta är ”i första hand rektors uppgift, men kommunalt 

stöd behövs” (Grönlund, 2014, p. 16). En annan framgångsfaktor är att dokumentera och kvalitetssäkra 

de sätt att arbeta som fungerar, samt att sprida dessa tips och råd till så många av de inblandade som 

möjligt. Väl fungerande idéer, metoder och modeller kan komma från enskilda lärare och lärarlag och 

dessa ”innovationer måste spridas till alla skolor för att alla elever ska få del av förbättringarna” 

(Grönlund, 2014, p. 16). Det är också viktigt att rektorer och andra ansvariga sluter upp bakom dessa 

och försvarar dem. Resultaten från utvärderingarna visar också att det är viktigt att hantera den 

problematik som uppstår kring stress samt fysisk och social arbetsmiljö. Här pekar utvärderarna främst 

på riskerna med det ökade tempot i undervisningen, distraktionerna från sociala medier samt 

ergonomiska faktorer (fysiska besvär). ”Sociala medier är en mycket stor källa till distraktion vilket 

skapar stress hos många elever eftersom de försummar arbetet” (Grönlund, 2014, p. 16). 

4 METOD 

Tre separata, anonyma och webbaserad enkäter distribuerades till elever och lärare i årskurs 1 samt till 

rektorer vid de skolor som berördes. Kopior av enkätfrågorna och svarsalternativen återfinns i bilagorna 

1, 2 och 3. 

Enkätfrågorna utformades av Gymnasiekontoret, Skellefteå kommun, utifrån tidigare, liknande studier i 

landet, med stöd och support från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Pedagogiska 

institutionen sammanställde enkätsvaren och denna rapport är resultatet av ett gemensams skrivarbete 

utfört av Gymnasiekontoret och Pedagogiska institutionen. En kopia av samtliga enkätfrågor och fasta 

svarsalternativ återfinns i bilagorna 1, 2 och 3. 

Det var 503 elever som deltog, av totalt cirka 750 som hade möjlighet att delta. 

Det var 84 gymnasielärare som deltog, och de utgjorde cirka en tredjedel av samtliga lärare. Vid 

tidpunkten för undersökningen hade 1:1-satsningen bara involverat årskurs 1. De lärare som 

huvudsakligen jobbade i årskurs 2 och 3 valde antagligen att inte delta i undersökningen. 
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5 RESULTAT FRÅN ELEVENKÄTEN 

Inledningsvis presenteras resultat från den enkät som distribuerades bland eleverna. 503 elever 

besvarade enkäten (53 % tjejer och 47 % killar) och de gick på 15 olika gymnasieprogram. Av 

nedanstående figur framgår vilka program som de eleverna gick på. 

Figur 1. Gymnasieprogram. 
 Antal Procent 
 Barn och fritid 34 6,8 

Bygg och anläggning 1 0,2 
Ekonomi 38 7,6 
El och energi 29 5,8 
Estetiska 87 17,3 
Fordon och transport 21 4,2 

Handel och administration 7 1,4 
Hotell och turism 21 4,2 
Naturbruk 11 2,2 
Naturvetenskap 22 4,4 
Restaurang och livsmedel 11 2,2 
Samhällsvetenskap 88 17,5 

Teknik 99 19,7 
VVS och fastighet 10 2,0 
Vård och omsorg 24 4,8 
Totalt 503 100,0 

5.1 ELEVERS TILLGÅNG TILL DIGITAL TEKNIK 
Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor om tillgång till dator/läsplatta samt internetuppkoppling 

i hemmet. Av svaren framgår att över 97 procent har tillgång till dator/platta samt internet i hemmet. Till 

detta kan läggas att nio av tio uppger att de har tillgång till egen smartphone. Det finns inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan tjejers och killars tillgång till dator, internet eller smartphone. 1:1- 

satsningen ökar till viss del hur många elever som har tillgång till digital teknik, men i första hand påverkar 

den i vilken utsträckning som varje elev har tillgång till en egen dator. Eleverna uttrycker överlag att de är 

nöjda eller mycket nöjda med denna satsning ger alla elever tillgång till en dator eller platta. 

En möjlig slutsats är att olika former av digital teknik var spridd inom elevgruppen redan innan 1:1-

satsningen inleddes. Trots det är 1:1-satsningen uppskattad. 

De elever som har tillgång till en smartphone använder den i viss utsträckning till skolarbete. Drygt 30 

procent av eleverna uppger att de använder sin smartphone till skolarbete några gånger per vecka eller 

mer. Spridningen är dock stor. Drygt hälften av eleverna uppger att de aldrig eller nästan aldrig 

använder sin smartphone till skolarbete. Figur 2 visar hur eleverna anser att de använder sina 

smartphones. 
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Figur 2: Fråga 16. Om du använder din smartphone för skolarbete, vad brukar du göra med den? Åtta fasta 
svarsalternativ. De kunde markera fler än ett alternativ om de ville. 

 
 
 

5.2 ELEVERS KUNSKAPER I DIGITAL TEKNIK 
Eleverna fick möjlighet att bedöma sina kunskaper att använda dator eller platta i förhållande till andra i 

deras ålder. De allra flesta anser att de har relativt goda kunskaper inom området. Endast 5,4 procent av 

de svarande anser att de kan använda datorn eller plattan ”Lite sämre än de flesta andra”. Övriga tycker 

att de kan använda datorn/plattan ungefär som alla andra eller lite bättre än de flesta andra. En fördjupad 

statistisk analys visade att en större andel killar än tjejer valde alternativet ”Lite bättre än de flesta andra”. 

Överlag tänker de flesta elever alltså att de har likvärdig eller bättre kunskaper än sina jämnåriga i hur 

datorn eller plattan kan användas. 

Figur 3: Fråga 13. Påstående: ”Med hjälp av datorn/plattan kan jag …”. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”.   
 Medelvärde 

... skapa en presentation 4,52 

... kommunicera med andra (e-post, chatt) 4,36 

... besöka communities (till exempel Facebook eller MySpace) 4,26 

... skapa presentationer med ljud och bild/film 3,89 

... redigera bilder 3,50 

... skapa och redigera en hemsida/blogg 3,47 

... spela in ljud 3,33 
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Eleverna svarar också på vad de konkret kan göra med sin datorer eller plattor. Figur 3 visar vad de svarar 

på sju fasta alternativ. Överlag anser eleverna att de delvis eller helt kan göra de saker som räknas upp. 

På ett av alternativen finns det en statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar.  Tjejerna 

instämmer i större utsträckning än killarna med påståendet ” Med hjälp av datorn/plattan kan jag skapa 

och redigera en hemsida/blogg”.  

Några elever formulerar sig också fritt kring vad de anser att de kan göra med sin dator eller platta. Dessa 

svar kan sammanfattas i tre kategorier: 

Jag kan se på film, YouTube-klipp och liknande. 

Datorn underlättar kommunikation och informationssökning. 

Jag kan inte tekniken. 

 

Trots att den stora majoriteten av eleverna anser att de har relativt goda kunskaper kring hur de 
kan använda datorn eller plattan så är det många som efterfrågar mer utbildning inom det 
området. 26,4 procent anser att de behöver utbildning för att lära sig olika funktioner på datorn 
eller plattan. Detta behov är lika utbrett bland tjejer som bland killar.  
 
Eleverna fick ge egna förslag på vad de skulle vilja få utbildning i. Dessa förslag sammanfattas här 
i fallande ordning: 
 
Om särskilda program 
Här nämns särskild utbildning i CAD, Excel och olika presentationsprogram. 
 
Om datorn i allmänhet 
Ett vanligt svar är ”ALLT” 
 
Ja, men det löser sig 
Ett svar i mängden får representera de övriga: ”Inte just nu men om man får något nytt program så 
behöver man utbilda sig så man kan använda det programmet.” 
 
Ja, men det varierar 
Vid olika tidpunkter kan olika personer behöva utbildning, men inte alla elever på samma gång. 
 

5.3 DIGITAL TEKNIK HEMMA 
En övervägande majoritet (drygt 90 procent) av eleverna uppger att de använder datorn för att göra 

skolarbete hemma. Det är lika många killar som tjejer som uppger detta. I genomsnitt anger de svarande 

att de använder datorn 5,3 timmar per vecka för att göra skolarbete hemma. Detta motsvarar drygt en 

timme per skoldag. 

Eleverna använder också sin dator till fritid och nöjen när de är lediga. Knappt 78 procent gör det. Dock 

är det fler tjejer än killar. Det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan i hur stor utsträckning som 

tjejer och killar använder sin dator till fritid och nöjen när de är hemma. 
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5.4 DIGITAL TEKNIK PÅ LEKTIONSTID 
Eleverna uppger att datorerna/plattorna används regelbundet under lektionstid. 90 procent av de 

svarande menar att datorerna används några gånger i veckan eller varje dag. En grupp som använt digital 

teknik i väldigt låg utsträckning är de elevgrupper som endast har haft tillgång till windows-plattor. Både 

lärare och elever menar att dessa inte går att använda i skolarbetet. I slutet av denna rapport diskuteras 

de tidigare problemen som uppstått med windows-plattorna och hur denna problematik har lösts. 

När det gäller hur ofta datorn används visar en närmare analys på en större polarisering i tjejernas svar 

än i killarnas. De är fler tjejer än killar som anser att datorn aldrig används, men det är också fler tjejer än 

killar som anser att datorn används varje dag. 

Figur 4 visar en sammanställning för hur eleverna uppger att de använder datorn eller plattan på 

lektionstid. Dessa svar visar för det första att tre typer av användningsområden sticker ut. Eleverna anser 

att de skriver, söker information och använder skolans lärplattform i hög utsträckning. En lärplattform kan 

betraktas som ett webbaserat klassrum, som elever och lärare har tillgång till via internet, där 

undervisning genomförs. Där lagras också dokument och filer som behövs i undervisningen, till exempel 

prov, portfoliouppgifter et cetera. För det andra skiljer sig tjejers och killar digital teknik åt i vissa 

avseenden. Killar uppger i högre grad än tjejer att de nyttjar specialprogram som är kopplade till deras 

utbildning och att de räknar och spelar spel med datorerna. Tjejer uppger i högre grad än killar att de 

besöker communities under lektionstid. 

 

Figur 4: Fråga 9a. ”Jag använder datorn/plattan på lektionstid för att…” 

Skala 1-5. 1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 
 Medelvärde 

för samtliga 
Killarna instämmer i 
större utsträckning 

Tjejerna instämmer i 
större utsträckning 

… skriva 4,48   

… söka information på internet 4,47   
… använda lärplattformen 
www.samarbeta.se 

4,37   

… använda specialprogram kopplade till 
min utbildning, till exempel för 
musikproduktion 

2,83 Ja  

… besöka communities (till exempel 
Facebook eller MySpace) 

2,73  Ja 

… kommunicera med andra (e-post, 
chatt) 

2,54   

… räkna 2,01 Ja  
… använda webbaserade program till 
exempel Mentimeter, Socrative eller 
Padlet 

1,97 Ja  

… spela spel 1,76 Ja  
Not. Statistiskt signifikant skillnader mellan tjejer och killar är markerad i figuren. 

 

Datorerna används enligt eleverna i de flesta ämnen. Två undantag är idrott och matematik där en stor 

andel (88 respektive 71 procent) av de svarande uppger att datorerna används sällan. Detta kan jämföras 
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med naturorienterande ämnen där 20 procent av eleverna anser att datorn används sällan. 

Naturorienterande ämnen är det ämne som ligger närmast idrott och matematik i hur sällan datorerna 

används. 

Många elever formulerar egna synpunkter kring hur ofta och på vilka sätt som datorerna används i 

klassrummet. De går att sammanfatta inom följande kategorier. 

Internet funkar inte – jag har ingen dator 

Väldigt många elever framför åsikter kring teknik som krånglar. Det som särskilt sticker ut här handlar om 

att internetuppkopplingen inte går att lita på. Sådana synpunkter är vanligt förekommande. Det märks 

också att några elever som svarat på enkäten inte har fått någon dator. Av dessa är det några som istället 

har fått windows-plattor och några få som inte har fått tillgång till någon teknisk utrustning alls.  

Det finns konkreta program eller resurser som vi använder 

Eleverna räknar upp ett flertal exempel på program eller resurser som används på lektionstid. Det handlar 

om allt ifrån allmänna resurser som google till speciella CAD-program. Det kan röra sig om 

kalenderfunktioner, datorns räknedosa, rättstavningsfunktionen i word eller någon nätbaserad 

översättningsresurs. 

Datorn används till förströelse 

Det finns också elever som beskriver hur datorn kan användas till att göra något annat än skolarbete under 

lektionstid. Det som främst nämns är att det går att lyssna på musik och besöka Facebook under 

lektionstid. 

Datorerna används på ett bra sätt - Datorerna används sällan 

Det finns även elever som spontant värderar 1:1-satsningen. Det finns dels exempel på elever som i 

allmänna ordalag uttrycker att datorerna används på ett bra sätt under lektionstid. Det finns också de som 

anser att datorerna används för sällan. 

5.5 GÖR DATORERNA ATT SKOLARBETET BLIR BÄTTRE? 
Eleverna fick svara på frågor om de anser att de lär sig bättre, om studierna blir roligare och om de själva 

tar mer ansvar för sin utbildning när de får använda datorer eller plattor i skolarbetet. Över 85 procent 

av eleverna anser att de lär sig bättre när de får använda datorn eller plattan i skolarbetet. I detta fanns 

det ingen nämnvärd skillnad mellan tjejers och killars uppfattningar.  Drygt 88 procent av tjejerna och 

94,1 procent av killarna anser att de blir roligare när de använder dator eller plattor i skolarbetet. 

Skillnaden mellan tjejer och killar är säkerställd. Knappt 69 procent av eleverna anser att de tar större 

ansvar när de får använda dator eller platta i skolarbetet. 

Eleverna uttrycker många åsikter kring huruvida datorerna eller plattorna gör att de lär sig bättre. Dessa 

åsikter kan läsas i bilaga 4 och sammanfattas här i fallande ordning. Det framkommer ett stort antal 

kommentarer som stöder tanken att datorer eller plattor förbättrar lärandet: 

Datorn ger ökad tillgång till information 

Datorn gör det lättare att läsa, skriva och anteckna 
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Särskilda dataresurser effektiviserar eller förstärker lärandet 

Datorn förenklar och underlättar ordning och reda 

Det finns både för- och nackdelar med datorn 

Datorn ändrar lärandets kvalité eller fokus 

Datorn ger utrymme för personliga lärstilar 

Det går bättre med datorn, men det hade också gått utan den 

 

Det uttrycks också en del åsikter om att datorer och plattor inte förbättrar lärandet: 

Jag lär mig bättre på andra sätt. 

Tekniken stör skolarbetet 

Datorerna ger inte bättre inlärning, men de förbättrar annat. 

Tekniken funkar dåligt och vissa saknar den helt 

På ett liknande sätt kommer det fram många åsikter om huruvida skolarbetet blir roligare när det går att 

använda datorer eller plattor. Dessa åsikter kan läsas i bilaga 4 och sammanfattas här i fallande ordning. 

Till att börja med kan svaren som stöder uppfattningen om att det blir roligare med datorer och plattor 

sammanfattas på detta sätt: 

Lätt, snabbt och enkelt = roligt 

Datorerna ger tillgång till verktyg, program eller resurser som förbättrar det som är roligt och gör att 

det går att undvika sådant som är tråkigt. 

Datorer är roliga för att de är datorer 

Datorer möjliggör variation 

Datorer ger tillfällen till förströelse 

Inte alltid roligare eller bättre med dator, men ofta 

Datorer gör att en slipper något som en ogillar starkt 

Datorerna ger eleverna en förändrad roll i skolan 

Vidare kan svaren som motsäger samma tanke sammanfattas på detta sätt: 

Skolarbete kan vara tråkigt med eller utan dator. 

Datorer krånglar och vissa har inte tillgång till dem 

Datorerna spelar ingen roll 

Det är lätt att bli distraherad av datorerna 
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Andra arbetssätt är roligare 

Sammantaget anser alltså eleverna att de lär sig bättre och att det blir roligare när de får tillgång till 

datorer. Många elever anser också att de tar större ansvar när de får använda datorer eller plattor, men 

i den frågan är utfallet inte lika tydligt. 

5.6 SKILLNADER MELLAN TJEJER OCH KILLAR 
Sammanfattningsvis vad gäller skillnader och likheter mellan tjejer och killars uppfattningar kan följande 

noteras. Resultaten visar bland annat att killar tror mer om sig själva och sin datorförmåga, jämfört med 

tjejer. Drygt 94 procent av killarna och 88 procent av tjejerna anser att det blir roligare när de använder 

dator eller plattor i skolarbetet. 

Det är fler tjejer än killar som anser att datorn aldrig används på lektionstid, men det är också fler tjejer 

än killar som anser att datorn används varje dag. Killar uppger i högre grad än tjejer att de nyttjar 

specialprogram som är kopplade till deras utbildning och att de räknar och spelar spel med datorerna. 

Tjejer uppger i högre grad än killar att de besöker communities under lektionstid. Tjejerna instämmer i 

större utsträckning än killarna med påståendet ”Med hjälp av datorn/plattan kan jag skapa och redigera 

en hemsida/blogg”. 

5.7 ELEVERNAS ALLMÄNNA SYNPUNKTER 
De svarande hade möjlighet att ge egna synpunkter på 1:1-satsningen. Samtliga svar redovisas i bilaga 4. 

Här sammanfattas svaren i fallande ordning utifrån följande kategorier: 

Vi har fått fel utrustning och det är orättvist. 

De elever som inte har tillgång till någon dator och de som fått Windows-plattor tog tillfället i akt att 

uttrycka sitt missnöje här.  

Datorsatsningen borde kompletteras 

Här framkommer det tips om vad som kan göras bättre. Det handlar om förvaring av datorer, hur 

dokument kan sparas, vilka datortyper som borde köpas in, att skolan borde använda öppen källkod med 

mera. 

Det är väldigt bra med datorer 

Flera elever uttrycker kort och gott att de tycker om att få tillgång till en egen dator i skolan. 

Det finns för- och nackdelar med datorer 

De för och nackdelar som tas upp rör dels själva kvalitén på utrustningen, men också att elever lätt blir 

distraherade av datorerna. 

Tekniken fungerar inte 

Det trådlösa nätverket på skolorna får mycket kritik. 
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6 RESULTAT FRÅN LÄRARENKÄTEN 

Här följer resultaten från den enkät som distribuerades bland gymnasielärarna. En kopia av samtliga 

enkätfrågor och fasta svarsalternativ återfinns i bilaga 2. Det är totalt 84 lärare som svarat på denna enkät, 

58 kvinnor och 26 män. De svarande är mellan 25 år och 64 år. Åldersfördelningen bland de svarande är 

tämligen jämn. Nästan 60 procent av de lärare som svarat undervisar i allmänna ämnen. Lärarna har också 

överlag undervisat länge. Över 57 procent av de svarande har undervisat i 11 år eller mer. Till detta kan 

läggas att ytterligare 32,1 procent av lärarna har undervisat i 4 – 10 år. 

6.1 FÖRBEREDDA OCH DELAKTIGA 
Lärarna menar att de till viss del är förberedda för att använda datorer i undervisningen och att de till 

viss del känner sig delaktiga i 1:1-satsningen, se figur 5. Det finns inga tydliga skillnader i hur män eller 

kvinnor svarat angående detta.  

Figur 5: Fråga 7 och 8a. Deltagarna fick ta ställning till två påståenden på en skala 1-5. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

Påstående  Medelvärde 
Fråga 7: ”Jag känner mig väl förberedd för att använda 
datorer i min undervisning.” 

3,92 
 

Fråga 8a: ”Jag känner mig delaktig i 1:1-satsningen.” 3,58 

Not. En fördjupad analys påvisade inga säkra skillnader mellan kvinnors och mäns medelvärden vad avser frågorna 
7 och 8. 

 

När lärarna själva formulerar sig kring hur förberedda och delaktiga de är i 1:1-satsningen så framkommer 

några huvudlinjer. Samtliga lärares formuleringar framkommer i svaren till fråga 8b som redovisas i 

bilaga 5. För det första framkommer det att vissa lärare anser att de får fortbildning och är delaktig, men 

att allt inte passar deras klassrum eller att de inte har tid att tillämpa det som de fått lära sig. Denna typ 

av uppfattning är vanligt förekommande. För det andra märks det att det finns lärare som är entusiastiska 

för att använda datorer inom undervisningen. Detta är också en vanlig uppfattning. Det framkommer inte 

att det skulle finnas något nämnvärt antal lärare som har en motsatt negativ syn på att använda datorer. 

Slutligen är det några lärare som deltar i undersökningen men som endast upplever sig som delvis 

delaktiga i 1:1-satsningen. En vanligt förekommande orsak är att deras elever ännu inte har egna datorer.  
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6.2 FÖRVÄNTNINGAR PÅ SATSNINGEN 
Lärarna har överlag ganska positiva förväntningar på 1:1-satsningen. När de svarar på frågan hur deras 

förväntningar på att integrera datorerna i undervisningen är, så har svaren en klar övervikt åt det 

positiva hållet, 3,81 på en skala mellan 1-5 där 5 = mycket positiv. I figur 6 redovisas hur lärarna svarar 

när de får ta ställning till mer konkreta frågor om hur datorerna kommer att påverka undervisningen. 

Där blir det åter tydligt att lärarnas förväntningar ligger åt det positiva hållet. På flera punkter är lärarna 

neutrala i sina förväntningar. Det verkar som att lärarna inte tänker sig att datorerna ska vara till nytta 

för exempelvis elevernas ämneskunskaper, samarbete eller motivation. Däremot finns det höga 

förväntningar på att datorerna ska främja effektiva arbetssätt, formativ bedömning och inte minst 

elevernas digitala kompetens. Den enda punkt där negativa förväntningar överväger gäller ifall 

datorerna kan bidra till en ökad dialog i klassrummet. 

Figur 6. Fråga 11a. Deltagarna fick ta ställning till nio påståenden på en skala 1-5. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

”Jag tror att datorerna i undervisningen kommer att 
leda till…” 

Medelvärde 

… bättre digital kompetens för mina elever 4,01 
… att ett formativt arbetssätt främjas 3,56 
… effektivare arbetssätt för mina elever 3,55 
… bättre samarbete mellan lärare och elever 3,46 
… att elevernas lärande främjas 3,33 

… bättre ämneskunskaper för mina elever 3,25 
… ökat samarbete mellan elever 3,17 
… ökad motivation hos eleverna 3,08 
… ökad dialog i klassrummet 2,80 

 

Några lärare formulerar sig självständigt kring vad de tänker sig att datorerna kommer att innebära för 

undervisningen. Dessa formuleringar redovisas här och kan kategoriseras under tre rubriker: 

Datorerna skapar problem  
Här följer tre citat som sammanfattar denna rubrik: 

”Mindre tid för lärande, mer tid för sociala medier. Dålig ergonomi = ont i kroppen,  
huvudvärk. Datorspelberoende som leder till sömnbrist, sömnsvårigheter,  
koncentrationssvårigheter, digital demens, lever i en annan verklighet”  
 
”För en del elever kan datorn innebära ytterligare ett störningsmoment för koncentrationen, 
och blir snarare en stressfaktor.” (Några har också relativt svårt med grundläggande problem 
ex spara, vad man skriver i för program et cetera.)  
 
”Ser många fördelar men har också problem med koncentrationen hos elevers om försvinner in 
i spel och annat när de har datorn.”  

 

Datorerna skapar nya möjligheter, men måste användas rätt  
”Jag tror inte att själv datorn ensam automatiskt är nyckeln till ett bättre lärande. Datorn skapar 
dock möjligheter om man använder det på rätt sätt.” 
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”Mer fokus på undervisning än på material.”  
 
”Det blir enklare för mig att samla allt på ett ställe. Det blir kanske enklare för eleverna att ha 
allt på ett ställe. När det blir enkelt att samla in material så ökar mängden material, och  
därigenom också arbetsbörda”. 

 
Datorn är en överskattad resurs  

”Att fler, både elever och lärare, inser att datorer måste kombineras med andra källor, och att vi 
på så sätt delvis kan hitta tillbaka till böcker!” 

 

Bland lärarnas svar kan man alltså märka att det finns en kritik mot en alltför stark tilltro till vad digital 

teknik kan förväntas innebära. Även om denna kritik finns så blir den samlade bilden att lärarna har 

positiva förväntningar på 1:1-satsningen. Dessa positiva förväntningar märks också när lärarna får uttrycka 

hur de tror att 1:1-satsningen kommer att påverka deras arbete. I figur 7 redovisas lärarnas fasta svar på 

denna fråga. Det kan noteras att lärarna över lag tenderar att ha positiva förväntningar oavsett vilken del 

av deras arbete som frågan berör. Högst positiva förväntningar finns rörande kommunikation, 

organisation och planering. Lärarna förväntar sig också förändrade former för undervisning. Frågans 

formulering öppnar emellertid för att såväl negativa som positiva förändringar kan kopplas till svaret. Så 

tolkningen av det alternativet är inte helt entydigt.   

Figur 7. Fråga 13.”Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka mitt arbete som lärare på följande sätt…”. Skala 
1-5. 1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 
 

 
Not. Inga säkerställda skillnader mellan kvinnor och män. 

 



17 

Det finns emellertid skäl för att tolka lärarnas förväntningar på en förändrad undervisning på ett positivt 

sätt. När de i ett annat sammanhang får ta ställning till ifall de tror att tillgången till datorer kommer att 

förändra vilken typ av uppgifter som de ger till eleverna, så blir svaren övervägande positiva. Två 

tredjedelar av lärarna svara ja på frågan. När de sedan får möjlighet att fritt kommentera hur denna 

förändring kan komma att se ut så visar det sig att de flesta tänker i en positiv och utvecklande inriktning. 

Dessa svar redovisas i sin helhet i bilaga Z under fråga 14b, men här presenteras en översikt av vilken typ 

av svar som förekommer. 

”Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka de uppgifter jag ger till  
eleverna…” 

Ja, så att eleverna blir mer självständiga och kreativa  

Exempel på svar: ”Möjligheten för eleverna att arbeta hemma med de speciella program skolan använder 

gör att det är lättare att t ex "flippa" lektioner med små arbetsmoment.” 

  

Ja, datorer är ett stöd som gör det enklare att skapa variation  

Exempel på svar: ”Att jag inte långt i förskott måste beräkna vilka lektioner som jag ska använda dator i 

eller ej, dvs jag är ej beroende av att kunna boka en datasal.”  

 

Ja, men vi vet inte hur ännu  

Exempel på svar: ”Jag tror att man måste vara beredd på att inse att datorn förändrar 

undervisningslandskapet för alltid och att det handlar om att hitta arbetsformer som tidigare inte varit 

möjliga för att nå maximal utväxling av 1:1-satsningen.” 

  

Ja, men först behövs det bra digitala resurser  

Exempel på svar: ”När systemutvecklare utvecklat matematikspel eller matematikprogram kan jag 

använda mig av det i undervisningen.” 

  

Nej, datorerna spelar inte så stor roll  

Exempel på svar: ”Samma typ av uppgifter, annat sätt att hantera dem.” 

 

Nej, för jag arbetar redan på ett utvecklande sätt 

Exempel på svar: ”För mig är det en satsning som jag redan gör i mitt arbete.” 

6.3 DATORERNA I UNDERVISNINGEN 
Det finns tydliga mönster i hur lärarna använder digital teknik i undervisningen. Det huvudsakliga 

användningsområdet handlar om att söka information, skriva och att nyttja lärplattformen 

samarbeta.se. Dessa svar redovisas nedan i figur 8. 
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Figur 8. Fråga 10a. Hur använder du datorer i din undervisning detta läsår? Skala 1-5. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

Mina elever använder datorn/plattan på lektionstid för 
att… 

Medelvärde 

… söka information på internet 4,40 
… skriva 4,38 
… använda lärplattformen www.samarbeta.se 4,23 
… kommunicera med andra (e-post, chatt) 3,27 

… använda webbaserade program till exempel 
Mentimeter, Socrative eller Padlet 

2,70 

… besöka communities (till exempel Facebook eller 
MySpace) 

2,69 

… använda specialprogram kopplade till min utbildning, till 
exempel för musikproduktion 

2,38 

… spela spel 2,31 
… räkna 1,92 

 

Även om mönstret med att skriva, söka information och använda lärplattformen är väldigt tydligt så 

nyanseras det något när lärarna får formulera sig fritt kring frågan (se bilaga Z fråga 10b). För det första 

framkommer det att datorerna erbjuder mycket distraktion. En lärare svarar att eleverna… 

 
”…använder datorn till saker som jag inte har tänkt att de ska använda den till under lektionstid. Ofta 
är det ett väldigt tjatande om att de ska sluta spela, eller shoppa och börja jobba med det de ska.” 

 

Men även här märks flera kommentarer som handlar om att lärarna testar många olika arbetssätt som 

inte var möjligt före att de hade datorer. Det kan handla om speciella programvaror eller att 

kommunicera med elever i andra länder. 

”Mina elever bloggar med en klass i ett annat europeiskt land, jag använder e-lärobok i  
samtliga klasser, eleverna spelar in diskussioner så att jag kan titta senare. Jag lägger upp material för 
att undvika papperskopior.” 

 
Lärare räknar upp flera olika typer av färdigt material som de får tillgång via dator. Någon lärare menar 

att de använder datorerna, men att det hänger på läraren att se till att eleverna arbetar med rätt saker.  

Det grundläggande mönstret som nämnts ovan kan också kompletteras med att lärarna har en 

uppfattning om att 1:1-satsningen har bidragit till att utveckla deras undervisning. På en skala mellan 1-5 

blir lärarnas genomsnittliga svar 3,61. Det betyder att en övervägande del av de lärare som svarat på 

enkäten menar att 1:1-satsningen har inneburit att de utvecklat sin undervisning. Dessa svar fördjupas i 

flera öppna svar. De kan läsas i sin helhet i bilaga 5 under fråga 12a, men här presenteras några 

exempel. 

 
”1:1-satsningen har inneburit att jag har utvecklat min undervisning”  
 
Ja, men jag har länge arbetat med datorer i undervisningen.  

”Jag har sedan många år använt datorn i min undervisning på det sätt som nu aktualiseras  
med 1:1. Jag är så att säga redan på banan.” 
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Tekniska resurser skapar möjligheter, men själva utvecklingen av undervisningen kräver arbete.  

”Att plötsligt använda en dator i undervisningen innebär inte att hela mitt arbetssätt har förändrats på 
en gång. Det här innebär början på en process som måste få ta några år att stabilisera sig.”  

 
Ja, nu kan vi göra sådant som inte gick förut.  

”Jag har verkligen testat mycket under detta läsår och ser många fördelar när det gäller elevaktivitet 
och formativ bedömning.” 

 
Jag gör saker på nya sätt, men det beror kanske inte på tekniken  

”Man kan utveckla sin undervisning på fler sätt än med digitala medel. Det blir ofta för ensidigt nu när 
vi talar utveckling av metoder.” 

 
Datorerna skapar problem  

”Många elever har tyvärr inte förmågan att orientera sig i allt material som finns på nätet, 
lärplattformen och andra platser jag använder. Det blir en röra.”  
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6.4 VAD HAR HÄNT HITTILLS? 
Lärarna visar på många effekter som 1:1-satsningen redan har resulterat i. Några saker som sticker ut är 

dels ökad tillgänglighet till teknik, dels minskad kopiering, dels förändrade undervisningsformer. Värt att 

märka är att trots ganska höga siffror angående hur kommunikation underlättas så verkar 1:1-satsningen 

inte påverka samarbete och kommunikation mellan lärare i någon särskild utsträckning. Detta kan givetvis 

höra ihop med att lärarna redan tidigare haft tillgång till datorer för kommunikation sinsemellan. 

Figur 9. Fråga 15. Påstående: ”Det jag ser som de största fördelarna med 1-1 satsningen är…”. (Deltagarna kunde 
välja fler än ett alternativ om de ville.) 

 
Några lärare skriver egna kommentarer kring vilka fördelar som de ser med 1:1-satsningen. Dessa 

kommentarer handlar om skilda saker och kan läsas i bilaga 5 under fråga 15b, men ingen lärare väljer att 

ta upp kritik i detta sammanhang. Det kan tolkas som att även de som eventuellt bär på kritik mot 

satsningen kan se fördelar i den.   

När lärarna får peka ut de största hindren i 1:1-satsningen så väljer de främst ut att eleverna gör annat på 

lektionerna och att tekniken kan strula. I någon mån nämner de också att det finns för lite tid till att 

utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg. det verkar emellertid som att det ur ett 

lärarperspektiv dels är den tekniska infrastrukturen och elevernas fokus som måste utvecklas för att 1:1-

satsningen ska nå sin fulla potential. 

Figur 10. Fråga 16. Påstående: ”De största hindren i 1:1-satsningen är…”. (Deltagarna kunde välja fler än 

ett alternativ om de ville.) 
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Några lärare ger egna kommentarer angående vilka hinder som finns för 1:1-satsningen. Dessa finns att 

läsa i bilaga 5 under fråga 16 b. I samma bilaga under fråga 17 finns alla svar från de lärare som lämnat 

fria synpunkter kring hela 1:1-satsningen och kring denna utvärdering. De åsikter som främst märks där 

är att teknik skapar möjligheter men också problem. En lärare skriver att: 

”…datorn är ett verktyg precis som räknaren, det är ingen quickfix för omotiverade elever.  
Med 30 elever i klassrummet som med sina smartphones är uppkopplade mot världen gör  
det mycket mer tungjobbat för mig. ” 

 

En annan lärare som söker bra lösningar för sin undervisning noterar att detta i vissa fall kan bli 

kontraproduktivt. 

”Samarbeta.se är inte den bästa plattformen i världen… minst sagt. Vilket gör att jag som  
pedagog väljer andra, bättre lösningar, som i sin tur gör att eleverna måste navigera sig i en 
massa olika lärmiljöer…” 

 
Utöver dessa två exempel skriver lärarna om ett flertal saker. Några anser att eleverna måste få lära sig 

att använda datorerna på rätt sätt. Andra anser att det finns för få digitala resurser, att försöket med PC-

plattor blev ett misslyckande, att 1:1 är intressant men för krävande och att mer kunskap borde spridas 

mellan lärare. Några anser att enkätundersökningen bär på brister. Inget av dessa olika inspel är dock 

något som verkar förena särskilt många lärare. Det är många spridda svar.  
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6.5 JÄMFÖRELSER MELLAN ELEVER OCH LÄRARE AVSEENDE VISSA FRÅGOR 
Figur 11. Både elever och lärare fick ta ställning till följande påstående på en skala 1-5: ”Mina elever/jag 

använder datorn eller plattan på lektionstid för att…” Medelvärden på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte 

alls och 5=Instämmer helt. 

 
* Not. Säkerställda skillnader är markerade med en stjärnor. 
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7 RESULTAT FRÅN REKTORSENKÄTEN 

Här följer resultaten från den enkät som gymnasiets rektorer har besvarat. Det är 15 rektorer som deltar 

i undersökningen. Åtta kvinnor och sju män. Eftersom det är så få deltagare, är det inte någon mening att 

genomföra en fördjupad statistisk analys beträffande eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns svar. 

Alla rektorer har högskoleutbildning, men det är endast två som har utbildning på magister- eller 

masternivå. Sex av rektorerna har arbetat totalt tio år eller mer som chef. Endast en av rektorerna har 

arbetat mindre än fyra år som chef. Tolv av rektorerna har också erfarenhet av att arbeta som lärare. De 

flesta av dem har undervisat i minst tio år.  

7.1 DELAKTIGHET I 1:1-SATSNINGEN 
Rektorerna känner sig över lag delaktiga i 1:1-satsningen. På en skala mellan 1-5 landar de på 3,92. Det 

betyder att rektorerna till viss del stämmer in på påståendet ”Jag känner mig delaktig i 1:1-satsningen.” 

Denna delaktighet kan säkert bero på flera faktorer, men till att börja är det meningsfullt att förstå den 

utifrån rektorernas bedömning av sin egen digitala kompetens. I figur 12 redovisas hur rektorerna 

bedömer sin digitala kompetens i förhållande till andra rektorer inom förvaltningen. Denna bedömning är 

givetvis både subjektiv och relativ, men den visar att de flesta rektorer känner att de hänger med i vad 

andra rektorer klarar av. En sådan situation främjar känslan av delaktighet. Fyra rektorer formulerar sig 

självständigt kring hur delaktiga de varit i satsningen. Dessa svar redovisas i bilaga 6 under fråga 6b. Dessa 

svar ger ett par konkreta exempel på delaktighet. Ett svar påpekar att graden av delaktighet kan bero på 

vilka program som rektorn leder. 

Figur 12. Fråga 5. Påstående ”Jämfört med andra rektorer inom förvaltningen tycker jag att min digitala-kompetens 
är…”. 
 Antal Procent 
Valid Över genomsnittet 5 33,3 

Genomsnittligt 8 53,3 
Under genomsnittet 2 13,3 
Totalt 15 100,0 

 

7.2 EN LYCKAD SATSNING 
Rektorerna verkar se satsningen på 1:1 som tämligen lyckad. Av figur 13 framgår att den mest positiva 

delen i satsningen enligt rektorerna handlar om lärarnas fortbildning och att teknisk support är de 

områden som upplevs som minst lyckade.  

Figur 13. Frågorna 7, 8, 9 och 10. Deltagarna fick ta ställning till fyra påstående på en skala 1-5. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

Påstående  Medelvärde 
Fråga 7. ”1:1-satsningen på min skola har en tydlig målbeskrivning.” 3,40 

 

Fråga 8. ”Lärarna i mitt/mina arbetslag har deltagit i fortbildning med fokus på 
pedagogik för att använda datorn i undervisningen.” 

4,07 

Fråga 9. ”Teknisk support för personal finns tillgänglig i tillräcklig omfattning.” 3,33 

Fråga 10. ”Teknisk support för elever finns tillgänglig i tillräcklig omfattning.” 3,00 
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I figur 14 visas rektorernas svar angående lärarnas inställning till satsningen. Det framgår att lärarna 

tenderar att ha en positiv inställning till 1:1-satsningen. 

 
Figur 14. Fråga 11a. Deltagarna fick ta ställning till ett påstående på en skala 1-5. 
1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

Påstående  Medelvärde 
”Lärarna i mitt/mina arbetslag har en positiv inställning till 1:1-satsningen.” 3,73 

 

 

Sex rektorer formulerar egna kommentarer angående lärarnas inställning till 1:1. Dessa kommentarer 

redovisas i bilaga 6 under fråga 11b. Rektorerna lyfter fram exempel på såväl positiva som negativa 

förhållningssätt bland lärarna.  Här kommer två exempel: 

”De ser fram emot nya möjligheter med nya metoder. Främst tror jag de ser att vardagen i 

skolan blir enklare att hantera, t.ex. genom att alla faktiskt har en dator så kan man komma 

över en del hinder som bokningar i datasal.” 

En positiv inställning kan hänga samman med att tekniken löser praktiska problem och underlättar 

det vardagliga arbetet. 

”Det skiljer mycket mellan olika lärarkategorier. Vissa yrkeslärare ser inte lika stor nytta av 

datorn som andra lärare.” 

Rektorerna bedömer också att eleverna har en positiv inställning till 1:1-satsningen. På en skala mellan 1-

5 landar rektorernas bedömning på 3,93. De tenderar därmed att instämma i påståendet att eleverna har 

en positiv inställning till 1:1. De tenderar till och med att instämma i något högre grad kring detta, än när 

det gällde lärarna. Sex rektorer formulerar egna svar angående elevernas inställning till 1:1-satsningen. 

Dessa svar redovisas i bilaga 6 under fråga 12b. Svaren tar upp några praktiskt tekniska problem som 

förekommer inom satsningen. Ett par svar berör att eleverna visserligen uppskattar satsningen, men att 

de tar den som en självklarhet. En rektor skriver exempelvis att eleverna… 

”…är positiva men utan att de gör det till en överdrivet märkvärdig händelse. De lever redan 

genom IT i andra sammanhang.” 
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7.3 FÖRVÄNTNINGAR PÅ 1:1-SATSNINGEN 
Figurerna 16 och 16 visar hur rektorerna tror att datorerna kommer att påverka undervisningen och 

lärarnas arbete. Rektorerna har höga förväntningar på vad 1:1-satsningen ska leda till. Det är egentligen 

bara när det gäller ”ökad dialog i klassrummet” och ”en lugnare klassrumsmiljö” som rektorerna kan 

anses ha låga förväntningar.  

Figur 15. Fråga 13a. Påstående: ”Jag tror att datorerna i undervisningen kommer att leda till ...". 
Skala 1-5. 1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 
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Figur 16. Fråga 14a. Påstående: ” Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka lärarnas arbete på följande 

sätt...". Skala 1-5. 1 = ”Instämmer inte alls”, 5 = ”Instämmer helt”. 

 

Rektorernas höga förväntningar på projektet bekräftas av hur de formulerar sig fritt kring hur 1:1-

satsningen kommer att påverka skolans organisation. Samtliga dessa svar redovisas i bilaga 6 under fråga 

15. Flera rektorer menar att kommunikationen mellan elever och lärare kommer att bli enklare tack vare 

1:1. 

”Kommunikationen mellan elever, lärare och skolledning kommer att förenklas. Bättre 
möjlighet att utveckla den demokratiska processen. Bättre förutsättningar att klara av elever 
med specialbehov.” 

 

Andra rektorer menar att 1:1 kommer att leda till ökade möjligheter att låta olika typer av undervisning 

växa fram. 

”Genom att lärare kommer att utgå från en annan utgångspunkt vid sin undervisning, tex 
inspelade föreläsningar och skolan tid/lektionstid till att arbeta och förklara elever och lärare 
tillsammans.” 

 
En rektor lyfter fram att tekniken kräver nya typer av lokaler. 

”När elever får bättre tillgång till datorer ställs nya krav på lokaler, förvaring, laddning m.m. 
Datasalarnas betydelse kommer att minska. Jag tror att elever lär sig på samma sätt med eller 
utan dator…” 
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Även när rektorerna formulerar sig kring hur 1:1-satsningen kommer att påverka deras arbete som rektor, 

återkommer detta mönster med positiva förväntningar och något enstaka påpekande kring praktiska 

problem. Dessa svar redovisas i sin helhet i bilaga 6 under fråga 16.  Flera rektorer menar att de måste 

lära sig nya saker med anledning av satsningen. Några menar att tekniken gör eleverna men inte minst 

märks det att tekniken förväntas underlätta kommunikation. 

7.4 VAD HAR HÄNT HITTILLS? 
Rektorerna menar att de största fördelarna med 1:1-satsningen är förändrade former för undervisning, 

underlättad kommunikation och effektivare arbetsmetoder. De största nackdelarna som rektorerna ser 

är teknikstrul och att eleverna gör annat på lektionerna. När lärarna fick svar på samma frågor var de 

mer benägna att peka ut praktiska områden, t ex minskad kopiering, som de största fördelarna. Inom 

det området finns det alltså skillnader mellan lärare och rektorer. Skolledarna är mer benägna än lärarna 

att uppfatta digital teknik som en faktor som utvecklar undervisningen. 

Figur 17. Fråga 17. Påstående: "De största fördelarna med 1:1- satsningen är (max 4 val)...". 

 

 

När det gäller satsningens nackdelar är bilden mer samstämmig mellan lärare och rektorer. Båda 

grupperna sätter teknikstrul och att eleverna gör annat än skolarbete som de två främsta nackdelarna. 

Denna samstämmighet är värd att notera då den pekar på två väsentligheter som på ett ganska abrupt 

sätt kan sätta stopp för de bästa av intentioner. 
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Figur 18. Fråga 18. Påstående "De största hindren i 1:1-satsningen är...". 
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8 JÄMFÖRELSER MELLAN REKTORER OCH LÄRARE AVSEENDE VISSA FRÅGOR 

Figur 19. Både rektorer och lärare fick ta ställning till följande påstående på en skala 1-5: ”Jag tror att 

datorerna i undervisningen kommer att leda till…” Medelvärden på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls 

och 5=Instämmer helt. 

 

* Not. Säkerställda skillnader mellan rektorernas och lärarnas medelvärden för följande fyra alternativ:  
• Effektivare arbetssätt för eleverna 
• Elevernas lärande främjas 
• Bättre samarbete mellan lärare och elever 
• Bättre ämneskunskaper för eleverna 

 

Det vara värt att notera att alternativet ”Ökad dialog i klassrummet” får ett relativt lågt värde. Vad detta 

låga värde kan bero på, är svårt att säga. Det kan dock krävas en fortsatt diskussion bland pedagogisk 

personal avseende detta resultat.  
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Figur 20. Både rektorer och lärare fick ta ställning till följande påstående på en skala 1-5: ”Jag tror att 1:1-

satsningen kommer att påverka lärarnas arbete/mitt arbete som lärare på följande sätt…” Medelvärden 

på en skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt. 

 

* Not. Säkerställda skillnader mellan rektorernas och lärarnas medelvärden för följande alternativ:  
• Underlätta planering 
• Underlätta administration 
• Förenkla bedömning av elever 
• Effektivare arbetsmetoder 
• Utvecklat samarbete med mina kollegor 
• Effektivare arbete på skolan 

 

Värt att notera, när man jämför figurerna 19 och 20, är att rektorerna anger ett högre värde än lärarna på 

samtliga svarsalternativ. Även detta kan vara värt att diskutera vidare bland pedagogisk personal. 
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Figur 21. Rektorer och lärare besvarade följande fråga genom att kryssa högst fyra fasta 

svarsalternativ: ”De största fördelarna med 1:1- satsningen är (max 4 val)…” Figuren visar andel (i 

procent) inom de två grupperna som valt respektive alternativ.  

 

* Not. Säkerställda skillnader mellan rektorerna och lärarna för följande alternativ:  
• Tillgänglighet, slippa boka datasalar 
• Minskad kopiering 
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9 INFÖR FRAMTIDEN 

Denna studie har genomförts bland gymnasieelever och lärare i årskurs 1 eftersom 1:1-satsningen i 
Skellefteå hittills omfattat denna årskurs. I framtiden är det därför möjligt att upprepa denna 
undersökning, då elever och lärare i samtliga årskurser är involverade i Skellefteå kommuns 1:1-
satsning. Detta skulle möjliggöra relevanta och givande resultatjämförelser. 
 
Ambitionen från ledningsnivå var att anpassa inköpen av utrustning efter de behov de olika 
gymnasieprogrammen hade framfört. I denna satsning testades olika typer av tekniska lösningar – 
windows-plattor och iPad – under läsåret 2012/2013. Tanken med att använda windows-plattor var att 
detta skulle möjliggöra för eleverna och lärarna att använda vanliga windows-program (till exempel 
Microsoft Word) samt andra typer av program (till exempel ett bokningsprogram för hotell- och 
turismbranschen). Det visade sig dock att windows-plattorna, som inköptes till två klasser, inte 
fungerade som de skulle. Detta resulterade i frustration både bland elever och lärare.  
 
Nära 20 procent av eleverna upplever att de har låga kunskaper för att nyttja digitala verktyg. För att 
komma till rätta med detta ska alla elever erhålla en introduktion, i början på terminen, om hur man 
använder Samarbeta, sparar dokument et cetera. (Detta skedde inte vid tidpunkten för denna 
datainsamling men sker numera, från och med hösten 2014.) Förutom detta finns planer på att använda 
den potential som finns där elever kan hjälpa varandra. Planen är att hitta cirka 4-6 elever per skola som 
är skickliga datoranvändare. Dessa ska, med stöd och hjälp från erfaren vuxen handledare, erhålla en 
lista med det som är viktigt att gå igenom (till exempel Word, Excel att använda Google Drive, Dropbox 
et cetera) och när dessa elever utbildats ska de i sin tur utbilda andra elever på skolan i någon form av 
datastuga. Detta arrangemang innebär också att arbetslagen ska vara beredda att stötta projektet. 
Utbildningspaketet ska ligga på kommunens utbildningsportal så att alla kan ta del av materialet efter 
utbildningen. 
 
Vi kan konstatera att de samordnade insatser vi genomfört så här långt varit framgångsrika men att vi 
måste fortsätta arbeta för att säkra en långsiktig och positiv utveckling. Viktiga fokusområden, för 
fortsatta positiva effekter, är en målsättning för det digitala arbetet, ledarskap och kompetensutveckling 
och en väl fungerande teknisk support och ett trådlöst nätverk med tillräckligt hög kapacitet. 
 
En framgångsfaktor är den framväxande dela-kulturen, där lärare på workshopstillfällen en gång i 
månaden delar med sig av sina erfarenheter av olika digitala verktyg och/eller program samt tipsar 
varandra om intressanta webbsidor eller föreläsningar på nätet. En sluten Facebook-grupp har också 
bildats, där personal delar med sig av erfarenheter och arbetssätt med stöd av digitala verktyg och/eller 
program. Detta är något vi kommer att arbeta vidare med och stötta. 
 
Sociala medier, upphovsrätt, etik, säkerhet och sekretess är områden där vi behöver följa utvecklingen 
och tillhandahålla fortbildning. 
 
Även om eleverna kommer till skolan med stor IT-vana innebär det inte att de alltid är kunniga i att 
använda digitala verktyg för sitt skolarbete, lärande eller kopplade till andra funktioner i samhälls- och 
arbetsliv. Det är kompetenser som skolan behöver stötta för att undvika att det skapas klyftor i det 
digitala arbets- och samhällslivet.   
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11 BILAGA 1. ELEVENKÄTEN 

Här återges endast texten (frågorna och svarsalternativen), inte enkätens exakta layout. Enkäten var 

webbaserad och besvarades anonymt. I rapporten redovisas svaren från ett urval av frågorna. 

En enkätstudie bland gymnasieelever i Skellefteå Kommun om att använda dator/plattor i skolan 
Begreppet 1-1 innebär 1 elev 1 dator. Skellefteå kommun har satsat på att varje elev på gymnasiet ska ha en dator och med det 
följer en satsning på lärarnas IT-kompetens. Tack för att du tar dig tid att besvara dessa frågor angående denna satsning. 
Inledningsvis ställs ett antal grundläggande bakgrundsfrågor och därefter följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. 
I anslutning till vissa frågor samt i slutet av enkäten finns det möjlighet att skriva några rader om du vill motivera dina svar eller 
om det är något övrigt som du vill tillägga. Observera att när ordet ”datorer” används i frågorna eller påståendena kan detta 
även betyda läsplattor, beroende på vad du använder/planerar att använda i din undervisning. 
 
1. Kön? Två fasta svarsalternativ: Tjej/kille. 
 
2. Vilket program läser du? Tjugo fasta svarsalternativ: Barn och fritid, Bygg och anläggning, Ekonomi, El och energi, Estetisk, 
Fordon och transport, Handel och administration, Hantverk, Hotell och turism, Humanistisk, Industriteknik, 
Introduktionsprogram, Lärlingsutbildning, Naturbruk, Naturvetenskap, Restaurant och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, 
VVS och fastighet, Vård och omsorg. 
 
3. Har du tillgång till dator/platta hemma? Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
4. Kan du koppla upp dig på internet hemma? Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
5. Har du egen smartphone? Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
6. 1:1-satsningen innebär att alla får en bärbar dator/platta. Vad tycker du om det? Skala 1-5. 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra. 
 
7. Påstående: ”Jämfört med andra i min ålder tycker jag att jag kan använda datorn/plattan…”. Tre fasta svarsalternativ: Lite 
bättre än de flesta andra, Ungefär som alla andra, Lite sämre än de flesta andra. 
 
8. ”Jag använder datorn/plattan på lektionstid…”. Fem fasta svarsalternativ: Aldrig, Nästan aldrig, Några gånger i månaden, 
Några gånger i veckan, Varje dag. 
 
9. ”Jag använder datorn/plattan på lektionstid för att…” Skala 1-5. 1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… söka information på internet. 
… skriva. 
… besöka communities (till exempel Facebook eller MySpace). 
… spela spel. 
… kommunicera med andra (e-post, chatt). 
… använda lärplattformen www.samarbeta.se. 
… räkna. 
… använda specialprogram kopplade till min utbildning, tex för musikproduktion, för CAD-, eller för att programmerar datorer. 
… använda specialprogram till exempel Mentimeter, Socrative eller Padlet. 
Annat? Skriv och berätta med egna ord: … 
 
10. ”Jag använder datorn hemma för att jobba med skolarbete…”. Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
11. Om du svarade Ja på förra frågan, hur många timmar per vecka använder du datorn hemma för att jobba med skolarbete? 
Antal timmar per vecka: … 
 
12. ”Jag använder datorn hemma till nöjen på min fritid…”. Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
13. ”Med hjälp av datorn/plattan kan jag …”. Skala 1-5. 1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… kommunicera med andra (e-post, chatt). 
… skapa en presentation. 
… spela in ljud. 
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… redigera bilder. 
… skapa presentationer med ljud och bild/film. 
… skapa och redigera en hemsida/blogg. 
… besöka communities (till exempel Facebook eller MySpace). 
Annat? Skriv och berätta med egna ord: … 
 
14. Finns det ämnen där ni sällan använder datorn/plattan? Om Ja, markera vilka ämnen det är: 
Tio fasta svarsalternativ: Ma, Sv/Sv2, Idrott, Ma, Teknik, No-ämnen, So-ämnen, Yrkesämnen, Språk, Estetiska ämnen. Ett öppet 
alternativ: Annat (skriv med egna ord)… 
 
15. ”Jag använder min smartphone för skolarbete…”. Fem fasta svarsalternativ: Aldrig, Nästan aldrig, Några gånger i månaden, 
Några gånger i veckan, Varje dag. 
 
16. Om du använder din smartphone för skolarbete, vad brukar du göra med den? 
Sju fasta svarsalternativ: Kolla schema, Anteckna, Kolla på www.samarbeta.se, Räkna, Hämta information, Kalender, Skapa kom 
ihåg-lista. 
 
17. Lär du dig bättre om du får använda datorn/plattan i skolarbetet? 
Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. Förklara varför du svarade Ja eller Nej: … 
 
18. Blir det roligare när du använder datorn/plattan i skolarbetet? 
Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. Förklara varför du svarade Ja eller Nej: … 
 
19. Tar du större ansvar för ditt skolarbete när du får arbeta med din dator/plattan? 
Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. 
 
20. Är det något mer du vill berätta om hur datorer/plattor används på skolan så skriv det här: … 
 
21. Behöver du utbildning för att lära dig olika funktioner på datorn/plattan? 
Två fasta svarsalternativ: Ja/Nej. Om Ja, vilka: … 
 
22. Hur sparar du dina dokument? 
Två fasta svarsalternativ: Datorns/plattans hårddisk, Google Dropbox eller annan molntjänst. 
Ett öppet alternativ: Annat (skriv med egna ord)… 
 
23. Övriga kommentarer eller synpunkter. Öppen fråga (svara fritt): … 
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12 BILAGA 2. LÄRARENKÄTEN 

 
Här återges endast texten (frågorna och svarsalternativen), inte enkätens exakta layout. Enkäten var 
webbaserad och besvarades anonymt. I rapporten redovisas svaren från ett urval av frågorna. 
 
En enkätstudie bland lärare i gymnasieskolan i Skellefteå Kommun om 1:1-satsningen och om undervisningen 
Begreppet 1-1 innebär 1 elev 1 dator. Skellefteå kommun har satsat på att varje elev på gymnasiet ska ha en dator och med det 
följer en satsning på lärarnas IT-kompetens. Tack för att du tar dig tid att besvara dessa frågor angående denna satsning. 
Inledningsvis ställs ett antal grundläggande bakgrundsfrågor och därefter följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. 
I anslutning till vissa frågor samt i slutet av enkäten finns det möjlighet att skriva några rader om du vill motivera dina svar eller 
om det är något övrigt som du vill tillägga. När ordet ”datorer” används i frågorna eller påståendena kan detta även betyda 
läsplattor, beroende på vad du använder/planerar att använda i din undervisning. 
 
1. Kön? Två fasta svarsalternativ: Kvinna/Man. 
 
2. Födelseår? Jag är född år:… 
 
3. Vilka ämnesområden ingår i din lärarexamen? Fem fasta svarsalternativ: Gymnasielärare allmänna ämnen, Gymnasielärare 
praktiska estetiska ämnen ex idrott, bild, mu, Gymnasielärare yrkesämnen, SFI-lärare, Speciallärare/specialpedagoger. Ett öppet 
svarsalternativ: Övrigt:… 
 
4. Hur många år har du arbetat som lärare totalt sett? Tre fasta svarsalternativ: 0-3 år, 4-10 år, 11 år eller mer. 
 
5. Vilka program undervisar du på detta läsår? Tjugo fasta svarsalternativ: Barn och fritid, Bygg och anläggning, Ekonomi, El och 
energi, Estetisk, Fordon och transport, Handel och administration, Hantverk, Hotell och turism, Humanistisk, Industriteknik, 
Introduktionsprogram, Lärlingsutbildning, Naturbruk, Naturvetenskap, Restaurant och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, 
VVS och fastighet, Vård och omsorg. 
 
6. Vilka ämnesområden undervisar du i detta läsår? Fem fasta svarsalternativ: Gymnasielärare allmänna ämnen, Gymnasielär. 
praktiska estetiska ämnen ex idrott, bild, mu, Gymnasielärare yrkesämnen, SFI-lärare, Speciallärare/specialped. Ett öppet 
alternativ: Övrigt:… 
 
Nu följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. Kryssa på skalan för att visa i vilken grad du instämmer med 
påståendet. 
 
7. Påstående: ”Jag känner mig väl förberedd för att använda datorer i min undervisning.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 
5=Instämmer helt. 
 
8. Påstående: ”Jag känner mig delaktig i 1:1-satsningen.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. Plus ett öppet 
svarsalternativ: Utveckla gärna ditt svar:… 
 
9. Påstående: ”Mina förväntningar på att integrera datorerna i undervisningen är…” Skala 1-5. 1=Mycket negativa, 5=Mycket 
positiva 
 
10. Hur använder du datorer i din undervisning detta läsår? Mina elever använder datorn/plattan på lektionstid för att… Skala 
1-5. 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… söka information på internet 
… skriva. 
… besöka communities (till exempel Facebook eller MySpace) 
… spela spel 
… kommunicera med andra (e-post, chatt). 
… använda lärplattformen www.samarbeta.se 
… räkna. 
… använda specialprogram kopplade till min utbildning, tex för musikproduktion, för CAD-, eller för att programmerar datorer. 
… använda specialprogram till exempel Mentimeter, Socrative eller Padlet. 
Annat? Skriv och berätta med egna ord:… 



37 

 
11. Påstående: ”Jag tror att datorerna i undervisningen kommer att leda till…” 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… bättre digital kompetens för mina elever. 
… bättre ämneskunskaper för mina elever. 
… effektivare arbetssätt för mina elever. 
… ökat samarbete mellan elever. 
… ökad dialog i klassrummet. 
… att elevernas lärande främjas. 
… bättre samarbete mellan lärare och elever. 
… en lugnare klassrumsmiljö. 
… ökad motivation hos eleverna 
… att ett formativt arbetssätt främjas. 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):  
 
12. Påstående: ”1:1-satsningen har inneburit att jag har utvecklat min undervisning.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 
5=Instämmer helt. Plus ett öppet svarsalternativ: Utveckla gärna ditt svar:… 
 
13. Påstående: ”Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka mitt arbete som lärare på följande sätt…” Skala 1-5. 1= 
Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… annan organisation av undervisningen. 
… underlätta planering. 
… underlätta administration. 
… underlätta kommunikation. 
… effektivare arbete på skolan. 
… utökat samarbete med andra lärare. 
… effektivare arbetsmetoder. 
… förändrade former för undervisning. 
… utvecklat samarbete med mina kollegor. 
… förenkla bedömning av elever. 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):  
 
14. Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka de uppgifter jag ger till eleverna: Ja/Nej. Utveckla gärna ditt svar:… 
 
15. Det jag ser som de största fördelarna med 1-1 satsningen är: 
… smidigare organisation av undervisningen. 
… tillgänglighet, slippa boka datasalar. 
… underlätta planering. 
… underlätta administration. 
… underlätta kommunikation. 
… effektivare arbete på skolan. 
… utökat samarbete med andra lärare. 
… effektivare arbetsmetoder. 
… förändrade former för undervisning. 
… utvecklat samarbete med mina kollegor. 
… förenkla bedömning av elever. 
… minskad kopiering 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):… 
 
16. De största hindren i 1:1-satsningen är: 
Teknikstrul, Att eleverna gör annat på lektionerna, Att jag har för dåliga kunskaper om att använda datorer/plattor i 
undervisningen, Bristande fortbildning, Att digitalisering av undervisningen leder till negativa effekter, För lite tid till att 
utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg. 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):… 
 
17. Har du några övriga kommentarer eller synpunkter? Öppen fråga (svara fritt) 
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13 BILAGA 3. REKTORSENKÄTEN 

Här återges endast texten (frågorna och svarsalternativen), inte enkätens exakta layout. Enkäten var 
webbaserad och besvarades anonymt. I rapporten redovisas svaren från ett urval av frågorna. 
 
En enkätstudie bland rektorerna i gymnasieskolan om 1:1-satsningen i Skellefteå Kommun 
Begreppet 1-1 innebär 1 elev 1 dator. Skellefteå kommun har satsat på att varje elev på gymnasiet ska ha en dator och med det 
följer en satsning på lärarnas IT-kompetens. Tack för att du tar dig tid att besvara dessa frågor angående denna satsning. 
Inledningsvis ställs ett antal grundläggande bakgrundsfrågor och därefter följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. 
I anslutning till vissa frågor samt i slutet av enkäten finns det möjlighet att skriva några rader om du vill motivera dina svar eller 
om det är något övrigt som du vill tillägga. Observera att när ordet ”datorer” används i frågorna eller påståendena kan detta 
även betyda läsplattor, beroende på vad du använder/planerar att använda i din undervisning. 
 
1. Kön? Två fasta svarsalternativ: Kvinna/Man. 
 
2. Högsta utbildning? Tre fasta svarsalternativ: Högskola, grundutbildning, Högskola, magister-/mastersnivå, Högskola, 
forskarutbildning. 
 
3. Hur många års sammanlagd erfarenhet har du som chef/ledare? Fyra fasta svarsalternativ: Mindre än 1 år, Totalt 1-3 år, 
Totalt 4-10 år, Totalt 10 år eller mer. 
 
4. Hur många års sammanlagd erfarenhet har du som lärare? Fem fasta svarsalternativ: 0 år (ingen sådan erfarenhet), Viss 
erfarenhet, dock mindre än 1 år, Totalt 1-3 år, Totalt 4-10 år, Totalt 10 år eller mer. 
 
Nu följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. Kryssa på skalan för att visa i vilken grad du instämmer med 
påståendet. 
 
5. Påstående: ”Jämfört med andra rektorer inom förvaltningen tycker jag att min digitala-kompetens är…”. Tre fasta 
svarsalternativ: Över genomsnittet, Genomsnittligt, Under genomsnittet. 
 
6. ”Jag känner mig delaktig i 1:1-satsningen.”. Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. Plus ett öppet 
svarsalternativ: Utveckla gärna ditt svar:… 
 
7. ”1:1-satsningen på min skola har en tydlig målbeskrivning.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
 
8. Påstående: ”Lärarna har deltagit i fortbildning med fokus på pedagogik för att använda datorn i undervisningen.” Skala 1-5. 
1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
 
9. Påstående: ”Teknisk support för personal finns tillgänglig i tillräcklig omfattning.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 
5=Instämmer helt. 
 
10. Påstående: ”Teknisk support för elever finns tillgänglig i tillräcklig omfattning.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 
5=Instämmer helt. 
 
11. Påstående: ”Lärarna i mitt/mina arbetslag har en positiv inställning till 1:1-satsningen.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 
5=Instämmer helt. Plus ett öppet svarsalternativ: Utveckla gärna ditt svar:… 
 
12. Påstående: ”Eleverna har en positiv inställning till 1:1-satsningen.” Skala 1-5. 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. Plus 
ett öppet svarsalternativ: Utveckla gärna ditt svar:… 
 
13. Påstående: ” Jag tror att datorerna i undervisningen kommer att leda till…” 1= Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt. 
… bättre IKT-kunskaper för eleverna. 
… bättre ämneskunskaper för eleverna. 
… effektivare arbetssätt för eleverna. 
… ökat samarbete mellan eleverna. 
… ökad dialog i klassrummet mellan eleverna. 
… att elevernas lärande främjas. 



39 

… bättre samarbete mellan lärare och elever. 
… en lugnare klassrumsmiljö. 
… ökad motivation hos eleverna 
… att ett formativt arbetssätt främjas. 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):… 
 
14. Påstående: ”Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka lärarnas arbete på följande sätt…” Skala 1-5. 1= Instämmer inte 
alls, 5=Instämmer helt. 
… annan organisation av undervisningen. 
… underlätta planering. 
… underlätta administration. 
… underlätta kommunikation. 
… effektivare arbete på skolan. 
… utökat samarbete mellan lärarna. 
… effektivare arbetsmetoder. 
… förändrade former för undervisning. 
… utvecklat samarbete med mina kollegor. 
… förenkla bedömning av elever. 
 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):…  
 
15. Påstående: ”Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka skolans organisation på följande sätt…” Öppen fråga 
(deltagarna kunde svara fritt):… 
 
16. Påstående: ” Jag tror att 1:1-satsningen kommer att påverka mitt arbete som rektor på följande sätt…” Öppen fråga 
(deltagarna kunde svara fritt):… 
 
17. De största fördelarna med 1:1- satsningen är (max 4 val)… 
… smidigare organisation av undervisningen. 
… tillgänglighet, slippa boka datasalar. 
… underlätta planering. 
… underlätta administration. 
… underlätta kommunikation. 
… effektivare arbete på skolan. 
… utökat samarbete med andra lärare. 
… effektivare arbetsmetoder. 
… förändrade former för undervisning. 
… utvecklat samarbete med mina kollegor. 
… förenkla bedömning av elever. 
… minskad kopiering. 
 
18. De största hindren i 1:1-satsningen är: (Fasta alternativ.) Teknikstrul, Att eleverna gör annat på lektionerna, Att jag har för 
dåliga kunskaper om att använda datorer/plattor i undervisningen, Bristande fortbildning, Att digitalisering av undervisningen 
leder till negativa effekter, För lite tid till att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg. 
Annat, nämligen (skriv med egna ord):… 
 
19. Övriga kommentarer eller synpunkter: Öppen fråga (svara fritt):… 
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14 BILAGA 4. ELEVERNAS SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR. 

 
Fråga 9b. ”Jag använder datorn/plattan på lektionstid för att… Annat?” Varje punkt motsvarar en deltagare. 
• Datorn är otroligt seg, kan dock bero på skolans internet. Fragil dator- både hård- och mjukvara. 
• Nu har jag svarat som att, om jag hade en skoldator så hade det varit som ovanstående jag svarat. För vi på HT har inga nu. 
• Kan inte använda plattan som jag fick för den funkar ej överhuvetaget därav går det inte 
• använda den. Måste sitta i datasalar osv för att kunna jobba. 
• Våra plattor funkar inte så vi har inget att använda. Vi måste sitta i datasal alltid och ska få lärarnas gamla som är dåliga istället för att ha 

tillgång till samma utrustning till andra elever. 
• Efetsom att vi inte har någon tillgång till en egen dator/platta då det har varit en massa strul så vet vi inte riktigt hur detta ska hanteras. 
• Vi kan inte använda dator eller platta eftersom att de inte fungerar. så alltså använder vi dem inte under lektionen 
• Våra plattor suger 
• Har en platta som inte fungerar i arbetet. Det går inte att använda powerpoint eller word. Vi ska nu få begagnade lärardatorer. Tycker det är 

dåligt av skolan att inte ha något kontrakt att kunna lämna tillbaka plattorna eftersom d 
• Vi har ingen platta eller dator. 
• Andvänder aldrig plattan för den är dålig! 
• Eftersom vi varken har platta eller dator är det lite svårt att använda dom......... 
• Vi använder aldrig plattan för att den funkar inte. 
• Jamen hur lätt är det egentligen att använda platta/dator på lektionstid när vi inte har någon? VI ÄR LOVADE ATT FÅ DET, MEN VI FÅR INTE 

DET! Orättvist, det är var det är. Anderstorpsskolan i SkellefteÃ 
• Jag tycker det blir mycket lättare i skolan när man har en egen dator, det är lättare att hem jobb och det går mycket fortare att skriva och 

kunna söka hjälp på internet. 
• Använder excel och word mycket 
• Tycker att datorn används till mycket annat av många, men skulle inte kunna tänka mig att studera utan den då den underlättar väldigt 

mycket.Vi borde gå igenom programmen som lärarna har gett oss, tex samarbeta och googledrive mer 
• Det händer väl att man kollar facebook i samband med att man ska göra något arbete med datorn, men tar inte upp datorn enkom för att 

besöka socialamedier under lektionstid. 
• Nätverket är katastrofalt dåligt. 
• Vi får använda den på nästan varje lektion 
• Det är bra förutom att man måste släpa den fram och tillbaka varje dag även fast man väldigt sällan behöver den. Och att vi var tvungen att 

betala för en datorväska själva fast andra program fick en gratis det var VÄLD 
• Jag använder ofta datorn till att söka fakta, skriva och anteckna. När det finns tid över surfar jag runt själv lite överallt. 
• Jag använder datorn för att anteckna under lektionstid mest, annars använder jag den till för att göra mitt arbete som vi fått i uppgift av vår 

lärare 
• Man söker ju oftast information om det du ska skriva om tex. 
• Vi använder datorn väldigt sällan, bara på NK:n och då har vi nätboken där. 
• Jag använder kalender och anteckningar för att komma ihåg olika saker, t.ex. läxor, prov etc. 
• Jag lyssnar ibland på musik med datorn när jag jobbar. 
• Att ha en dator har verkligen underlättat för mig då jag på riktigt kan uttrycka mig bättre när jag skriver på den än när jag skriver för hand. Jag 

har aldrig varit duktig på att skriva för hand och jag känner att ja 
• Jag tycker att datorerna används på ett bra sätt i undervisningen. Lärarna är duktiga på att använda dem. De underlättar mycket av arbetet. 

Man behöver inte släpa böcker, har allt samlat och det är mycket bättre 
• Tycker inte att man borde få datorer på skolan innan man går i gymnasiet. 
• Jag använder ritplattan också IBLAND. 
• Använda skolböcker på datorn och få dem uppläst. 
• Använder dator till att jobba med skolarbeten, lyssna på musik och använder den även hemma. 
• Det är fruktansvärt orättvist för elever som inte har tillgång till internet hemma. Är skolan baserad på datorer, och information och uppgifter 

kräver internet, så är det eran skyldighet att se till så att alla får det 
• Jag tycker våra datorer är ett jätte bra inlärnings verktyg. Bra att söka information, skriva och göra annat med. 
• Plugga 
• Kolla tumblr 
• Musik 
• Musik 
• Svårt att använda sig av surfplattorna för dom laggar alltid och funkar VÄLDIGT dåligt 
• Personligen tycker jag att laptops är bättre än surfplattor eftersom det är enklare att skriva långa texter och att köra mer avancerade 

program. 
• Jag anser att spela och chatta med folk inte passar på lektionstid då det är meningen att lära sig nått. Dem webbaserade programmen känner 

jag inte igen. 
• Tycker det hade varit bättre om alla fick en iPad istället för dator 
• Nej inget annat 
• Jag tycker att det är bra att vi har varsin dator 



41 

• Planera hur veckan ska se ut med hjälp av en notis på datorn. 
• För att kolla schemat 
• Plattorna är det sämsta skolan satsat pengar på. 
• Platta är helt värdelöst. Alla skolor som haft det har hatat det. En extremt dålig satsning. Satsa på bärbara datorer 
• Den används bra. 
• Jag använder den på det sätt som jag tycker är bäst för mina studier. Ibland så är det bra att få koppla sig upp på facebook bara för att få 

tänka på annat i ca 5-10 min för att kunna prestera bättre sen 
• Man får inte använda dator på vissa lektioner enligt läraren. (Matte, kemi) 
• Jag använder min dator till att arbeta i lektioner där vi skriver uppgifter, uppsatser och jobbar med CAD. På raster använder jag eventuellt 

datorn till att spela med klasskamrater. 
• Spela in och producera musik på fritiden. 
• Dator är jätte bra 
• Nätverket är väldigt segt 
• Uppkopplingen är värdelös! datorn är inte heller av den bättre sorten. Använder hellre papper och penna för datorn och internet är så dåliga. 
• Använder inte den så ofta och det är oftast till skolsaker 
• Riktigt effektiv till exempel att skicka och dela anteckningar med sina kompisar samtidigt som man har koll över alla sina dokument på ett 

mycket lätt åtkomligare sätt. 
• Det är användbart vid vissa tillfällen men kan också vara ett störningsmoment. 
• Språklektioner. Google translate, grammatik osv. 
• Hade jag haft dator hade jag använt den mycket mer på skolan och hemma, man kan inte göra så mycket med plattor. 
• Använder inte plattan nästan överhuvudtaget för den är så osmidig så jag går till biblioteket istället. 
• När man använder dator/platta är en fråga som nästan inte går att svara på eftersom att man inte har bestämda tillfällen för dem. 
• Jag har skrivsvårigheter med penna och laptop gör det lättare för mig att slutföra arbeten. 
• Datorn hjälper mycket när man ska hitta fakta om olika saker. 
• Datorn ger en ju en enorm källa till information men det krävs också ett visst ansvar av användaren. 
• Bra att vi har egen dator, ibland kan det vara svårt att koncentrera sig, men det är bara att öva. 
• Jag gillar alla låt alla vara :-) 
• Tycker det funkar dåligt då vi inte använder datorerna på lektionerna. Lärarna tvingar oss ändå att anteckna med penna och papper, trots att 

resurser finns. 
• Undervisning, bildvisning mm 
• Vill ha en dator inte platta 
• Blocket.se 
• Jag använder datorn för att söka efter bilder på google.se. 

 
Fråga 13. ”Med hjälp av datorn/plattan kan jag …”. Varje punkt motsvarar en deltagare. 
• Se serier och se filmer, lyssna på musik mm. 
• Spara bilder och dokument 
• Se film 
• Jag förstår mig inte på datorer så bra och har därför ingen aning hur man gör lite svårare saker. Man borde ha "datakurser" för att lära sig 

nödvändiga saker, OBS även lära sig om dropbox osv för att kunna spara 
• Inte särskilt ofta vi behöver göra uppgifter hemma med datorn så den ligger mest i väskan. 
• Jag använder de oftast för att se på Youtube, blogga, skolarbeten osv... 
• Vi får ingen utbildning om hur datorn ska användas, olika program med mera. Det förväntas bara att vi ska kunna det. Ej acceptabelt. 
• Se på film. 
• Jag har egen dator hemma som jag använder att kommunicera med kompisar och använder skoldatorn till skolarbete annars använder jag att 

redigera bilder. 
• Med tillbehör ibland såklart. Ljud spelar jag aldrig in med standardmick så jag vet inte om det finns, då använder jag externt ljudkort och en 

extern mikrofon. 
• Plugga och hitta information på internet. Wikipedia är bra ofta då boken inte alls berättar allt. 
• Besöka vänliga hemsidor :-) 
• Spela olika spel, ej på denna dator dock. 
• Se på 9gag och Youtube på rasterna 
• Jag kan använda sociala medier men är emot informationsinsamlande tjänster. 
• Leta reda på fakta. 
• Blocket.se 
• Kolla på bilder från google.se 
 
Fråga 14. ”Finns det ämnen där ni sällan använder datorn/plattan?” 
• Använder inte, funkar så dåligt 
• Vi kan inte använda vår platta för den suger. 
• Vi har inga så därför används det ju inte så mycket i undervisningen. 
• Engelska. 
• Kemi. 



42 

• Alla förutom NK. 
• Individuella instrumentlektioner. 
• Fysik. 
• Fysik. 
• Matlagningslektionen. 
• Vårdämnen. 
• Medicin. 
• Elektronik och Mekatronik 
• Matematik. 
• Mentortid. 
• Även alla andra lektioner för att jag hatar datorn. 
• Rytmik. 
• Kemi. 
• Engelska. 
• Spanska. 
 
Fråga 17b, Ja-svar, ”Om du lär du dig bättre med datorn/plattan i skolarbetet, varför?” 
• Man lär sig mer av att skriva av läraren 
• Det går snabbare att skriva på datorn 
• Jag lär och arbetar bättre när jag använder datorn eftersom det finns program och sidor som underlättar för mig när jag studerar 
• Jag vet inte jag bara lär mig bättre. 
• Vet inte riktigt, man hittar mer information, går snabbare än att skriva för hand, hinner anteckna mer. 
• För då hittar man mer "modern" info än vad som kanske står i böckerna. Och det kan även stå intressantare saker då. 
• T.ex. så tycker jag att det är lättare att lära sig glosorna på "glosboken.se", dessutom är det lätt att med hjälp av datorn söka upp saker som 

jag inte förstår. 
• Enklare att söka ny, fräsch information. Har man en bok som är något/några år gammal så kan det vara felaktig information/utdaterad 

information. Det tar också kortare tid att anteckna på datorn än för hand. 
• Jag får lättare fram information och fakta. 
• jag vet inte om jag lär mig bättre med dator men jag lär mig med datorn iaf 
• Lättare att få tag i information. 
• Kan skriva ner anteckningar jag behöver för att kunna plugga hemma och efter lektionstid. 
• Det är lättare att sätta ihop anteckningar inför prov och liknande. 
• Mycket lättare att anteckna 
• Det gör det enklare att skriva anteckningar och hänga med i lektionerna. Det blir inte lika mycket papper och gör också anteckningarna 

enklare att läsa - samt att jag kan fokusera och intressera mig mer för vad som händer på lektio 
• Lättare att söka reda på information.Går lättare att träna glosor.Det går fortare att anteckna. 
• Jag lär mig lika bra genom att höra genomgångar och skriva i ett block. Men förstås behövs datorn ibland - till presentationer och 

informationssökning och man kan arbeta henna med t.ex. Power Points för att få ett bättre arbe 
• Det är lättare och enklare att hitta fakta, och det är även lättare att träna exempelvis språk glosor. Det går snabbare att skriva då man hinner 

lyssna på läraren mer under tiden man antecknar de han/hon säker. 
• Därför att det är lättare att bland annat skriva och söka upp fakta. Det gör det lättare att bl.a. skriva uppsatser. 
• För det är ju lättare att söka information, och skriva osv. 
• Förmodligen för att man kan söka/kolla upp information. 
• Allt är mycket enklare. 
• Jag lär mig bättre då jag får en chans att söka informationen själv. Och det är alltid lättare att hitta informationen på nätet än via en bok. 

Sedan så är det alltid en bra träning för framtiden då de flesta 
• Då slipper man komma ihåg alla anteckningar som man har på lösa blad. 
• Det underlättar och man slipper komma ihåg massa böcker och papper, allt finns på datorn. 
• De blir lättare om man använder dator eller plattan. 
• man lär sig bättre av det men eftersom att plattan är så dålig så används den aldrig 
• Klart man lär sig mer, lärarna har oftast anpassat undervisningen för att alla ska ha en dator, men eftersom vi inte har någon har de gjort om 

deras undervisning, vilket gör att vi tappar vissa delar. 
• det blir lättare 
• JAG HAR INGEN PLATTA 
• För att det är lättare att få tag på information. 
• För att man får större utbud på fakta eftersom man har tillgång till internet och där finns det mycket fakta som man tar in och lär sig. 
• jag kan skriva snabbare och söka information med dator 
• För om vi får skrivuppgifter så blir det lättare att skriva dom på datorn 
• För att det går snabbare att hitta saker. 
• Finns mer möjligheter. 
• För att det går lättare att skriva och det är lättare att plugga och lära sig. 
• För att man kan göra allt mer välstrukturerat, och för att man orkar skriva ner allt (saker som man inte skulle orkat skriva ner om man skrev 

för hand). 
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• Det går enkelt och snabbt att skriva anteckningar och leta information på nätet. Det är även enkelt och smidigt att ta hem datorn och 
fortsätta med skolarbetet hemma. 

• Det är lättare att hitta information på internet och det är lättare att skriva mer. 
• Det blir mycket enklare att komma åt viss information, och det är enkelt att komma åt uppgifter om man är sjuk via samarbeta.se. 
• Det är lättare att skriva ner och anteckna det läraren säger. 
• Det förenklar det mesta vilket gör att man kan hinna mer på lektionerna 
• för att då blir allting enklare 
• För att det går enklare när man har en egen dator. 
• söka fakta, skriva ner anteckningar 
• beror på vad man ska göra. lättare om man har mycket skrivuppgifter som man har på samhälls. 
• Beroro på uppgift, men jag tycker det underlättar när man ska skriva inlämningsarbeten och det är även väldigt smidigt att ha alla läxor på 

datorn, så slipper man ta hem massa tunga böcker. Dock så är det ganska lÃ 
• Underlättar till redovisningen på många lektioner, om dom inte används till annat dvs. det stör mig när någon annan tex spelar spel eller 

lyssnar på musik 
• för att jag är mer fokuserad 
• Hittar info på google 
• Det beror lite på men det är bra hjälp om man ska söka information eller har långa skrivuppgifter. 
• Lättare att hitta information då tycker jag. 
• jag kan lättare hitta information och lättare få tag i skolarbeten. 
• Snabbt sett att leta rätt på information. Väldigt stort utbud på information osv.Samhället går framåt vilket gör det viktigt för att vi lär oss 

använda tekniska hjälpmedel eftersom det blir vanligare och vanligare mater 
• För att det är lättare att hitta information om olika grejer. Och skrivandet går snabbare och man behöver inte få skrivkramp. 
• För jag får skriva och då kan jag lära mig mer då jag lär mig bättre då jag skriver. 
• man ser mer utförligt på vad man skriver t.ex. då man ska skriva uppsats på svenskan. det finns många bra program på internet som lär en 

bättre än i böcker. man slipper att hålla reda på en massa papper som kan försv 
• det blir enklare 
• det går göra arbeten snyggare och mer lättlästa, det är även enklare om man skriver så slipper man sudda 
• dels för att det är lätt att hitta information 
• Det är lättare och mer effektivt att skriva ner t.ex. anteckningar på datorn än på vanligt papper, detta gör att jag antecknar mer än vad jag 

brukade göra förut. 
• Man kan söka upp på internet. Lättare att anteckna via datorn och att lämna in uppsatser. 
• Kan ju så klart lära mig lika bra av att använda skolböcker men har tillgång till mer information som jag kan lära mig av. Nackdelen med att ha 

tillgång till så mycket information är att det är svårt att bryta ner allt fÃ 
• går snabbare att hitta information 
• Enklare, intressantare. 
• för det blir lättare 
• Man har tillgång att kolla upp saker på internet och det har man inte i vanliga fall. 
• Det är enklare att anteckna och att ha kvar så man sedan kan plugga eller läsa på information. Man får den på ett snabbare sätt ex, 

samarbeta eller facebook skolgruppen där lärarna kan skriva snabb och viktig informantion. 
• jag lär mig bättre då jag kan skriva arbeten på word 
• För att innehålla all information från tidigare lektioner. Vi skriver aldrig någonsin på papper och det tycker jag är väldigt smart. Det ger en 

slags frihet och allt blir med organiserat. 
• För att det är väldigt smidigt att ha datorn bredvid sig, det går snabbt att skriva ner det lärare säger osv. Det är även lättare att plugga. 
• det finns rättstavningsprogram, och man får mer tillgångar till information,  du behöver inte böcker eller papper, det finns i datorn. 
• Det är så pass vanligt att man skriver på datorn nu så det är bra att man får göra det. 
• För att det går snabbt att söka information eller anteckna. Ska man skriva en uppsats är det enkelt att ta bort och göra om. Det går snabbare 

och det är enkelt att skapa en presentation. 
• Det underlättar, t ex om man ska söka fakta. Man får också lära sig använda källkritik som man inte gör om man bara använder sig av 

böcker.Det är även lättare att skriva på datorn. 
• Det går fortare att anteckna och skriva samt redigera i det skrivna materialet. Man kan lätt skapa diagram och söka bilder på internet som kan 

göra så att man lättare kommer ihåg vad man gått igenom för att man kommer ihåg 
• Det är enklare och skriva och man har tillgång till google att söka information. 
• I vissa fall kan det underlätta att använda datorn. Ex. vid estetiska uppgifter där man istället för att skriva förhand kan jobba med Sibelius. 
• för att allt blir så mycket enklare, det är lättare att skriva texter, lättare att få tag i information m.m superbra! 
• Man kan hämta mer information, det är lättare att skriva, vissa program är bra för olika lektioner (sibelius, garageband) 
• man får ju tillgång till mer information men det kan vara jobbigt att ta sig in på nätböckerna för de fungerar inte alltid 
• Jag kan söka info på internet ifall jag är osäker på något. 
• därför man kan googla på allt som man vill veta och så är det roligare att lära sig från datorn än om man ska läsa från ett papper. 
• Ibland ja ibland nej. Jag lär mig bättre om jag skriver och jag skriver mycket snabbare på datorn, plus att det är lätt att ta upp datorn och 

skriva klart sin uppsats på lektionen. Men samtidigt så distraherar den ibland vilket är 
• Det känns som om jag har bättre koll på grejer när jag kan ha skolarbetet på en dator. Man kan ha öppet flera grejer samtidigt och enkelt 

flytta runt filer till sina klasskamrater och lärare. 
• Jag vet inte exakt om jag lär mig bättre. Det är nog ganska lika. Men datorn underlättar arbetet och är ett bra hjälpverktyg. Samtidigt lär man 

sig att hantera datorn och tekniken vilket är viktigt. 
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• Lättare att kolla upp saker man inte förstår, bra att kunna få lärarens presentationer så att man kan gå tillbaka och kolla på info från 
lektionen. 

• Man kan skapa på ett enklare sätt, det är ett mycket bra hjälpmedel! 
• Med hjälp av internet kan man kolla upp saker man inte riktigt förstår snabbt och enkelt 
• Går mycket bättre att söka info på internet och så än i gamla böcker. 
• lättare att hitta information och man behöver inte slarva bort papperet som man har all info på. 
• Jag skulle vilja svara både och men det går ju fortare att söka information på datorn än i en bok tillexempel. Dock så får jag lätt ont i 

huvudet/ögonen och jag vill inte ha en "paddnacke"... 
• Det är lättare att skriva uppsatser på datorn. Dessutom finns utbildningsböckerna på internet alltså är det lättare att bara ha datorn i väskan 

än flera böcker. 
• Kan få böcker upplästa och man har allt på ett och samma ställe. 
• Med hjälp av datorn kan man lättare hitta info och då är det lättare att till exempel forska inför en uppsats. 
• för att stava och rätta fel man gör går fortare än att fråga lärare, eller kompis. 
• Lättare att hålla reda på grejerna, få tag på information m.m 
• För att man kan söka information på internet 
• Det är båda ja och nej. Det är ett bra sätt att söka information, göra presentationer och skriva. Men vissa saker kan man inte lära sig via 

datorn utan på andra sätt men datorn är helt klart bra. 
• Det blir lättare att söka information. 
• För att man har allt på datorn,lätt att hålla reda på. Men det kan vara skönt att plugga utan dator också. 
• till exempl på median kan jag ju inte precis redigera utan en dator medan på NK kan jag anteckna förhand om jag vill 
• endast på mina mediaämnen då jag ska kunna redigera bilder, annars skulle jag klara mig utan den 
• För att det går lättare att anteckna på datorn. 
• Det går snabbare att få tag på information 
• lättare att anteckna 
• kan få del av mer information 
• Datorn har blivit något som jag bär med mig överallt och det betyder att jag har tillgång till anteckningar, samarbeta osv hela tiden. 
• för att det är lätt att söka information på datorn 
• Man kan lättare söka information och man kan fort ta emot mejl från läraren och kolla samarbeta. 
• Man kan lätt söka information och hålla reda på anteckningar. Man får även mejl från lärarna och kan kolla samarbeta. 
• Det är mycket smidigare än att skriva för hand och man kan lätt hämta information. 
• Man kan lättare anteckna under lektionerna och man hinner anteckna mer på datorn än på papper. 
• Enkelt att samla information 
• jag kan kolla upp mycket information som jag lär mig av.jag får jobba med CAD och då utvecklas man. 
• Det blir lättare att komma åt information. 
• Både ja och nej. Det är väldigt bra att söka  information över internet, men det är väldigt lätt hänt att man gör annat 
• Man har allt på samma ställe, och kan söka mer information. 
• för att det tar lång tid att använda sig av papper och penna. det är dessutom effektivare att lära sig till exempel glosor på internet eller att 

skriva en lång text på word. 
• kan ta reda på information snabbare och lär mig mer. 
• Det gör skolarbetet enklare. 
• det är mycket mycket smidigare, och det är klart att det är lättare att lära sig utifall att man även har koll var man har alla sina uppgifter 

m.mnackdelen är att ens stavning aldrig blir kollad och sällan förbättrad 
• ;p 
• För att det förenklar arbetet vilket gör att jag kan fokusera på inlärningen mer, det blir lättare att hålla reda på skrivuppgifter via datorn 

istället för i pappersform, det är även enklare att skicka in uppgifter i ti 
• Exempelvis stavning på word. 
• Ja det går snabbare och man hinner och alltså mer. 
• Jag lär mig bättre då jag får anteckna på datorn, men för att det ska funka krävs ett visst ansvarstagande. 
• Ibland och ibland inte. 
• för att det är lättare att få tag på skolarbete 
• ja för att man har tillgång till nätet och massor av information 
• Om man ska hålla en presentation om tex ett land, så är det så mycket lättare att lära sig genom att söka på datorn än att gå till biblioteket. 
• man kan googla saker som man inte förstod . man får mer information om allt 
• ja det blir lättare 
• Går snabbare att skriva och lätt att hitta information 
• När jag söker  information så lär jag mig ju något 
• Det går lättare & snabbare att söka information & anteckna 
• det är lättare och går fortare att skriva texter. Man kan snabbt hämta information på internet. 
• för att då finns det på datorn, och jag kan inte tappa bort viktiga papper. 
• Borde funnits ett möjligtvis som svar 
• För då kommer man lättare ihåg de man skrivit och pluggar lättare 
• Smidigare och lättare att hålla reda på grejerna. 
• Genom att skriva och kunna radera och ändra lätt är det lättare och smidigare att lära sig. 
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• Jag lär mig bäst av att skriva och läsa och då är datorn ett mycket bra hjälp medel. 
• Det gör att arbetet går lättare och fortare. Samt all information jag har användning för. 
• Informationen som krävs för ett skolarbete är mer tillgänglig och underlättar därför vid arbetet. 
• Jag tycker att jag lär mig bättre om jag får använda datorn till att göra skolarbete. Jag lär mig snabbare eftersom jag är en person som lär mig 

bättre vid att får röra mina händer. 
• Jag kan skriva mycket utförligare och sedan är det tydligare när man ska skriva ut t.ex. om man ska lära sig en presentation utantill. Fakta att 

hitta blir mycket lättare också. 
• det är roligare och mer intressant 
• för jag hinner anteckna och söka information bättre 
• Jag får söka information och får då fler källor att använda. 
• Det spelar ingen roll men man lär sig lika mycket 
• man kan lättare hitta information 
• för att det är ett enkelt och effektivt sätt. 
• Man kommer lättare ihåg och har lättare att hålla reda på alla saker 
• Man får mer tid 
• anteckna. 
• Alla uppgifter finns tillgängligt på datorn. Allt är samlat på ett ställe. 
• Lättare att skriva och söka info 
• för att det blir lättare att använda datorn tycker jag. det blir som lättare att hitta fakta då. 
• för man kan leta information på internet 
• Lättare att skriva på datorn än med penna och papper. 
• Det är lättare att söka information. 
• Det är lättare att skriva på datorn än för hand, och så kan man hitta information snabbare 
• ja 
• För att då kan man läsa mer på internet 
• det är mer organiserat 
• För att det är enklare att ta reda på information och det blir lättare. när man ska skriva så  ser man om man stavat fel och då kan man lära sig 

att stava rätt istället. 
• för det bli lättare att skriva 
• det är lättare för då ser man vad man redan har skrivit och kan gå in och läsa senare om man vill 
• för jag har svårt att stava 
• Det är enklare att kolla upp fakta, stava rätt och hålla koll på alla sina saker 
• enklare att skriva samt lägga till istället för om man har ett papper 
• Det är ett lättare och ett snabbare sätt att få ner information som läraren säger, sen är det mycket lättare att dela upp så man kan plugga 

snabbare/lättare 
• För det är lätt att få tag på information om arbetet. Det är även lättare att skriva, sudda ut och fylla i med mer ord mitt i en mening. 
• Vet ej 
• det blir lite tråkigt att sitta och läsa i boken ibland. och jag kan leta information som jag inte hittar i boken 
• kan söka information lättare 
• Allting blir enklare då allt finns samlat på ett ställe. 
• datorn gör att man kan hitta sin information som man söker ännu lättare än om man ska leta i en bok som kan ta ännu mer tid 
• Det är enklare att hitta användbar information utöver det som läraren säger. 
• Arbetet blir effektivare 
• Därför 
• det bara är så 
• För det är lättare att ha allt på en plats istället för flera olika anteckningar som är utspridda. 
• Det blir lättare att göra skolarbetet med hjälp av datorn. 
• för det är lättare och använda den 
• man kan hitta information mycket snabbare. 
• n 
• för att man kan söka fakta och informationer. 
• För det är ba så 
• man använder program man vanligtvis inte anväder hemma 
• Det är mycket enklare att hitta informationen jag behöver. 
• för att då hittar man lättare information om saker. 
• för att det är enklare än att skriva och det är lättare att komma åt info 
• det är lättare att skriva och så vidare på datorn 
• Man kan söka upp andra källor på nätetoch hämta information. 
• är ett enklare sätt att komma ihåg och bevara information. 
• Det blir lättare att konsetrera sig. Du kan lyssna på musik som i mitt fall gör att jag kan hög prestera 
• Man får se t.ex hur olika maskiner fungerar och hur de konstruerade och utifrån detta kan man lägra sig ganska mycket. 
• jag tycker att det e tråkigt och jobbigt att använda papper och penna och sitta hitta ord i ordlista. Det mycket lättare och snabbare att få 

använda dator. 
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• enklare att skriva och kolla upp saker 
• Jag får tag på mycket information. Det är en viktig resurs. 
• Man kan söka information, lättare att skriva 
• Anteckna 
• allting har man kvar, man tappar inte bort något papper mm. 
• Snabbare att skriva, bättre presentationer, lättare att hitta information 
• det är lätt att söka upp information 
• :) 
• .... 
• ja för man kan söka information, mycket snabbare. 
• Många saker som att skriva och leta information blir mycket smidigare och lättare med hjälp av en dator. 
• Det kan vara så ibland 
• Det blir lättare att ta reda på fakta och det är lättare att skriva. 
• Man lär sig använda framtidens lärorike. Hämta info samt Google osv 
• Är det något jag inte förstått på lektionen eller missat kan jag lätt hitta den informationen och "läsa" in det på egen hand. 
• För att vid användning av dator vid skolarbete så blir man mer anpassad för hur man arbetar på de flesta jobb i det moderna samhället. 
• Ibland finns informationen bara på samarbeta, t.ex Teknik, då finns nästan allt på samarbeta och då lär jag mig ju antagligen bättre då jag 

använder datorn, men om jag skulle t.ex använda datorn då det är matte så sk 
• Jag lär mig bättre eftersom att det är ett bra hjälpmedel som man bland annat enkelt använda för att tex söka information samt skriva texter. 
• Har enklare att skriva på datorer. Tycker också att datorn gör det möjligt att lära sig en sak på flera sätt. 
• Kanske inte bättre just, där är nog snabbare ett bättre ord. Slippa kolla bibblan eller vänta och leta upp när mammas dator är ledig. 
• jag kan hitta mer information. 
• Man orkar mer om man använder datorn och det är roligare och lättare att hitta information via internet än i böcker 
• jag har läs och skriv sårigheter så det käns lättare då 
• det är lättare att spara saker som man måste komma ihåg eller skriva typ uppsatser 
• Lättare att skriva, och skriva om på en dator. Många saker blir roligare vid en dator. 
• för att det är lättare att skriva och allt som man vill skriva ryms smidigt. 
• för att jag har språkstörning 
• Vissa saker lär man sig lättare med en dator 
• för det gör de 
• för den hjälper mig. 
• För det är lättare och få snabbare info 
• lättare med data än med papper 
• mycket smidigare att ha allt skolarbete på datorn. 
• bättre än papper, går fortare också 
• För att det är lättare att hålla reda på och då kan man plugga lättare. 
• Lättare att spara saker och man tappar inte bort och man slipper ha massa paper 
• för de är bara så 
• lättare att förstå 
• för att jag få mer info av internet 
• för att det är enkelt att jobba med datorn 
• man kan komma ihåg lättare 
• För att sitta med en datorn där allt finns är mycket roligare än att sitta med en bok, penna och papper. skriver jag tex nått på svenskan så kan 

jag skriva mycket mer, bättre och fortare. Finns bara positiva saker med datorn. 
• För att man söker om information man inte kan. internet kan allt. Roligare blir det också. och lättare för att skriva t.ex. 
• jo.för att söka snabbt information. 
• Därför att vi använder den jätte mycket 
• Lättare att hitta info 
• därför 
• man lär sig mer när det är roligt 
• För jag skriver som en kratta 
• unlimited källa till information 
• man kan få mer fakta 
• Man har snabbare tillgång till information och uppgifter. Alla har även samma chans till info. 
• Leta fakta, slippa skriva på papper osv. 
• ja för att jag har mycket lättare för att skriva på datorn 
• För att det blir enklare skriva och det går snabbare att skriva ner så man kan ta in mer information senare :D 
• för att det är enklare att hitta information och det finns rättstavningsprogram, alla papper och uppgifter finns på samma plats. och det blir 

mycket enklare att skriva eftersom du behöver inte sudda ut en hel text för att ändra en men 
• Vi får större tillgång till information och vi kan lättare rätta oss själva. 
• Det blir en mer personlig inlärning än att man sitter med en bok och läser. 
• både ja och nej, allt blir lättare men samtidigt är det lätt att hamna på facebook. 
• de är lite av båda för jag har lite svårt att göra det man ska men det är mycket lättare att skriva osv 



47 

• lättare att hålla reda på allt och skaffa information 
• För att åtkomsten till information går mycket bättre och man kan också dela med sig viktiga arbeten till gruppmedlemmar om man är 

frånvarande. 
• jag har dyxelixi och datorn är ett bra hjälp medel 
• man lär sig bättre än om man skulle läsa ur en bok. 
• Man kan hitta information snabbt 
• Lättare att hitta information. 
• för det är enklare att skriva och hitta information på internet 
• Ja för det är enklare att anteckna och spara 
• Enkelt att söka reda på information. 
• finns mer info att hämta via internet. även mycket tydligare anteckningar som man kan göra mycket mer snygga. 
• ewg 
• Enklare att hitta information osv 
• Det är både ja och nej. Man lär sig inte bättre fast man lär sig snabbare och mycket enklare/roligare 
• Det är sant asså 
• Snabbt att anteckna och leta upp fakta m.m på internet 
• Finns mycket information och sånt. 
• . 
• För att man får ett större utbud att söka information samt använda program som gör specialiseras in på kursen man går. 
• Det är lättare att hitta information än i böcker. 
• NEJ 
• Lättare tillgång till olika källor inom ett ämne. 
• nej 
• inte mycket lättare, men att hitta information på datorn är väldigt praktiskt. 
• Om jag inte fick använda datorn eller mobilen så skulle det vara svårt att kunna hitta information då man behöver den 
• Det blir lättare att söka info mm 
• Enklare att skriva och bearbeta texter. Vilket jag kan göra utan dator, datorn gör det bara snabbare. 
• Det underlättar arbetet. 
• därför 
• Det går fortare att skriva och då hinner man med i tempot, sen är det även lättare att hitta sina dokument. Dock så tappar man fort 

stavningen pga auto correct vilket inte är bra. Och om datorn krånglar kan det lätt hända att 
• Jag kan hitta fakta 
• Det är ganska obehändigt att alltid ha med sig datorn. Det är dock nödvändigt bl.a. När det gäller skrivuppgifter eller glosträning i viss 

utsträckning. 
• Ja, eftersom allting går mycket smidigare och man kan repetera glosor etc. i bra program som finns på nätet istället för att använda det 

klassiska då man håller handen för ena spalten. 
• svårt speciellt på tekniken att lära sig CAD utan dator... 
• På tekniken hade det varit svårt att lära sif vissa saker utan dator; t ex CAD 
• I tekniken behöver man dator för att CAD:a så det mer som en behöv än om det är bättre eller inte. 
• en stor användning är lexikon för att översätta ord. 
• lättare att dela/hitta information. lättare att skriva. bra sätt att göra ankäter på, som denna:) 
• lättare att söka information om man inte får hjälp 
• Det är nödvändig att ha dator på teknik lektioner för att kunna använda CAD programmet. 
• Om jag använder en dator så får man det lättare att hitta information. 
• hittar bättre information och har ett bra ställe att spara mina arbeten på så att det blir lätt att använda 
• Ja, man kan få mer fakta än med andra medel, också lättare att hitta. 
• Det blir bättre så, för om läraren bara säger om den saken som vi just pratade om kanske man glömmer vissa saker. det är bra att man kan gå 

in och kolla på internet på vad hen just pratade om! 
• för att om jag inte förstår något så kan jag lexikon genom dator för att översätta ord 
• Enkelt att ta bilder med mobilen så man slipper skriva osv, hade jag haft dator hade jag också skrivit en massa där, men med plattan är det så 

sjukt jobbigt så jag gör inte det. 
• Inte med plattan, men dator. 
• för att det är ett enklare föremål att jobba med 
• nej 
• lättare 
• Blir som ett hjälpmedel som hjälper till på massa olika fronter. 
• Jag tycker det är enklare att förstå och förklara med datorn 
• lättare att hitta och information 
• Jobbigt skriva, mycket papper jobbigt överallt 
• Lättare att anteckna, beräkna och samla information. Den ger mig tillgång till alla mina arbeten utan att leta mig genom högar av papper. 
• för att det går fortare att få tag i det man vill hitta via internet istället för att läsa böcker 
• jag tror det iallafall för att man är mer van vid att använda en dator hemma och då får man också skriva. 
• det blir lättare än att anteckna på papper 
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• Man kan söka upp förklaringar på saker man inte förstår 
• För att google har mer information än läraren. 
• Lärt sig att hantera word exel och andra hjälpmedel. 
• Ja det tror jag. Man blir mer inspirerad att jobba. Roligare än böcker. 
• För att text är mitt liv 
• För att det är roligare och ej lika jobbigt som att skriva förhand. 
• Man blir aldrig låst, så man har alltid möjligheten att gör uppgiften när som helst 
• lättare 
• ja om jag får en dator 
• jag sitter så mycket 
• jag svarade ja för att om man har tillgång till en dator kan de va lättare för vissa att plugga och det är lättare att hålla reda på materialet om 

man har det på datorn. 
• därför 
• för att det blir enklare man gör det på datorn! 
• Informationen är ny och snabb att få tag på 
• de är lättare att lära sig 
 
Fråga 17b, Nej-svar, ”Om du inte lär dig bättre med datorn/plattan i skolarbetet, varför?” 
• Går snabbare men lär mig inte mer. 
• Muskelminne- är det en myt? 
• Nej eftersom jag lär mig bättre av att lyssna. 
• För att våra plattor inte fuknar! 
• Anväder aldrig plattan, eftersom den inte funkar till skolarbetet 
• Jag har egentligen ingen aning eftersom jag aldrig har fått provat då vi inte har någon dator/platta. 
• vi har inga datorer så vet inte 
• Vi har ingen platta. 
• Jag tror inte jag lär mig bättre, men skolarbetet blir ju lättare att göra. 
• Jag har ingen platta!!! 
• det går lika bra med böcker, förutom då man pluggar glosor eller söker information som inte finns i böcker 
• Jag lär mig allt i skolböckerna och genom anteckningar från mina lärares föreläsningar. Ibland antecknar jag på datorn men oftast skriver jag 

för hand. Datorn kan dock hjälpa om jag måste söka efter information, men jag l 
• Distraherande 
• för det är lätt man kommer in på andra sidor och gör annat på datorn än skolarbetet 
• fokuserar på annat 
• Eller jag vet inte, anteckna för hand är ju lättare och mer lärorikt men att söka information på internet till arbeten är ju nödvändigt, så ja, 

både och 
• Egentligen tycker jag varken ja eller nej på den frågan eftersom det spelar ingen roll om man har en dator eller ej i skola, det som läraren lär 

ut är fortfarande detsamma. Jag kan se att datorn är ett störningsmoment för vissa om 
• För man blir så distraherad av allt annat som finns på datorn 
• Datorn hjälper mig inte bättre att förstå. Det är mer jobbigt att använda datorn hela tiden för jag får ont i huvudet. 
• Jag blir trött av att sitta så mycket med datorn. Ibland kan det hjälpa om det är någon bra övning som vi använder oss av som t.ex glosor.eu. 

Men bara att ha en dator hjälper inte så mycket.Dessutom kan man bli distraherad av an 
• Lärde mig lika bra utan dator förr. 
• jag lär mig ungefär lika bra dock så är resten av internet ganska distraherande 
• Jag trivs mycket bättre med att göra anteckningar på papper. Jag kan inte datorn bra nog för att känna mig bekväm, och jag får inte utbildning 

om den. 
• Jag lär mig lika bra med som utan dator. 
• Både och. beror lite på vad det är man gör på datorn. 
• Datorn har inte lärt mig något som en lärare inte kunde lära mig. 
• Både och, men det är lätt att bli distraherad av andra saker du kan göra online. 
• lär mig lika bra tror jag 
• man använder datorn till annat, jag blir ofokuserad. 
• Man blir ofokuserad och använder datorn till annat än skolarbete. 
• jag lär mig inte bättre men jag lär mig enklare 
• Jag lär mig bättre om man får göra saker praktiskt än att skriva ner saker på datorn. Det är även lättare att få in saker som man ska plugga till 

genom att skriva ner det på papper senare. 
• Vet ej 
• Spelar ingen roll, skönare utan dator 
• Lär mig inte bättre, men visst blir det roligare och framförallt lättare. 
• Information jag hittar på t.ex internet hade jag lika gärna kunnat hitta i böcker, det är lätt att man går in på facebook eller liknande när man 

ska utföra ett arbete på datorn. 
• det beror på. ibland kan datorn göra saker roligare som gör att det blir enklare att lära sig med ibland så spelar det ingen roll. det är enklare 

med en egen dator om man ska söka fakta. 
• Vet ej. 
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• den föränklar men man kan lätt hamna på t.ex facebook. 
• Jag lär mig ungefär lika mycket, jag känner ingen skillnad. 
• rdgrdrg 
• jag visste redan hur man använder programmen på datorn 
• hinner bli arg för att datorn/internet är så seg 
• Det är väldigt mycket vi gör utan datorn så jag tycker inte det är alltför stor skillnad och är väldigt osäker på frågan. 
• Blir lite för distraherande 
• bara inom cad kanske 
• eftersom att man skriver oftast på den vilket hjälper mer än lära en något, Och på andra sidan så är det bättre 'n att lära sig av en lärare än på 

wikipedia eller någon annan hemsida. 
• Störningsmoment 
• För att du lär dig inte med stavningen 
• Krångligt 
• Därför att böcker är bättre på att ge en information. Detta på grund av att du får "ta" på infon. 
 
Fråga 18b, Ja-svar, ”Om du tycker att det blir roligare när du använder datorn/plattan i skolarbetet, varför?” 
• Det blir lättare att anteckna och arbeta och då blir det också roligare. 
• Finns mer och snabbare information tillgänglig. 
• Dator är roligare. 
• Ju enklare det blir, desto roligare blir det. 
• Man har ett eget ansvar 
• Men för att det är roligare att använda tangenter 
• är roligare att använda sig av en dator än en bok 
• För de blir de 
• När man får arbeta via datorn så blir variationen större eftersom det går att variera lektionerna och arbetssätten på många olika sätt genom 

att använda sig av datorn och dess program 
• Det är roligare att sitta vid datorn och hitta information och anteckna än att sitta och lyssna på en lärare hela lektionen. 
• För att det går snabbare och lättare att skriva på datorn 
• lätt 
• Man får en bättre översikt på arbetet 
• Alltid roligare med en dator 
• Nästan allt är roligare med en dator 
• För att det finns olika program som gör arbetet lättare och roligare 
• Man kan göra roligare presentationer. 
• Därför 
• För då behöver man inte bara sitta och söka i skolboken heldagen, utan också leta efter nyare fakta om det området. 
• blir annorlunda inlärning 
• ibland 
• För man kan sätta sig var man vill och sedan ha det smidigt, sedan kan man samtidigt lyssna på musik. 
• Man kan variera mellan att skriva på dator och papper och en del saker är lättare att anteckna på datorn. Även att dela sina anteckningar 

med andra blir lättare via datorn. 
• Hatar att skriva för hand 
• Det blir både enklare att skriva anteckningar och ha koll på anteckningar, samt att det blir enklare på att ha koll på vad som ska lämnas in. 

Man slipper all frustration. Det blir också roligare att hänga med på lektionerna när m 
• Jag vet inte 
• Ja eftersom man kan göra fler saker på datorn. 
• Det är alltid trevligt med lite omväxling från papper och penna. 
• FÖR ATT DET ÄR SÅ. 
• För då är det enklare att göra uppgifter en att skriva på papper  och lättare att ta hem arbetet och jobba hemmma. men tyvärr funkar ju inte 

plattan och vi ha inga datorer som vi kan använda 
• Det blir alltid roligare att använda datorn och sedan så blir det så att det blir en träning. 
• du hittar lättare information osv. 
• Vi ungdomar är bra på att jobba med datorer. 
• Det blir lättare och man blir klar snabbare. 
• för det är lättare också, man orka inte bära 10 skrivböcker varje morse. stället tar man bara datorn som kan innehålla allting i en lite plats 
• Det är bara roligare. 
• För att det är smidigare än att skriva för hand, man kan lyssna på musik och kolla andra sidor ibland. 
• allt blir lättare. 
• Ja det blir roligare eftersom man kan skriva på dator eftersom det är ett mycket enklare alternativ. 
• jag kan till exempel lyssna musik och samtidigt jobba med min skolarbete 
• För att man kan variera mycket av skolarbetet. 
• Ja, det blir en helt annan grej då man alltid använt papper och penna. Mycket roligare och effektivare. 
• Ungefär samma svar som på föregående. 
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• det blir enklare och går snabbare 
• Det är roligare att skriva på datorn och det är också enklare då man inte behöver hålla koll på lösa papper 
• Det är roligare att skriva på datorn och det går snabbare 
• Vet inte riktigt varför, känns bara roligare. 
• det blir lättare och mer modern. 
• Man kan göra så mycket mer, t.ex. göra en presentation mycket roligare 
• för att då kan man gå in på vissa bra program 
• Det är lite lättare att skriva på datorn än att skriva på papper. 
• blir mer fritt 
• för att det är mycket roligare att skriva på en dator än på papper + att det går mycket snabbare. 
• allt är roligare med internet 
• man har något att gör under rasterna 
• lättare att skriva och få ordning på sina anteckningar 
• man får mindre skriv kramp och snyggare text när man skriver. 
• Om man får tid över så kan man spela. Det som är så bra är just att man slipper söka i böcker utan man letar på nätet. 
• För att man kan söka information på olika frågor i arbetet. 
• det går snabbt och det lätt att hitta information. 
• för de är kul 
• för det är en dator 
• För att det tar kortare tid att anteckna 
• För att det går fortare och det är lättare att lära sig. 
• roligare använda datorn än skriva för hand och söka upp fakta i böcker 
• Det blir enklare och mer spännande för det finns mer att göra. 
• det är roligare att kunna använda olika program istället för papper och penna. 
• för de är roligt:) 
• Bättre presentationer, ta pauser och spela 
• Dator är roligt 
• man kan använda sig utav olika program tex. powerpoint 
• ja för man kan göra så mycket saker som man inte kan göra på ett papper eller i en bok. 
• Roligt för det blir lättare att skriva, det går snabbare och lättare att söka information. 
• för att jag inte blir trött 
• Får använda mig utav roliga program. Tex. Indesign, powerpoint osv 
• Oftast blir det roligare och enklare. 
• Det blir det 
• Man kan checka Facebook snabbt och man känner sig mer hemma. Roligare att leta info på nätet än i en bok 
• det är roligare att sitta på datorn och söka runt istället för att läsa runt i en bok. 
• För det är roligare att söka information på nätet än i en bok 
• Man får göra något annat istället för att bara sitta med böcker och läsa/göra uppgifter o.s.v. 
• Mer omväxling. 
• Det blir smidigare och mindre frustrerande 
• För det kan bli väldigt långtråkigt att läsa böcker och hitta information. Och man kan skapa roligare presentationer. 
• Som sagt. Enklare för mig. 
• Går snabbare 
• det blir lättare 
• det står oftast mer och bättre information och det är ett roligare sätt att hitta på eftersom du kan söka runt efter en sida som passar dig 
• man kan göra många saker med datorer som man inte kan göra annars som gör att undervisningen kan bli mer interaktiv som gör den 

roligare. 
• Både och, det är ju inte så ofta så lite roligt med variation. 
• det är lättare att hitta information än om man skulle använda en bok 
• På en dator kan man lättare göra t.ex. powerpoints och sådant. 
• För att allt är lite lättare. 
• för att man kan använda den i raterna 
• Ibland jobbigt att skriva 
• det blir lättare 
• slippa sitta med lösblad och böcker 
• För de är tekniskt och man lixom gillar tekniskt 
• Lättare att skriva 
• man blir så irriterad av att använda papper och penna 
• roligare och smidigare 
• går fortare än att skriva på papper 
• För att man kan göra presentationer och hitta information lättare 
• man slipper hålla reda på alla paper 
• Ja för då lär jag mig bättre och då blir det en mycket roligare lektion 
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• omväxling 
• för de bli de 
• för jag löser problemet genom att söka på internet 
• det känns lättare att arbeta med datorn. 
• enklare 
• det blir lättare arbeta med vissa arbeten 
• man kan göra vad som helst 
• för att det ät lättare. 
• Roligare för att man kan söka på vad som helst. 
• För att man skriver mycket bättre på datorn 
• slipper skriva 
• Roligare för det blir mer variation 
• därför 
• det blir lite mer variation 
• det blir mer multimediala arbeten. 
• Mer hajp 
• Ibland och ibland inte, det blir ofta mycket mer praktiskt än att ha stora mängder papper med sig. 
• för att man slipper skriva för hand 
• Man kan lyssna på musik, kanske ta en kort paus och kolla Facebook, lättare att skriva och redigera det du skrivit. 
• Enklare. 
• Roligare än att bläddra i en bok 
• man kan få nyare och roligare fakta än i böcker 
• Det är en ny teknik. Väldigt intressant. Och man får en dator att leka med på rasterna. 
• Skönare än att läsa böcker. 
• ja för allt går mycket snabbare för mig då 
• För att det är en rolig sak att ha ^^ 
• Information kan vara intressantare på internet än att läsa en bok. 
• för det är roligt med tekniska saker 
• Det är roligare att sitta vid datorn än att sitta och läsa i en massa böcker. Plus att alla skolarbeten är på datorn och inte en massa papper i 

väskan. 
• Det är ett enklare sätt att kunna jobba på, och ett roligare sätt att leta information. 
• det är lättare att skriva skolarbeten och anteckna för att det går snabbare och är mera effektivt 
• För att det är roligare och lättare att lära när man får se tillexempel digitala bilder på internet eller läsa från en powerpoint etc. 
• För det blir lita annars än ifall man bara skulle ha böcker. Det blir roligare med lite variation. 
• för att det blir enklare och på rasterna så kan man underhålla sig. 
• Vi är en generation som har vuxit upp med datorer så vi alla har ett intresse för datorer och om man får ta hjälp av något som man tycker är 

intressant så blir arbetet roligare och mindre jobbigt. 
• det är mycket enklare att vara kreativ på datorn, och att visa andra vad man är bra på. 
• För att man är less läroböcker då man använt dem 1an-9an 
• egentligen verken eller, det kan vara kul med datorn med det kan vara kul utan också 
• För att det går mycket snabbare och det är enklare som jag skrev tidigare. 
• för man slipper en tråkig bok. 
• För att det är lättare och mindre drygt. 
• Jag tycker det blir roligare när man använder datorn i skolan för man får lära sig att arbeta på ett annat sätt än vad man gjort förut. 
• För att jag är född i den generationen där datorer och teknik är skoj. 
• I vissa fall kan det bli roligare, ex. om man får göra en film istället för ett skriftligt arbete. 
• För att det är kul att använda tekniska prylar tycker jag och det tycker nog också de flesta. det gör ju att det känns roligare att lära sig nya 

saker. 
• Det är roligt att redigera både bilder och text, det är inte lika krävande för händerna att skriva på dator än för hand med en penna. 
• man får göra fler presentationer och det är roligt annars har det inte förändrats så mycket 
• de är en dator.. duh? 
• Då kan man jobba och samtidigt lyssna på musik så det blir roligare att jobba. 
• tillgång till sociala nätverk och chatter m.m. 
• samma som på förra 
• Mer variation. 
• Man har bättre koll och man blir inte lika lätt frustrerad för det är svårare att tappa bort grejer. 
• Man kan variera arbetet genom att använda dator ibland och ibland inte. Man kan göra många roliga saker som powerpoint-presentationer 

m.m. 
• Jag finner det mycket mer intressant att skriva på ett tangentbord än på papper och jag slipper oroa mig för skrivstilen. 
• Variation i arbetet. 
• det bara blir så 
• det blir inte bara att sitta och läsa i en textbok, man kan kolla filmer mm också. 
• fungerar bra och underlättar skolarbetet 
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• Det går snabbare att skriva 
• för att jag använder en appledator, antagligen 
• Mycket mer frihet, enklare, personligare. 
• man behöver inte ha alla papper på bänken. 
• Ibland. Det kan vara störande också när ALLA sitter med en dator och man kan inte kommunicera med dom. De är så uppslukade... Men man 

kan hitta intressanta bilder och så på den. :) 
• Lättare att hitta information. 
• Det är lättare att läsa och skriva på datorn än för hand och så 
• för man lär sig mer och man kan ha roligt när man blir klar med arbetet. 
• Det finns många möjligheter på datorn, man får chansen att se annat än det som står i läroböcker. 
• Jag tycker att det är roligare att leta fakta på datorn och att skriva på datorn 
• för att man slipper skriva för hand oftast. 
• Lättare blir roligare. 
• Man kan vara mer kreativ, leta bilder, youtube-klipp, använda sig av färger, olika typsnitt. Det är så mycket man kan göra med sin dator. 
• Det blir smidigare att skriva långa texter och det går fortare. 
• Det blir lättare,och så beror det på vad man ska göra för arbete. 
• Ingen gillar papper och penna 
• För att det är jobbigt att skriva förhand. 
• Man kan ta en pause om man blir trött. 
• För det är inte lika jobbigt att skriva på datorn som för hand. 
• Mycket roligare att söka information på datorn. 
• slipper skriva för hand 
• Det går sjukt mycket fortare att skriva. 
• för att det går mycket fortare att skriva på datorn och man kan dekorera sina dokument:') 
• för man slipper bära runt alla böcker 
• lättare att skriva, ibland kan man gör annat på datorn, nåt roligt tex tumblr. 
• Alltid roligt att använda datorn 
• man kan gå in på sociala hemsidor när man lessnat och sen återgå till arbetet efter ett tag. Gör det lättare att engagera sig, ibland. 
• Roligare ä att läsa i en bok. 
• ingen skrivkramp, ibland får man använda power point. 
• det är ansträngande att skriva så när man slipper det negativa blir det mer possitivt över. 
• Dator är roligare än att skriva. Man kan använda sig av en massa olika program som gör skolarbetet mycket roligare. 
• För att det går fortare och lättare att göra skolarbeten på datorn. 
• ege 
• Det går snabbare= mer tid över till annat 
• Kreativt och enkelt = roligt 
• Dator är ju som en rolig grej 
• Svårt att förklara 
• Bra som omväxling 
• För DET FINNS INTERNET 
• Jag antar det för att man kan göra mer roliga presentationer samt diverse grejer. 
• För att man kan surfa annat också. 
• NEJ 
• Jag föredrar att skriva och läsa texter på datorn. 
• Om det blir enklare att komma åt information  och så vidare via samarbeta så blir det också roligare att arbeta. 
• nej 
• det är roligare än gamla böcker, lite mer fritt. 
• Man kan som sagt ha mer information till skolarbetet, söka mer intressant fakta. 
• Jag använder Google minst ett dussin gånfer per dag, och om jag instället tvingats använda böcker för att hitta det jag vill veta så skulle det 

både ta längre tid och det skulle vara mindre roligt. 
• För att man kan skriva långa texter och enkelt ändra i texten. 
• Det går fortare och är enklare. 
• underlättar mycket 
• Inte roligare men det underlättar 
• Ja och Nej. Det blir i alla fall mindre långtradigt att sudda ett halvt a4 på datorn. Datorn är mest en stor bekvämlighet. 
• Man kan använda sig av flera olika källor istället för att använda läroböckerna. 
• Det gör skolarbetet enklare. 
• tetris 
• Det är svårt att förklara det är som inte så mycket skillnad kring det ämnet anser jag. 
• Det är tråkigt att skriva för hand. Abburido. 
• Det är roligt att vara på datorn och det är roligare och lättare att leta information på en dator än att leta informationen i böcker. 
• På lektionerna använder jag ogärna tekniska hjälpmedel med undantag för skrivuppgifter och presentationer. Det är på fritiden som den gör 

arbetet roligare när uppgiften inte är fixt. 
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• ;p 
• För att det är enklare att söka upp information till skrivuppgifter, det är lättare att kolla upp stavningar på ord, vilket gör det roligare, och det 

är kul att få hjälp av tekniska hjälpmedel vid presentationer och redovi 
• Det går att göra mer saker som en power point till en presentation. 
• Det finns flera möjligheter att utnytja 
• Ibland blir det roligare 
• ibland så kan det vara roligare att ha en dator 
• heartstone 
• blir mer vuxet på något sätt, det kan ju vara roligt!! 
• Ibland, beror på vad man gör 
• musik kan jag lyssna på när jag har framme datorn och det underlättar i vissa fall 
• ja, men inte nödvändigt vis, som vanlig antar jag 
• det blir lättare och lära sig saker 
• som sagt det mesta blir lättare 
• roligare när man kan jobba istället för att bara sitta och vänta på jäälp 
• tillexempel när man ska presentera i svenska eller engelska...det är alltid roligare och jobba med powerpoint ... 
• man får det mycket bättre gjort och det blir roligare då. 
• det är inte alltid lika kul, men att variera saker blir man inte lika lätt trött på. 
• man blir inte uttråkade då om man har dator 
• blir roligare 
• Det är inte alltid roligt att skriva för hand. 
• För det går snabbare 
• Känns mindre jobbigt än att skriva på papper & man kan göra flera saker samtidigt. 
• som på 17,b. 
• nej 
• nej 
• Det gör  det hela roligare med ett nytt koncept. Trött att sitta med pennan i handen hela tiden.. 
• man kan smyga med annat 
• för att det är tråkigt att skriva. 
• Det blir en helt annan sak, Jag gillar att arbeta med datorer 
• Ja, det är roligare än att sitta vid bänken och läsa i boken 
• allt tar inte lika lång tid och de blir lättare att hitta de man behöver 
• Mer kreativt och inte lika mycket skrivkramp i händerna samt inte lika tråkigt. 
• Musik. 
• för man kan använda den till att göra roligare redovisningar och annat som gör arbetet rolig + man kan lyssna på musik 
• känns roligare och lättare än att skriva en lång text med penna. 
• Alltid roligare att skriva på dator än att skriva för hand. 
• det blir kul 
• vet inte 
• Både roligare och lättare att skriva på tangenter än med en penna 
• det går fortare att söka info och det ger möjlighet till andra medier än traditionella(t.ex iron cad) 
• Allt går snabbare och lättare. 
• Det är enklare och går snabbare att hitta information och göra presentationer på datorn. 
• Man har tillgång till att tillexepmel lyssna på musik. 
• Dator är roligt 
• Helt enkelt ett roligare verktyg 
• Det blir roligare att söka information och så än i böcker, men som sagt vet jag inte om jag lär mig mer. 
• Eftersom jag sitter mycket på datorn i min fritid för nöjesskull så har jag lärt mig att jag tycker om att sitta på datorn, vilket skapar en positiv 

effekt även om det handlar om skolarbete. 
• När man ska anteckna i ex. ett grupp arbete är det roligare och lättare att anteckna. Man kan göra roliga Powerpoint och sånt. 
• ja, det är så tråkigt att kolla i en bok och läsa 
• DET ÄR 2014.INTE 1970.Mer än så behövs knappast säga, tekniken går framåt, därför är det bättre att hänga med den istället för att försöka 

skymma undan den som många lärare verkar vilja göra. 
• de går fortare och smidigare 
• Det blir variation i arbetet. 
• blir lite mer varierat 
• för det känns mer intressant 
• För att man kan lyssna på musik oxå 
• Går fortare att få uppgiften gjord på datorn 
• Det blir lättare att hitta det man gjorde lektionen innan. 
• bättre 
• mer som hemma, inte lika stelt 
• För då kan man lyssna på musik samtidigt. 
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• jag svarade ja för att det blir kanske inte lika långtråkigt om man har en dator, annars blir man ju less på att skriva. 
• epa 
• dagens teknik är rolig! 
• man kan se lite mer än man kan på böckerna 
• det bara bilr de 
• jag vet int riktigt, men det blir som ba de. 
• ja mycket roligare för det går snabbare att skriva 
• Det går fortare att skriva och det är annars än det varit förr typ i lågstadiet. 
• det är roligare än att bara sitta och lyssna på en lärare 
• Man är mindre begränsad. Man kan t.ex ändra stil och färg på texten på word. 
• ja 
• För man hittar bättre information 
• för då slipper man skriva på papper, om man stava fel så behöver man inte sudda bort. 
• man blir inte lika uttråkad 
• På ett sätt blir det roligare för att det går betydligt fortare att använda datorn och man kan göra mycket fina presentationer! 
• kolla bloggar 
• Det känns mer modernt och man behöver inte anstränga sig så mycket. 
• För det är bara allmänt roligare att skriva på ett tangentbord än på papper. 
• Kan kolla fb samtidigt 
• jag vet inte om det är roligt 
• För att man kan koncentrerar mycket när man är på skolan. 
 
 
Fråga 18b, Nej-svar, ”Om du inte tycker att det blir roligare när du använder datorn/plattan i skolarbetet, varför?” 
• Neutral 
• Lika jobbigt ändå att göra skolarbete, men betydligt lättare än att behöva kolla i böcker och skriva för hand. 
• För den krånglar ju bara hela tiden! 
• Använder aldrig plattan, eftersom den inte funkar till skolarbetet 
• Har ingen 
• Vi har inga datorer så vet inte 
• Det blir ju inte roligare, det blir ju bara lättare, 
• Det gör som ingen skillnad. 
• Man fastnar lätt på andra sidor än dem man ska vara på, t ex. facebook. 
• Vet ej 
• Som sakt, spelar ingen roll 
• Datorn används oftast för att skriva och hitta information, det hade varit likadant med papper, penna och böcker. 
• rdgdrg 
• blir arg för datorn laddar så mycket 
• Vet ej 
• Den är endast jättejobbig att bära med och vi använder den nästan aldrig. Den laggar hela tiden och internet fungerar nästan aldrig. Inget är 

roligare med datorn. 
• Det beror helt på vad vi använder dem till. Det är inte alltid roligare. Ibland är det roligare, ibland inte. 
• Det betyder mer trassel, teknik som laggar och internet tillgång som inte funkar. 
• Det spelar ingen roll vad man jobbar med! 
• Eftersom plattan är jättejobbig och omständig. 
• Inget blir roligare med plattan, sjukt osmidig, riktigt seg. 
• Det är roligare att läsa från böcker 
• Jag tycker personligen att det är både lättare och roligare att läsa i böcker och skriva förhand. 
• Allt skolarbete suger troru de blir bättre bara för att jag använder en platta eller 
• Jobbigt att bära runt på datorn. Men är ett bra hjälpmedel 
• Samtidigt som jag får möjlighet till en mer effektiv arbetsplattform måste jag även ta ansvar för att den används på rätt sätt. Jag tycker inte 

att den är "roligare" att arbeta med. 
• Det blir inge roligare 
• varken eller. 
• för plattan suger 
• ingen andledning 
• Det är inte roligare att använda den för det är ju fortfarande skolarbete som du gör. så nej det är inte roligare för att skolan inte är rolig 
• Jag tycker inte att det blir roligare, blir hellre att man använder datorn till annat än just skolarbetet, och dom få gånger då man ska skriva med 

papper och penna så får man kramp. Men samtidigt har man börjat fokuserar mer på 
• det är mycket att hålla reda på och ha ansvar över, men samtidigt är det lättare att få ha allting samlat på ett ställe. 
 
Fråga 20. Är det något mer du vill berätta om hur datorer/plattor används på skolan så skriv det här. Detta var en öppen fråga och här nedan 
listas alla svar (varje punkt motsvarar en elev). 
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• Man måste ju kunna plugga. 
• Ingen skillnad. 
• Det som är synd är att många sitter och gör annat på datorerna under lektionstid t.ex. spelar spel. Jag tycker lärarna borde vara hårdare med 

att kolla att alla faktiskt gör vad de ska. 
• Då samlas alla anteckningar på samma ställe, samarbeta används mer då också 
• Tror det är ganska lika. 
• Vi på HT har ju inga datorer. 
• Vi använder inte våra platter i skolarbetet eftersom de är så dåligt anpassade för dom uppgifter vi håller på med. Därav används inte 

plattorna. (önskas datorer) 
• Det blir mer gjort om jag använder en datorn. Speciellt då det gäller att kolla samarbeta det blir mycket enklarare att hålla koll på hur man 

ligger till och vad som ska göras. 
• Eftersom att vi aldrig kan få de klart med våra plattor så funkar de ju inte speciellt bra 
• Hur dem ska användas. 
• det blir inte lika mycket koncentration på genomgångarna när man har en dator framför sig 
• det beror på hur man vill använda dator vill man sitta och spela eller sitta göra klar uppgifterna det beror på data användaren 
• flitigt 
• Kollar mycket facebook och sportbladet 
• många använder det till fel saker, vilket ALLA lärare påpekar vilket avbryter elevernas undervisning. borde vara upp till eleverna själva om de 

vill hänga med eller inte. 
• Många i min klass sitter och spelar spel på lektionstid istället för att jobba och när man gör grupparbete så får man som tjej göra allt jobb och 

killarna sitter med sin dator och spelar spel, åh älska datorer till killarn 
• ibland så stör dom undervisningen 
• Datorn påverkar inte ansvaret 
• Datorerna kan ofta användas till att surfa och spela än att göra det man egentligen ska. 
• Vissa använder den kanske mer till spel än skolarbete och sådant. 
• Jag skulle vilja säga att de flesta använder deras datorer till spel, Facebook och liknande. Inte många som bara använder den till skolarbete. 
• Nej 
• datorerna används inte lika mycket som de kan göras men det är för att det finns en vana att skriva på papper och penna. lärare säger inte att 

vi får använda datorerna och då är det inte alltid så att vi använder dem 
• Tycker att dom används lite lite men samtidigt så är det kanske svårt att få in dom mer i undervisningen än hur det redan är. 
• spel 
• Vet ej. 
• nej 
• näe men dom är sämst 
• dom kom aldrig hålla i 3 år. aldrig, dom ä ju sopslut redan efter ett halvår, dom gå redan så trögt så man bli galen, ja va tvungen å starta om 

datorn för att kunna gör den här enkäten 
• man slipper massa papper man tappar bort. 
• lättare att hitta uppgifter 
• Jag måste sköta om min dator. 
• Vi som gå fordons så finns det ett spel som heter car mechanic simulator 2014, ett väldigt verkligt spel som man lär sig MASSOR av. Tycker 

det borde finnas i kursen. man får tex byta delar som är slitna på en bil, man får ett brev 
• Nej. 
• nej 
• därför 
• Ibland används dem till annat än skolarbete, även på lektionstid. Av vissa alltså. 
• Har lättare tillgång till sociala medier men jag anser inte att jag jobbar mindre för det. Jag skulle vilja ta en paus då och då även om jag inte 

hade datorn. 
• det är ingen skillnad 
• Många gör annat på datorerna under lektions tid än sådant som man ska göra. 
• Många spelar spel vilket jag tycker kan vara störande. Om man tex. sitter bakom en som spelar så fastar man lätt i att kolla hur exempelvis 

bollen eller personen rör sig snabbt över skärmen. Det kan nog distrahera flera vid genomgå 
• Det är enklare och hålla reda och sortera ditt arbete, eftersom jag verkligen inte kan hålla koll på papper. 
• Internet är segt och samarbeta vill inte alltid fungera som det ska. Datorerna är väldigt sköra och har väldigt lätt att gå sönder (och eleverna 

måste betala). 
• Jag tycker det är väldigt bekvämt med en dator. 
• Den mest populära användningen är mer eller mindre underhållning emellan lektionerna. 
• Jag tror att många frestas att använda dem på lektionerna till annat än skolarbete. När man ska plugga på datorn är det lätt hänt att man 

börjar med någonting annat vilket kanske mindre risk med böcker. 
• nej 
• många med macdatorer sitter typ klistrade framför dom vid lektionsstarter och på raster 
• Jag tycker de finns 3-4 stycken i klassen som inte kan hantera datorerna, dom sitter bara och tittar på tv-serier osv på lektionstid. Vilket jag 

tycker är fel. Men de ser inte lärarna. 
• Vi har interaktiva böcker (NO och SO) och då blir det mycket läsning på datorn också. Det kan vara skönt att bläddra i böcker också så det 

borde inte vara liite mindre dator enligt mig... 



56 

• Jag har alltid tagit stort ansvar för mitt arbete så det är ingen skillnad om jag använder dator eller inte 
• folk använder väl datorn på annat sätt också, istället för att jobba men de flesta använder nog för att jobba hoppas jag. 
• vet inte 
• Jag tycker att iallafall jag lär mig bättre om jag får skriva för hand. 
• Bra när man väntar på  bussen och inte har något att göra. 
• eggwgrw 
• Används för lite 
• Folk spelar spel på dom. 
• Blir ofta ett störande moment 
• NEJ 
• nej 
• det känns som att det är lättare att få saker gjort snabbt, därför gör man inte uppgiften helt klart direkt utan väntar till man kommer hem. 
• Många spelar lite för mycket spel 
• :P 
• tetris 
• Jag tycker att vissa använder datorn till fel saker 
• På skolan använder jag datorn mest till skolarbete och ibland till onlinespel på raster/håltimmar. 
• Dator lämpar sig vid större projekt och glosläsning, miljövänligt 
• Det blir miljövänligt om alla elever få tillgång till en egen dator eftersom att det minskar användningen av papper och papperstillverkningen. 

Lärare kan även nå ut till eleverna lättare med information via t.ex mejl. 
• Nej, det minskar. Jag blir snarare distraherad än inspirerad av den. 
• Ansvaret sitter inte i om man har dator eller inte 
• ironcad laggar sönder 
• nej 
• Många använder för att lyssna på musik och spela. 
• vet inte 
• Jag vill inte berätta nå mer 
• Sammarbeta är ett enormt hjälpmedel 
• Om jag till exempel ska framföra en powerpoint som jag ska arbeta med hemma är det så otroligt mycket enklare att ta med datorn än att 

flytta över med USB osv. 
• Det ända som är lite synd med datorn är att dem är så otåliga, dem kan bli slitna och trasiga fast man bara haft dem i sin dataväska och varit 

jätte försiktig med den.Även att internetuppkopplingen är lite dålig ibland 
• på ett bra sätt 
• Man har det alltid med sig och det känns lättare och roligare. 
• De används inte alltid till skolarbete på lektionstid vilket kan störa eftersom lärarna blir irriterade då. 
• blocket 
• nej 
• används aldeles för mycket för facebbok och sånt skit. 
• nej 
• det är många som använder det för andra saker än skolan på lektioner 
• mmmmmm 
• nej 
• nej 
• Jag tycker att många använder den till att vara på Facebook än att använda den till skolarbeten. 
• Fördriva tid på rasterna, t.ex. ser på film eller något. 
• det kan användas till att söka information, skriva och sånt 
• Mindre konsentration 
• Plattorna funkar inte!!! 
• Plattan går inte att använda till skoluppgifter!! 
• vi har inget 
• Samma som ovanstående 
• vi har inga datorer så vet inte 
• Andvänder aldrig plattan!!!! 
• Nu ska jag berätta det här från början:Vi fick plattor från början (alla andra fick dator), FICK INGEN UTBILDNING, och när plattorna inte var 

någon bra lösning för oss, så var det vårt fel och fel på VÅR ATTITYD. 
• Ibland sitter elever och spelar spel under lektioner. De får skylla sig själva om de inte hänger med, men ibland blir man distraherad av en 

skärm som blinkar framför en. Då kan de bli svårare att hänga med. 
 
Fråga 21b. ”Om du behöver mer utbildning för att lära dig olika funktioner på datorn/plattan, vad är det du behöver lära dig mer om?” 
• Köra presentationer på enkla sätt och dylikt. 
• Det finns många olika program som är fiffiga, vilket det är väldigt få man kan med 
• Olika program och så vidare. 
• Allt 
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• Alla behöver inte en utbildning. Jag klarar mig och då vi väl hade våra plattor som funkade så hade jag inga problem med den då den bara var 
till hjälp och jag har lätt för att lära mig på egen hand. 

• allting vi fick aldrig en genomgång av plattorna 
• Hur man uppdaterar 
• Ja. 
• Allt. 
• Allting. 
• Det beror på om man kan ha någon kurs med något program som man aldrig använt, då behöver man en utbildning. 
• det är ju om vi ska lära oss nått nytt program 
• mer avancerade saker 
• Vad man ska göra då den inte funkar 
• Olika program 
• vet inte ens vad det finns för funktioner 
• Google drive 
• exel 
• ALLT! Speciellt sparar funktioner så inte alla dokument försvinner. 
• CAD 
• Tänker då på olika tekniker som vi måste lära oss, tex CAD 
• Olika program såsom Excel osv. 
• Både ja och nej, program man inte har haft kontakt med förut, tex Cad och sådana program. Word, excel och powerpoint är program man har 

mer kunskap i. 
• CAD, Excel och såklart extragrejer som photoshop om man vill ha såna grejer. 
• Det är vissa program man måste lära sig använda men inget man måste lära sig om datorn 
• man behöver utbildning för att använda vissa program T.ex. CAD. men den sortens undervisning får vi på lektionerna. 
• Vet ej. 
• jag vill gärna lära mer om data funktioner. 
• programmera, film, foto designa 
• sibelius 
• Musik mjukvaran 
• De olika Microsoft programmen. 
• Olika adobeprogrammen är svåra 
• adobe programmen 
• Om man är nybörjare och inte kan något om datorer, men man lär sig med tiden och nu kan man med den ganska bra. 
• Lite mer om hur programmen funkar, lite systeminställningar om grunderna i datorn. 
• Jag behöver inte lära mig mer, det har varit bra och viktig information som vi fått. 
• I början visste jag inte så mycket om hur man använde en mac så det var jag tvungen att få lära mig innan. 
• Om man inte vet hur datorn fungerar så är det bra om man läser på lite så man vet hur datorn ska användas, så som kortkommandon och så 

vidare. 
• Sibelius och andra musikprogram. Möjligen mer om hur man använder sig av datorns funktioner och vilka som finns. 
• Hur olika program fungerar (sibelius, garageband, powerpoint, etc.) 
• Lite information kanske om hur man använder bas-programmen så som alla skrivprogram (som word, powerpoint,excel). Inte bara för min 

skull, utan för alla som kanske inte är så vana att använda dem. En kort kurs på en timme bara hade 
• Just nu behöver jag inte det, men när man fick nya program var det bra att de gick igenom dem. Och även att man fick en kort utbildning om 

mac eftersom så många inte vet hur de fungerar jämfört med windows. 
• Skapa mer avancerade presentationer, spela in ljud bland annat. Det behövs kanske inte just nu dock. 
• Om man börjar använda ett program som man aldrig har använt eller vill lära sig mer om funktioner i allmänhet 
• programmen vi har fått, exempelvis photoshop 
• beror på vad det handlar om 
• I allmänhet hur saker fungerar. 
• photoshop 
• InDesign, Photoshop, resten som jag inte ens vet varför jag har. 
• Excel 
• Office, så som exel, word och power point. 
• Jag var tvungen att lära mig hur man använder excel. 
• Vissa program på datorn 
• Inte just nu men om man får något nytt program så behöver man utbilda sig så man kan använda det programmet. 
• Använda cad programmet 
• Jag har inget problem på nätet men jag skulle behöva lite mer info om funktionerna på Powerpoint och Excel. 
• Excell 
• Vissa program ja, beror på till vilken slags utbildning, t.ex CAD. 
• Det skulle vara bra med en hel genomgång av datorns funktioner och vissa program, såsom word, powerpoint och excel eftersom man 

använder dessa väldigt mycket. 
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• Det skulle vara bra med en utbildning då jag skulle ha större möjlighet att använda olika program och veta mer om programmens olika 
funktioner, speciellt till standardprogrammen som word, excel, power point osv. 

• Office sidor, Paint 
• Iron CAD 
• CAD, det är inget man kan helt utantill 
• cad 
• Ironcad 
• CAD 
• Vi behöver den till ironCAD 
• bara små saker som hur man kan förbättra sin dator och sånna små trick som blir mycket snabbare och smartare att använda. 
• olika funktioner och program 
• Det kan t.ex vara ett matematiskt program som man inte kan så väl. Då kan man behöva en instruktion. 
• Excel 
• Funktioner på Word, pp. 
• Excel 
• Endast för specialprogram som cad, excel och liknande 
• tekniska grejer t.ex. om man ska stänga av internet förut så visste jag inte vars knappen var. 
• det varierar beroende på vad man jobbar med 
• lennart 
• jag vet int hur man redigerar på datorn 
• nej 
• Powerpoint och Excel. 
• excel 
• excel 
• Allt! 
• allt 
• Windows 8 
• Hur den fungerar. 
• ALLT 
• CAD 
• Typ alla program. 
• Hur den fungerar över huvud taget. Jag har lärt mig hur den fungerar, men i början fick man bara försöka utforska själv. Vi fick lära oss lite 

kort när vi fick dem, men sedan har vi inte fått veta något mer. 
• Hur man använder olika program på datorn, word, exell med mera. 
• Hur man använder olika program. Hur man ska göra med bilder. Inställningar. 
• Skolans system saknar undervisning i Excel, vilket skulle innebära stora fördelar i arbetet om vi fick lära oss att använda det. 
• blir lättare 
 
Fråga 23. Övriga kommentarer eller synpunkter? (Öppen och avslutande fråga.) 
• Dåliga plattor 
• Tycker det var riktigt bra att tanken var att vi skulle få en dator var, att vi sedan skulle få en platta och att den strulade rår inte vi för. Tyvärr, 

så blev vi drabbade av detta och vi har nu aldrig tillgång till att arbeta med. 
• fixa nya datorer till oss i HT, varför ska vi drabbas av att våra plattor inte fungerar. 
• Våra plattor suger och våran klass vill ha likadana datorer som alla andra ettor men istället ska vi få begagnade gamla tunga feta sega 

datorer.... fy skäms på skolan som inte gör det rättvist för alla 
• Ge oss bra datorer som alla andra ettor på skolan. 
• Man borde låsa in datorn i klassrummet på lektionerna när man inte behöver dem, då väldigt många inte kan koncentrera sig 
• Skolan borde ha satsat mer pengar på datorerna så att alla kund ha fått en Apple-dator istället. för nu är det ORÄTTVIST att några få ha en 

bättre dator än alla andra. 
• Behåll datorerna 
• det är bra att ha datorer för att då har vi saker vi kan göra på långa raster. lärare måste säga att vi får använda datorerna för att T.ex. skriva 

anteckningar för att nu säger lärarna att vi oftast ska skriva p 
• datorer är för sega 
• Tycker alla ska få datorer eftersom det är hur bra som helst! 
• Dåligt när vi fick datorerna, jag hade inte ens hunnit öppna min innan han började prata om alla program som fanns och hur man använde 

den 
• Jag tycker det är sjukt bra att alla elever får chans att använda sig av datorer till utbildningen och tycker det gör jobbet mycket enklare och 

roligare. Tycker detta ska fortsätta. 
• Det är bra att vi får datorer, men internet skulle kunna förbättras. Jag har inte tillgång över hela skolan och det är ofta väldigt segt och gör det 

svårare för mig att hänga med på lektionerna. 
• Bra med varsin dator! 
• Riktigt bra med datorer till elever, fortsätt så! 
• Datorn är bra när den används på rätt sätt men det gör den nästan aldrig 
• Man bör få ett gratis USB-minne direkt då man får datorn så man direkt kan spara det på ett USB-minne. 
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• Skrota plattorna! Dom funkar inte och vi måste ha datorer. Datorn jag har tillgång till hemma är familjens egna stationära. 
• Vi har inga så hur ska vi kunna svara på detta 
• Tycker det är förjävligt att vi inte fått samma förutsättningar som resten av Skellefteå. Jag har ingen dator hemma som jag kan skriva mitt 

skolarbete på så det blir en nackdel för oss då vi inte fått någon skoldator 
• fixa bra datorer åt vi i hotell och turism. 
• Ge oss datorer som alla andra ettor på Anderstorp har, för dom är lätta och väger lite. Dom är smidiga. Vi är lovade nya datorer, så ge oss nya 

datorer. Lova inte saker ni inte kan hålla. Fixa datorer åt oss. 
• Ge oss datorer inte plattor 
• Det underlätta att ha dator på skolan 
• Den tekniker som vi har haft på skolan är knappt där när man behöver hjälp, jag har nog bara sett honom två gånger under hela året och har 

ingen aning om vart han sitter eller vars han finns. 
• Jag tycker att det är ert fel att vi på HT är utan datorer, ni kan inte ta för givet att det skulle funka med plattorna, för ifall det inte skulle funka 

som det nu inte gjorde så skulle ni haft en plan B. Det är inte vårt fel. 
• Köp aldrig mer likadana plattor till någon annan klass som vi har. De fungerar inte. Det är orättvist att vi ska få sämre undervisning pga detta. 

När vi frågar om vi kan få en likadan dator som alla andra så finns det inte pe 
• Det känns bra att man får ha en egen dator så att ingen annan kvaddar den. Sen så får man mer ansvar på lektionerna att verkligen fokuserar 

på rätt grejer. 
• jag tycker att det e bra att får vi använda dator. det finns folk som använder skoldatorn till skolarbete faktiskt 
• De håller väldigt dålig kvalitet, går sönder väldigt lätt! 
• Det finns många personer som inte kan hantera en dator, man kan tycka att de som går teknik ska vara tillräckligt mogna att hantera en dator 

men det stämmer inte. 
• AFS 
• Vi borde få apple-datorer som estetprogrammen! Eller iallafall datorer i samma prisklass som dem. 
• Vissa lärare skulle ju behöva grundläggande utbildning på datorn för dom kan ju knappt hantera den alls. 
• internet suger verkligen och datorn går bara sönder och inget håller 
• skaffa bättre datorer som in går sönder hela tiden, utan att man gör något 
• Nätverket är otroligt dåligt, det går ibland inte att koppla upp till internet. 
• nätverket är väldigt segt 
• Skaffa bättre mat, eller bättre mattanter. inge illa menat men visst är dom anställda för att göra mat som går äta? inte okokta potatisar, 

maträtter som inte är tillagade klart, och dåligt uppförande. speciellt mattante 
• Jag tycker att hela processen med datorerna har gått mycket bra och i och med våra nya ordningsregler så har vi skärpt oss och fokuserar 

endast på skolarbetet i datorn. 
• Det är skönt att ha allt skolarbete på samma ställe. 
• Det finns vissa negativa saker som kommer med att använda datorer så mycket som vi gör på skolan, när det gäller att skriva för hand osv, 

men annars tycker jag att det är väldigt praktiskt och underlättar sortering! 
• tycker att detta är en superbra ide med datorer, man lär sig bra och det är roligt!! mycket bra!! 
• En MAC dator har bättre hårdvara än dem typiska PC datorerna och är lättare att bära med sig men dem har också lätt att strula eller rent av 

gå sönder så när man använder en dator till skolarbete så vill man ha en 
• Alla borde få datorer, det hjälper till så otroligt mycket! 
• Datorer på skolan är jättebra, väldigt nödvändigt och man lär sig oftast lättare. 
• Jag är nöjd med datorerna (spec. när vi har Mac) - de går snabbt, lätta att hantera osv. men det kan som sagt bli för mycket dator i skolan. 

Plus att man kanske sitter hemma med datorn också. 
• Att skolan installerar in fler program, kanske även nöjes program. Skapar användare för Netflix kanske eller bara något som kan vara nöje 

också. 
• Jag kan bära med mig min dator överallt och har alltid tillgång till att plugga eftersom att jag har allt mitt skolarbete där. 
• Samarbeta borde skapa en app. 
• gör så att alla böcker används i datorn, för det finns ingen anledning att ha vanliga böcker istället för att ha dom i datorn och det är bara 

onödigt att bara ha två digitala böcker. 
• ibland är det dåligt internet, så det skulle kunna bli bättre. 
• Jag tycker att det är bra, man kan om man vill söka ännu mer information och lära sig mer 
• Nätverken räcker inte alltid till alla elever i en klass vilket leder till att när vi behöver internet är det inte säkert att det går snabbt och effektivt 

som det behöver göra med vårat höga tempo. 
• Dessa frågor var dåligt formulerade och enkäten kändes väldigt onödig. 
• För att kunna använda datorn på rätt sätt krävs en viss nivå ansvarstagande, och den nivån uppnås först vid gymnasieålder hos de allra flesta. 

Det enda datorer gör för yngre är att distrahera från skolarbete oc 
• bra att ni skaffade datorer, jag har lättre att få mina uppsatser gjorda när jag har min egen laptop. 
• Tycker vi borde få byta ut plattorna mot dator. 
• Vi borde få datorer ist för surfplattorna krånglar hela tiden, halva lektionen går åt det 
• datorerna går sönder väldigt lätt, min har hårddisken kraschat på 3 gånger på mindre än en termin fastän jag varit väldigt försiktig med den. 

Hållbarare datorer skulle var bra. 
• Man bör vara fri till att administrera datorerna då vissa program går emot mina principer. (sluten källkod) 
• Att ha tillgång till en dator gör allt mycket enklare 
• Jag uppskattar att vi har möjligheten att använda en dator. Tack 
• Jag tycker att datorerna ska bli mer stöt tåliga , kvaliten är inte särkilt bra, men annars tycker jag om datorn. 
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• Datorerna kraschar för lätt. Köp in en modell bättre. 
• Jag tycker att det är jättejobbigt att man måste släppa datorn hem och till skolan hela tiden och att det bli väldigt jobbigt för att jag har 

specialidrott och har massor av andra grejer med mig. 
• Bättre hårdvara. 
• Som sagt, segt internet. Läsplatta skulle kanske fungera bättre för mitt program, då det mest handlar om att söka information. Jag kan såklart 

se det ur andras perspektiv, de som inte har en annan dator hemma och då kan jag ändå 
• Plattan går inte att använda till skoluppgifter!! 
• Datorerna är lite onödiga enligt mig. Pengarna skulle kunna användas till bättre löner för lärarna istället. 
• Det vore mycket hjälpsamt om det gick ordna så att man fick ha datorn på skolan. Det är väldigt jobbigt och tungt att bara den till och från 

skolan varje dag, bara för att mest troligt ändå inte behöva den! 
• Just jag behöver inte utbildning om datorn men de borde utbilda oss för många vet inte hur man gör. Själv har vi Mac hemma så att lära mig 

Windows har jag varit tvungen att göra själv för att klara av skolan. 
• Snälla ge oss datorer, kan lova att det hade ökat allt som ni vill ska ökas, plattorna är bara löjliga. 
• Datorerna är väldigt sköra och går lätt sönder, vilket är trist då det är vi som måste betala om de går sönder, även fast vi har både dataväska 

och är försiktiga med datorerna. 
• Datorerna skulle ha varit bättre för att ge skillnad. Det är ofta problem med båda datorn och internet som gör att båda elever och lärare blir 

ställde och det kan gå flera lektioner den dagen utan att man egentligen lär sig. 
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15 BILAGA 5. LÄRARNAS SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR. 

 
Fråga 8b: ”Är det något du vill tillägga, angående din delaktig i 1:1-satsningen?” 
• Tidsbrist. 
• Man vill ha mer fortbildning av de program som används i undervisningen. 
• Några har inte deltagit i workshops/utbildning om att använda datorer i skolan. 
• Datorn är en naturlig del i min undervisning. 
• Man är positiv till datorn som ett pedagogisk redskap. 
 
 
Fråga 10b. ”Något aatt tillägga, angående hur du använder datorer i din undervisning detta läsår?” 
• Problem med att eleverna gör andra saker som inte har med undervisningen att göra (spela spel, sociala medier etc.) 
• Pedagogisk variation av lektionerna. (Interaktiva läromedel, blogga med andra elever, digitala laborationer etc.) 
 
Fråga 11b. ”Något att tillägga, angående vad du tror att användandet av datorer i undervisningen kommer att leda till?” 
• Störningsmoment för koncentrationen. 
• Datorn skapar många pedagogiska möjligheter. 
 
Fråga 13b. ”Något att tillägga, angående hur du tror att 1:1-satsningen kommer att påverka ditt arbete som lärare?” 
• Alla elever måste ha en kopplad skoladress som jag kan söka efter i en katalog. F-class var bättre. 
• När skolans tekniksupport blivit bättre på att hantera alla olika specialbehov som uppstår inom 1:1, kommer pedagogisk personal få arbetsro. 

En dialog mellan pedagoger och tekniker skulle troligen öka förståelsen för de olika yrkena. 
 
Fråga 14b. ”Något att tillägga, angående hur du tror att 1:1-satsningen kommer att påverka de uppgifter du ger eleverna?” 
• Eleverna kan jobba hemma med uppgifter. Eleverna kan få uppgifter som de kan arbeta med i hemmet. 
• Det har gett lärarna en utökad repertoar av uppgifter. 
 
Fråga 15b. ”Något att tillägga angående de största fördelarna med 1-1 satsningen?” 
• Att eleverna kommer att lära sig mer, Det är väl egentligen det som måste vara det centrala i satsningen. 
• Alternativa undervisningsformer, men än finns det inte så många bra mattelänkar. 
• Jag har redan använt det innan 1:1 satsningen, men troligen för andra lärare kan det har varit till stor hjälp att främja ovan punkter. 
• Att skolan hänger med i samhällsutvecklingen. 
• Att ge eleverna möjlighet att under hela sin gymnasietid få lära sig hantera; en ny obekant datormiljö, arbeta hemma med speciella program 

samt att de får en högre digital kompetens. 
 
 
Fråga 16b. ”Något att tillägga angående de största hindren i 1:1-satsningen?” 
• Att eleverna har för dåliga kunskaper i användandet av datorer och grundläggande program, filhantering och informationssökning 
• Rektor tror att ALLA elever har egen dator. 
• Att skolans datortekniker inte har rätt kompetens för att administrera de tekniska problem som uppstår i en 1:1-miljö. 
• Tid för att fördjupa sig i och bli bra på en sak åt gången innan man kastar sig till något nytt igen. 
• Eleverna saknar grunder i datoranvändningen. 
• Begränsning av stoff, tydliggöra vad som är översiktlig info och inlärningsstoff. mognadskrav på elever 
• Begränsningar i tekniken (låsta datorer), osmidighet med trådlösa nätverk som ej kommer ihåg min device, måste logga in 
 
Fråga 17. ”Har du några övriga kommentarer eller synpunkter?” (Öppen, avslutande fråga.) 
• En kritik mot att använda PC-plattor istället för bärbar dator. 
• Man har tagit bort kursen som ger eleverna allmän datakunskap. 
• Datorerna/plattorna kan innebära en distraktion för eleverna. 
• Kritik mot enkäten som sådan: Är deltagarna verkligen anonyma, kan deltagarna svara på enkäten flera gånger? 
• Vi lärare som kan det här med datorer/plattor måste hjälpa våra kollegor och elever. 
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16 BILAGA 6. REKTORERNAS SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR. 

 
Fråga 6b: ”Är det något du vill tillägga, angående din delaktig i 1:1-satsningen?” 
• Det är svårt att vara helt delaktig när satsningen görs generellt från huvudmannen. Det blir då av förklarliga skäl inte anpassat till 

programmen. 
• Delaktig genom att avsätta tid för arbete med 1-1 satsningen, initiera projekt, följa upp de projekt och satsningar som lärarna tar initiativ till. 
• Via workshops. 
• Deltar i planering av utbildningssatsningen. 
 
Fråga 11b. ”Något att tillägga, angående frågan om lärarna i ditt arbetslag har en positiv inställning till 1:1-satsningen?” 
• De ser fram emot nya möjligheter med nya metoder. Främst tror jag de ser att vardagen i skolan blir enklare att hantera, t.ex. genom att alla 

faktiskt har en dator så kan man komma över en del hinder som bokningar i datasal 
• Det finns en tydlig vilja och engagemang att arbeta mer med datorn som verktyg i undervisningen. Man slipper arbetet med utlåning av 

datorer. 
• Det har varit så många tekniska problem att många har gett upp. Lärare behöver ha en öppen dator för att kunna använda sig av de 

möjligheter som finns. 
• Det skiljer mycket mellan olika lärarkategorier. Vissa yrkeslärare ser inte lika stor nytta av datorn som andra lärare 
• Tycker det är ett dåligt verktyg i skolan 
• Majoriteten är mycket positiva. Självklart finns det enstaka individer som har svårigheter att kliva på. 
 
Fråga 12b. ”Något att tillägga, angående frågan om eleverna har en positiv inställning till 1:1-satsningen?” 
• Vi har problem med en grupp som fick Windowsplattor. 
• Eleverna är positiva men utan att de gör det till en överdrivet märkvärdig händelse. De lever redan genom IT i andra sammanhang. 
• Eleverna är positiva över tillgången till en "egen" dator. Några har problem att fokusera på rätt saker och halkar in på sidor som inte är 

relevanta för utbildningen. 
• Tror inte att de är helt medvetna om satsningen. 
• Eleverna har inte egen dator. Nätverk fungerar inte i den lokal de befinner sig i undervisningen 
• Eleverna ser datorn som ett självklart redskap i undervisningen. 
 
Fråga 13b. ”Något att tillägga, angående vad du tror att användandet av datorer i undervisningen kommer att leda till?” 
• Förbättra för de med läs- och skrivsvårigheter. 
• Förbereder eleverna för ett yrkesliv. 
 
Fråga 14b. ”Något att tillägga, angående hur du tror att 1:1-satsningen kommer att påverka lärarnas arbete?” 
• Ökat samarbete 
• Det kommer att ta tid! 
• Förenklar hanteringen när det gäller att ge feedback och att ta in reflektioner från eleverna. Enkelt och snabbt att sammanställa. Mindre 

papper att hantera gör att det är enkelt att låta eleverna göra korta reflektioner. 
 
Fråga 15b. ”Något att tillägga, angående hur du tror att 1:1-satsningen kommer att påverka skolans organisation?” 
• Kommunikationen förbättras. 
• Det kan underlätta samarbetet mellan kollegor. 
 
Fråga 16b. ”Något att tillägga, angående hur du tror att 1:1-satsningen kommer att påverka ditt arbete som rektor?” 
• Ställer större krav på rektors digitala kompetens. 
• Förbättrade informationsmöjligheter. 
• Underlättar kommunikation. 
• Nöjdare elever, bättre resultat. 
 
Fråga 18b. ”Något att tillägga angående de största hindren i 1:1-satsningen?” 
• Ojämn kunskapsnivå bland lärarna. 
• Få alla med på tåget. 
 


