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Förord

Tre.år.med.En-till-En.i.Falkenberg.har.passerat.och.mycket.har.hänt.under.
tiden..Projektet.som.inleddes.hösten.2007.med.att.elever.och.lärare.i.år.7-9.på.
två.kommunala.grundskolor.försågs.med.varsin.laptop.och.har.nu.utvecklats.till.
ett.kommunövergripande.program.där.samtliga.elever.i.kommunens.år.7-9.och.
tre.program.på.gymnasieskolan.disponerar.en.personlig.laptop.för.att.utveckla.
sitt.lärande..
Denna.stora.satsning.på.skolutveckling.har.rönt.stort.intresse.runt.om.i.Sverige..
Falkenberg.har.blivit.”Årets.IT-kommun”.och.rektorerna.på.Söderskolan.och.
Skogstorpsskolan.har.belönats.med.Rektorakademins.”Heja.Rektorn”-pris..

Tidigt.i.planeringen.av.projektet.bestämdes.att.det.fortlöpande.skulle.utvärderas..
Två.utvärderingsrapporter.har.presenterats.och.detta.blir.den.tredje.och.avslu-
tande.delen.av.utvärderingen.av.En-till-En-projektet.i.Falkenbergs.kommun..

I.denna.slutrapport.beskriver.jag.i.vilken.grad.man.i.Falkenberg.lyckats.uppfylla.
projektets.målsättningar,.jag.diskuterar.fortbildningssatsningen.”Tänk.Vidare”.
samt.lanserar.tanken.om.de.fyra.framgångsfaktorer,.”Falkenbergs.fyra.F”,.som.
jag.anser.ha.varit.grundläggande.för.de.första.tre.åren.på.Falkenbergs.väg.mot.
framtidens.skola.

När.nu.utvärderingsuppdraget.är.slutfört.vill.jag.rikta.ett.stort.tack.till.fil.dr..
Helena.Hallerström.för.ett.mycket.gott.samarbete.och.briljanta.kommentarer..
Tack.även.till.tjänstemännen.på.Barn-.och.utbildningsförvaltningen.i.Falkenberg.
och.till.lärare.och.elever.på.Skogstorp-.och.Söderskolan.för.ett.mycket.givande.
samarbete..Ett.samarbete.jag.hoppas.kan.fortsätta.under.överskådlig.tid,.efter-
som.jag.med.stort.intresse.kommer.att.följa.Falkenbergs.väg.mot.framtiden.

Göteborg.juni.2010.

Martin.Tallvid
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Inledning

Föga.anade.den.grupp.politiker.och.förvaltningstjänstemän.på.Barn-.och.utbild-
ningsförvaltningen.(BUN).samt.rektorer.och.lärare,.att.resultatet.av.deras.resa.
till.delstaten.Maine.i.USA.våren.2007.skulle.leda.till.att.Falkenberg.skulle.få.en.
sådan.uppmärksamhet..Den.kommunala.satsningen.på.två.skolors.utvecklings-
arbete.med.En-till-En.har.rönt.ett.enormt.intresse.i.hela.Sverige..Tusentals.be-
sökare.från.Haparanda.i.norr.till.Malmö.i.söder.har.kommit.till.Falkenberg.för.
att.ta.del.av.resultaten.från.projektet..Falkenbergs.kommun.har.dessutom.blivit.
utsedd.till.årets.IT.kommun.2009,.med.motiveringen.att.”Falkenberg.växer.med.
sikte.på.en.hållbar.framtid.och.sätter.in.IT-pengarna,.där.de.gör.mesta.möjliga.
långsiktiga.nytta..Vad.kan.vara.bättre.än.att.ge.alla.elever.i.årskurs.sju.till.nio.
egna.bärbara.datorer?”.1

Under.de.tre.år.som.projektet.med.En-till-En.pågått.har.fler.skolor.i.Falkenberg.
utrustats.med.en.laptop.per.elev..Hösten.2010.uppnåddes.målet.med.att.alla.
elever.i.år.7-9.i.kommunens.skolor.har.tillgång.till.en.personlig.laptop.

Falkenbergs.skolutvecklingsprojekt.kan.beskrivas.som.ett.förlopp.med.olika.fa-
ser..Miles.et.al.beskriver.skolutvecklingens.skeenden.i.fyra.olika.steg:.initiering,.
implementering,.institutionalisering.samt.spridning.2.Under.den.första.fasen.
menar.Miles.att.lärarna.ges.möjlighet.att.testa.och.förstå.arbetet.med.det.nya.
som.ska.införas,.det.kan.vara.en.ny.organisation,.ett.nytt.sätt.att.undervisa.el-
ler.som.i.Falkenbergs.fall.införandet.av.en.dator.till.alla.lärare.och.elever..Under.
initieringsfasen.i.Falkenberg.innebar.det.att.lärarna.fick.möjlighet.att.bekanta.
sig.med.den.nya.tekniken.och.dess.möjligheter..Det.är.i.denna.initieringsfas.som.
man.kan.se.att.vissa.lärare.är.entusiastiska.och.driver.på.utvecklingen.medan.
andra.håller.tillbaka.och.är.skeptiska.till.förändringarna..Skillnaderna.leder.ofta.
till.motsättningar.mellan.de.som.tidigt.accepterar.de.nya.förutsättningarna.och.
de.som.är.mer.avvaktande..

Nästa.fas.beskriver.Miles.som.att.det.nya.ska.implementeras.och.tekniken.ska.
användas.i.det.vardagliga.skolarbetet..Nya.krav.ställs.på.lärarna,.arbetet.är.en-
ergikrävande.och.ofta.vill.flera.lärare.avbryta.och.gå.tillbaka.till.det.gamla.och.
trygga.sätet.att.undervisa..Man.bör.därför.räkna.med.att.denna.fas.kan.ta.upp.
till.två.år.att.genomföra.och.man.bör.också.vara.införstådd.med.att.denna.fas.är.
den.mest.kritiska.3

1	 Bakom	utmärkelsen	står	SKL	(Sveriges	Kommuner	och	Landsting),	Kvalitetsmässan,	Intel,		
	 Microsoft,	Telia,	VINNOVA,	Computer	Sweden	samt	IT	&	Telekomföretagen.
2	 (Miles,	Ekholm,	&	Vanderberghe,	1987)

3	 (Blossing,	2000).

När.institutionaliseringsfasen.inleds.handlar.det.om.att.få.vardagen.att.fung-
era..Projekttiden.är.över.och.det.är.då.det.gäller.för.ledning.och.lärare.att.inte.
slå.sig.till.ro.och.tro.att.man.är.framme.vid.målet..Arbetet.måste.fortsätta.med.
oförminskad.kraft.och.med.utbildningsinsatser.för.att.undvika.att.utvecklingen.
avstannar..Eventuellt.bör.man.i.detta.skede.göra.organisationsförändringar.för.
att.säkerställa.att.förbättringsarbetet.och.utvecklingen.fortsätter.
Spridningsfasen.pågår.parallellt.med.dessa.tre.faser..Man.delar.med.sig.av.sina.
erfarenheter.till.andra.skolor.och.lär.sig.samtidigt.att.se.sina.egna.svaga.och.
starka.sidor..Sammantaget.menar.förre.generaldirektören.för.Skolverket.profes-
sor.Mats.Ekholm.att.det.kan.ta.upp.emot.sex.år.att.genomföra.en.skolutveck-
lingsprocess.lik.denna.4.Kanske.är.det.inte.så.förvånande.att.skolforskaren.Bo.
Ahrenfeldt.anser.att.tålamod.och.uthållighet.är.centrala.delar.i.allt.skolutveck-
lingsarbete?.5

Målen.för.det.treåriga.skolutvecklingsprojektet.i.Falkenberg.var.att.utveckla.
nya.arbetsformer,.öka.lusten.att.lära.samt.öka.måluppfyllelsen.för.eleverna,.och.
resultatet.från.de.två.första.åren.har.redan.beskrivits.i.de.två.tidigare.delrap-
porterna.om.projektet..Våren.2008.kom.den.första.delrapporten.”En.egen.dator.
som.redskap.för.lärande”6,.i.vilken.det.beskrevs.och.analyserades.hur.projektet.
inleddes.och.vilka.erfarenheter.man.gjorde.under.den.första.tiden.med.en.laptop.
per.elev..I.den.första.rapporten.visade.utvärderingen.att.inledningen.varit.lyckad.
och.att.såväl.lärare,.elever.som.skolledning.var.mycket.nöjda..Den.andra.delrap-
porten.”En.egen.dator.i.skolarbetet.–.redskap.för.lärande?”7.fokuserade.på.de.
nyckelpersoner.vi.ansåg.var.viktiga.för.projektets.utveckling..Skolledningens.roll.
lyftes.fram.och.även.i.denna.rapport.rapporterades.få.problem.med.detta.skolut-
vecklingsprojekt..

4	 	(Ekholm,	1985).
5	 	(Ahrenfeldt,	2001).
6	 	(Helena		Hallerström	&	Tallvid,	2008).
7	 	(Tallvid	&	Hallerström,	2009).
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Rapportens innehåll och upplägg

Denna.tredje.och.avslutande.utvärderingsrapport.är.indelad.i.tre.delar..
Den.första.delen.beskriver.projektets.organisation.samt.sammanfattar.de.första.
två.delrapporterna.
Den.andra.delen.beskriver.och.analyserar.utvecklingen.under.det.tredje.året.på.
de.båda.skolorna..Den.beskriver.den.fortbildningsinsats.som.gjorts.under.året.
och.utvärderar.huruvida.de.tre.mål.som.sattes.upp.i.projektplanen.har.uppnåtts.
I.den.sista.delen.beskrivs.de.fyra.framgångsfaktorer,.”Falkenbergs.fyra.F”,.som.ses.
som.avgörande.för.projektet.och.som.kan.ses.som.svaret.på.frågan.i.rapportens.
titel.om.En-till-En.är.vägen.till.framtidens.skola..Slutligen.görs.en.framåtblick.
och.det.ges.några.rekommendationer.för.det.fortsatta.utvecklingsarbetet.

DEL I
Sammanfattning

av delrapport 
1 och 2
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Projektets organisation och förutsättningar 

Styrning och ledning

Under.projektettiden.har.organisationen.av.styrning.och.ledning.för.projektet.
förändrats.med.hänsyn.till.de.förändrade.förutsättningar.som.uppstått.när.allt.
fler.skolor.involverats..En.större.omorganisation.av.förvaltningens.ledningsorga-
nisation.har.spelat.en.viss.roll.

Förvaltningens.utvecklingschef.hade.under.de.första.projektåren.ett.övergri-
pande.ansvar.för.satsningen.på.En-till-En..Detta.övergripande.ansvar.övertogs.
sommaren.2009.av.Barn-.och.utbildningsförvaltningens.IT-ledare,.som.redan.
tidigare.varit.projektledare..Detta.skedde.i.samband.med.en.större.förändring.
i.förvaltningens.ledningsorganisation.och.innebar.också.att.förvaltningschefen.
mer.konkret.involverades.i.arbetet.med.projektet..

Kommunens.centrala.IT-strateg.har.under.hela.tiden.haft.en.viktig.roll.i.pro-
jektet.främst.för.att.bidra.med.sin.specifika.tekniska.kompetens.till.projektets.
utveckling,.men.också.genom.att.tillsammans.med.projektledaren.kommunicera.
teknikorganisationen,.utveckla.kontakter.med.externa.intressenter.och.dela.med.
sig.av.och.sprida.de.erfarenheter.som.gjorts.under.projekttiden.

Med.anledning.av.att.projektet.vuxit.med.fler.deltagande.skolor.och.följaktli-
gen.antalet.berörda.skolledare,.resurspersoner.och.lärare.ökat.har.en.förändrad.
organisation.för.beslut.och.erfarenhetsutbyten.vuxit.fram..Denna.organisation.
har.byggts.på.de.olika.rollernas.funktioner.i.arbetet,.med.projektledaren.som.
sammanhållande.”spindel.i.nätet”..Under.projekttiden.har.därför.olika.gruppe-
ringar.på.olika.sätt.arbetat.med.att.driva.utvecklingen.av.En-till-En.i.Falkenberg..
Nedan.följer.en.kort.beskrivning.av.dessa.olika.grupper.och.deras.funktioner.så.
som.de.sett.ut.under.projektets.tredje.år.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn-.och.utbildningsnämnden.och.särskilt.dess.ordförande.och.vice.ordföran-
de.har.en.central.roll.som.stöd.för.projektet.och.genom.att.sprida.information.
till.övriga.förtroendevalda.såväl.i.den.egna.nämnden.som.till.kommunledningen.
i.övrigt.8

8	 Politikernas	roll	i	projektet	diskuteras	i	kap.	3

Styrgrupp

En.mindre.styrgrupp.tar.de.övergripande.besluten.för.projektet..Förvaltnings-
chef,.projektledare,.IT-strateg,.nämndordförande.samt.en.rektor.ingår.i.denna.
grupp.som.har.en.styrande.och.ledande.funktion..De.strategiska.frågor.som.är.
gemensamma.för.alla.skolorna.behandlas.och.beslutas.här..Gruppen.träffas.två.
till.tre.gånger.per.termin.utifrån.behov.

Projektgrupp

Under.det.andra.året.formerades.den.så.kallade.Projektgruppen..I.denna.ingår.
rektorer.från.samtliga.En-till-En.skolor,.projektledare,.IT-strateg.samt.en.IT-
pedagog..När.en.ny.skola.getts.klartecken.att.inleda.En-till-En.har.rektor.bjudits.
med.i.gruppens.arbete.och.därmed.fått.möjligheter.att.lära.och.dra.nytta.av.
tidigare.gjorda.erfarenheter..I.projektgruppen.diskuteras.främst.övergripande.
frågor.gällande.pedagogik,.strategier.för.hantering.av.incidenter.och.gemensam.
kompetensutveckling..Där.finns.också.utrymme.för.utbyte.av.erfarenheter.och.
möjlighet.att.diskutera.annat.som.kan.betraktas.som.för.skolorna.gemensamma.
frågor.gällande.En-till-En..Även.denna.grupps.möts.två.till.tre.gånger.per.ter-
min.

Resursgrupp

På.varje.En-till-En-skola.finns.en.resursperson.med.grundläggande.teknisk.
kompetens.och.som.arbetar.med.enklare.tekniksupport.och.praktisk.hjälp.till.
elever.och.lärare.under.devisen.”Hjälp.till.självhjälp”..Denna.person.har.också.
ansvar.för.att.hålla.ordning.på.vilken.dator.som.finns.hos.vilken.elev,.hålla.kon-
takten.med.leverantörens.supportavdelning.samt.att.vara.behjälplig.vid.inciden-
ter.och.hantering.av.försäkringsärenden..Resurspersonerna9.har.sedan.projektets.
andra.år.regelbundet.träffats.i.den.så.kallade.Resursgruppen.för.att.stötta.varan-
dra.och.utbyta.erfarenheter.och.utveckla.arbetssätt.och.förhållningssätt.och.lära.
av.varandra..Resursgruppen.leds.av.en.IT-pedagog.tillsammans.med.projektle-
daren.och.sammankallas.när.behov.finns..I.förekommande.fall.deltar.även.kom-
munens.IT-strateg.i.projektgruppens.möten..

9	 Se	bilaga	3	för	resurspersonernas	uppdragsbeskrivning
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IT-pedagoger

Under.hela.projektet.har.kontinuerligt.erbjudits.kompetensutveckling.och.stöd.
i.arbetet.till.de.pedagoger.som.arbetar.med.En-till-En..Detta.främst.med.hjälp.
av.kommunens.tre.IT-pedagoger.som.planerat.sina.insatser.tillsammans.med.
projektledaren.och.berörda.skolledare..Under.de.tre.projektåren.har.en.av.IT-
pedagogerna.också.fått.en.allt.större.roll.i.att.stötta.det.praktiska.arbetet.genom.
att.ta.ansvar.för.att.driva.den.ovan.nämnda.Resursgruppen...

IT-pedagogerna.prioriterar.så.långt.det.är.möjligt.sina.insatser.utifrån.lärarnas.
och.arbetslagens.önskemål.och.behov..Arbetet.bedrivs.såväl.tillsammans.med.
enbart.lärare.som.med.lärare.och.elever.ute.på.skolorna..Under.projektets.tredje.
år.har.denna.grupp.tillsammans.med.förvaltningens.IT-ledare.(projektledaren).
dessutom.genomfört.en.seminarieserie.för.alla.lärare.i.projektet.under.rubriken.
”Tänk.Vidare”.10.Arbetet.med.”Tänk.Vidare”.är.långsiktigt.och.avses.fortsätta.
även.efter.projekttidens.slut.

Information på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida
Projektet.presenteras.övergripande.på.Barn-.och.utbildningsförvaltningens.
hemsida.www.falkenberg.se/1-1..Där.har.projektledningen.och.skolorna.möjlig-
het.att.presentera.vad.som.händer.inom.projektet.och.där.finns.grundläggande.
information.om.projektet.tillgänglig.för.elever,.vårdnadshavare,.lärare.och.andra.
intresserade..

Villkor och ekonomi

Investeringen.i.personliga.datorer.till.elever.i.årskurs.7-9.gjordes.inledningsvis.
på.två.grundskolor.i.kommunen.och.har.därefter.utökats.för.att.hösten.2009.
omfatta.ytterligare.tre.skolor.och.hösten.2010.samtliga.grundskolor..Tanken.är.
att.även.Gymnasieskolan.ska.införa.En-till-En.och.ett.första.steg.tas.där.hösten.
2010.då.drygt.600.gymnasieelever.kommer.att.involveras..De.datorer.som.dis-
poneras.av.elever.och.lärare.leasas.över.en.treårsperiod.med.möjlighet.att.byta.
ut.en.tredjedel.per.år..Detta.innebär.att.man.kan.erbjuda.elever.i.år.7.respektiver.
år1.på.gymnasiet.en.ny.dator.som.de.sedan.disponerar.för.sitt.skolarbete.fram.
till.slutet.av.år.9.respektiver.3,.då.eleven.återlämnar.sin.dator.11

10	 ”Tänk	Vidare”	redogörs	för	i	kap.	2.
11	 Det	finns	även	möjlighet	att	låta	de	elever	och	vårdnadshavare	som	vill	köpa	loss	datorn	för		
	 det	aktuella	restvärdet	då	datorn	skall	återlämnas.	Detta	blir	då	en	affär	mellan	leasingbo	
	 laget	och	eleven/vårdnadshavaren.

Projektet.finansierades.inledningsvis.inte.med.några.extra.resurser..Kostnaderna.
för.projektet.fördelades.mellan.de.båda.skolorna.och.Barn-.och.utbildningsför-
valtningens.utvecklingsbudget,.enligt.följande:

I.samband.med.budget.2009.tilldelades.dock.Barn-.och.utbildningsförvalt-
ningen.1.mkr.extra.i.årlig.budget.med.uttalat.syfte.att.projektet.snabbare.ska.ha.
möjlighet.att.utvecklas.för.att.omfatta.samtliga.elever.i.år.7-9.i.Falkenbergs.kom-
mun..Detta.innebar.att.utvidgningen.av.projektet.kunde.göras.något.snabbare.
än.planerat.

All.utrustning.har.registrerats.i.en.databas..Där.noteras.vem.som.ansvarar.för.
vilken.dator..Där.finns.också.utrymme.för.att.kontinuerligt.föra.noteringar.om.
eventuella.problem.med.datorn.och.i.vilken.utsträckning.den.har.behövt.service.
av.tekniker..Projektgruppen,..tillsammans.med.dem.som.lokalt.ansvarar.för.tek-
niksupport.på.skolorna,.har.tillgång.till.databasen.som.också.erbjuder.elever.och.
lärare.att.själva.anmäla.de.eventuella.problem.de.har.med.sina.datorer.via.en.
webbsida.

Utrustning och teknik

Som.elevdator.har.valts.en.bärbar.dator.från.Apple,.MacBook..Med.datorn.föl-
jer.en.väska.och.en.strömadapter..Datorn.innehåller.CD-.och.DVD-läsare.och.
-brännare.och.det.är.möjligt.att.ansluta.externa.enheter.till.datorn..Dessutom.
finns.en.webbkamera.inbyggd.i.datorn.12..MacBook.innehåller.också.en.typ.av.
processor.som.gör.det.möjligt.att.erbjuda.elever.med.särskilda.behov.möjlighet.
att.använda.Windows.som.alternativt.operativsystem.i.datorn..I.detta.system.
finns.möjligheter.att.använda.specifika.pedagogiska.program.för.olika.behov..Då.
detta.medför.en.extra.licenskostnad.kommer.endast.de.som.har.behov.av.sådana.
särskilda.programvaror.som.endast.finns.för.Windowsmiljö.att.erbjudas.detta..
Då.datortätheten.i.skolorna.ökat.markant.genom.projektet.har.ett.separat.kom-
munikationsnätverk.för.En-till-En.-.projektet.skapats..Det.primära.nätverket.är.

12	 	För	datorns	tekniska	specifikationer,	se	www.falkenberg.se/1-1
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trådlöst,.vilket.är.helt.nödvändigt.av.praktiska.skäl..Det.behövs.ingen.inloggning.
för.att.använda.skolans.nät.eller.Internet..Detta.ställer.dock.höga.krav.på.pre-
standa,.flexibilitet.och.drift,.varför.även.detta.inledningsvis.leasades.av.en.extern.
leverantör..Kostnaden.bestäms.i.detta.fall.av.de.antal.accesspunkter.som.placeras.
ut.13.Under.projektets.tredje.år.har.kommunen.valt.att.bygga.en.egen.lösning.för.
trådlös.access.på.en.skola..Detta.för.att.utvärdera.vilket.som.är.mest.fördelaktigt,.
såväl.ekonomiskt.som.prestanda-.och.supportmässigt..

Elever.och.föräldrar.fick.inför.utdelningen.av.datorerna.skriva.på.ett.kontrakt,.
där.de.lovar.att.följa.”Regler.och.anvisningar.för.Falkenbergs.skolors.IT-miljö”.14.
Datorerna.leasas.av.skolan.och.avtalet.omfattar.garanti.och.försäkring.dygnet.
runt..För.att.garanti.och.försäkring.skall.gälla.ställs.kravet.att.eleverna.agerar.
på.ett.ansvarsfullt.sätt.i.sin.hantering.av.datorn.och.att.de.förvarar.den.på.säker.
plats..Vid.utdelningen.av.elevdatorerna.fick.eleverna.själva.göra.inställningar.och.
vissa.installationer..Avsikten.är.att.eleverna.också.under.projekttiden.ska.sköta.
alla.uppgraderingar.och.inställningar.på.egen.hand..Både.lärare.och.elever.är.
helt.ansvariga.för.administrationen.av.sin.laptop..Eventuella.ominstallationer.
sköts.av.eleverna.själva.med.stöd.av.skolornas.respektive.resurspersoner.

Tidplan

Projektet.sträcker.sig.över.en.treårsperiod.med.start.i.augusti.2007..Vid.inled-
ningen.av.läsåret.2007/08.under.september.månad.delades.de.första.elevdato-
rerna.ut..Eleverna.i.skolår.9.lämnar.tillbaka,.alternativt.löser.ut,.sina.datorer.när.
de.lämnar.grundskolan..Beslut.om.eventuell.utvidgning.av.projektet.har.sedan.
tagits.successivt..Under.augusti.2008.involverades.Apelskolan.och.Falkenbergs.
Montessoriskola,.och.projektet.fortsatte.att.utvidgas.i.augusti.2009.med.Tånga-
skolan..Under.våren.2010.beslutades.att.En-till-En.satsningen.från.och.med.
läsåret.2010/2011.utökas.med.ytterligare.en.grundskola.i.kommunen:.Tullbro-
skolan,.samt.att.samtliga.elever.på.de.teoretiska.programmen.på.Falkenbergs.
gymnasieskola.och.deras.lärare.skall.ges.tillgång.till.datorer.under.höstterminen.
2010.

13	 	Beräknad	kostnad	är	370:	-/accesspunkt	och	månad.	Avtalet	lämnar	utrymme	för	justeringar
	 	av	accesspunkters	placering	och	antal	då	det	inledningsvis	är	svårt	att	bedöma	exakt	hur		
	 nätverket	kommer	att	belastas.	
14	 	http://www.falkenberg.se/itriktlinjer.

Erfarenheter och resultat år 1 och år 2

Den.första.delrapporten.”En.egen.dator.som.redskap.för.lärande”15.publicerades.
våren.2008..I.denna.rapport.beskrivs.och.analyseras.hur.projektet.startade.och.
vilka.erfarenheter.som.gjordes.under.det.första.läsåret.på.de.båda.skolorna..Del-
rapport.nummer.två.kallades.”En.egen.dator.i.skolarbetet.–.redskap.för.läran-
de?”.och.presenterades.i.för.politikerna.i.Utbildningsnämnden.i.september.2009..
De.båda.rapporterna.finns.som.pdf-filer.att.ladda.ner.från.Falkenbergs.hemsi-
da.16.Delrapport.två.fokuserade.på.de.nyckelpersoner.som.utvärderarna.anser.är.
viktiga.för.projektets.utveckling..Lärarnas.och.IT-pedagogernas.roller.belystes.
och.man.pekade.på.vikten.av.att.lärarna.hela.tiden.får.möjlighet.att.utveckla.sin.
pedagogik..Att.enbart.dela.ut.en.laptop.till.alla.förändrar.ingenting..I.rapporten.
lyfts.också.fram.skolledningens.avgörande.betydelse.för.skolutveckling..Med.
hjälp.av.intervjuer,.enkäter.och.klassrumsobservationer.visas.hur.det.de.första.
två.åren.av.En-till-En-projektet.utvecklats.på.de.båda.skolorna.

Utvärderingen.av.En-till-En-projektet.har.under.projekttiden.varit.inriktad.på.
att.följa.de.två.skolor,.Söderskolan.och.Skogstorpsskolan,.som.var.de.första.i.
Falkenbergs.En-till-En-satsning..Skolorna.har.totalt.ca.550.elever.och.cirka.60.
lärare.som.deltar.i.projektet..

De två skolorna som ingår i utvärderingen

Söderskolan
Söderskolan.är.en.F-9.skola.belägen.i.Heberg.cirka.10.km.söder.om.Falkenberg..
Skolan.startades.i.liten.skala.1995.som.en.framtidsskola.med.tematiskt.arbetssätt.
och.där.mycket.av.arbetet.byggs.upp.runt.elevens.egen.planering.och.utvärde-
ring..Idag.har.Söderskolan.totalt.cirka.450.elever.med.barn.och.elever.i.alla.åld-
rar,.från.0.-.16.år..

Verksamheten.har.sedan.starten.varit.organiserad.runt.ett.antal.”hus”.där.elever.i.
blandade.åldrar.arbetar.tillsammans..Varje.hus.består.av.ett.allrum.med.en.köks-
del,.fyra.klassrum.av.skiftande.storlek.och.tre.grupprum..Centralt.i.skolan.finns.
gemensamma.utrymmen.och.resurser,.som.salar.för.praktisk-estetiska.ämnen,.
matsal.och.uppehållsrum..I.varje.hus.finns.ett.lärararbetslag.bestående.av.6-7.
lärare.som.ansvarar.för.upp.till.90.elever..Arbetslaget.har.stor.frihet.att.tillsam-
mans.med.eleverna.i.huset.planera.undervisningen,.lägga.schema.och.ansvara.
för.husets.ekonomi..I.En-till-En-projektet.deltog.från.början.fem.hus,.benämnda.

15	 	(Helena		Hallerström	&	Tallvid,	2008)
16	 http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/barnochutbildning/entillenprojektet/	
	 entillen/projektetsutveckling/vadsagerforskarna.4.2f5cb0411a49696bb5800058.html
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Alfa,.Beta,.Gamma,.Delta.och.Epsilon,.med.sammanlagt.ca.290.elever.i.år.7,.8.
och.9..På.grund.av.minskande.elevunderlag.beslutade.skolledningen.2009.att.
Epsilon.skulle.avvecklas.och.elever.och.lärare.fördelas.på.de.andra.husen.

Skolledningen.inom.Söderområdet.består.två.rektorer..En.rektor.som.också.varit.
en.av.initiativtagarna.till.att.starta.En-till-En-projektet,.ingår.i.projektets.styr-
grupp..

Skogstorpsskolan
Skogstorpsskolan.är.en.F-9.skola.belägen.cirka.4.km.norr.om.Falkenberg.i.det.
lilla.samhället.Skogstorp..Skolan.har.cirka.620.elever.med.ungefär.250.elever.i.
skolåren.7-9.under.läsåret.2007/08..Skolan.har.funnits.på.samma.plats.sedan.
mitten.på.70-talet.och.har.med.åren.vuxit.från.att.ha.varit.en.låg-.och.mellansta-
dieskola.till.att.bli.en.komplett.F-9.enhet..Arbetet.på.skolan.byggs.upp.kring.tre.
”spår”.benämnda.A-,.B-.och.C-spåret..I.varje.spår.går.ungefär.200.elever.som.i.
sin.tur.delas.upp.i.två.större.grupper,.en.F-5.och.en.6-9.grupp..Lärarna.arbetar.i.
arbetslag..Totalt.finns.det.sex.lärararbetslag.som.arbetar.med.de.olika.elevgrup-
perna..Varje.lärarlag.har.stort.inflytande.över.och.ansvar.för.verksamhetens.
innehåll,.planering.och.ekonomi..Arbetet.på.skolan.är.tematiskt.inriktat.sedan.
flera.år..

Under.senare.år.har.skolan.arbetat.med.stort.fokus.på.elevernas.individuella.
utvecklingsplaner..På.Skogstorpsskolan.arbetar.arbetslagen.i.egna.avdelningar.
inom.skolan,.men.man.delar.på.vissa.gemensamma.lokaler,.som.salar.för.prak-
tisk-estetiska.ämnen,.matsal.och.uppehållsrum..Skolan.har.under.årens.lopp.
erbjudit.sina.elever.en.PC-miljö.där.eleverna.har.delat.på.gemensamma.datorer..
Personalen.hade.två.år.före.projektets.inledning.fått.tillgång.till.personliga,.bär-
bara.datorer.

Skolledningen.på.Skogstorpsskolan.består.av.ett.ledningsteam.med.två.rektorer..
En.av.rektorerna.har.ett.särskilt.ansvar.för.utvecklingen.av.En-till-En-projektet.
på.Skogstorpsskolan.

Resultat från de första två åren med En-till-En

Resultaten.från.de.båda.första.årens.utvärderingar.visar.att.både.elever.och.lärare.
hade.en.positiv.inställning.till.projektet.vid.starten.2007.och.att.denna.positiva.
uppfattning.fanns.kvar.och.till.och.med.ökade.under.det.andra.året..Det.faktum.
att.alla.hade.tillgång.till.en.personlig.laptop.även.utanför.skoltid.visade.sig.vara.
viktigt..Det.påverkar.både.hemarbetet.och.ansvaret.för.datorn,.eleverna.blir.mer.
varsamma.med.en.dator.som.de.vet.att.de.kan.disponera.även.privat..I.både.en-
käter.och.intervjuer.framkom.att.eleverna.framförallt.uppskattade.att.inte.be-
höva.vänta.på.att.få.låna.en.dator.i.skolan,.att.de.alltid.kunde.komma.ut.på.In-
ternet.samt.att.de.kunde.arbeta.med.skolarbetet.även.hemifrån..Eleverna.påstod.
att.de.arbetade.mer.hemma.med.sina.skoluppgifter.och.lärarna.tyckte.sig.se.en.
tydligt.ökad.motivation.för.skolarbetet..Eleverna.menade.också.att.lektionerna.i.
skolan.påverkats.av.införandet.av.en.laptop/elev..De.tyckte.att.lektionerna.blivit.
både.roligare.och.lättare..Den.ständiga.möjligheten.till.information.och.möj-
ligheten.att.på.ett.enkelt.och.snabbt.sätt.hålla.ordning.på.sina.anteckningar.var.
annat.som.eleverna.uppskattade.

Utvärderingen.visade.också.att.både.elever.och.lärare.på.de.båda.skolorna.har.en.
hög.digital.kompetens..Den.självskattning.de.gjorde.visar.att.i.princip.alla,.både.
lärare.och.elever,.har.minst.grundläggande.kunskaper.i.de.vanligast.förekom-
mande.mjukvarorna,.dvs..de.mjukvaror.som.rör.ord-,.bild.och.ljudbehandling.
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Regler/förhållningssätt

Båda.skolorna.har.på.ledningsnivå.beslutat.om.samma.inställning.till.regler.för.
användandet.av.datorerna..Det.innebär.att.ansvaret.vilar.på.användaren.och.
man.har.därför.inga.särskilda.filter.mot.Internet.eller.förbud.mot.speciella.typer.
av.spel..De.deltagande.observationer.vi.gjort.under.de.båda.första.åren.med.En-
till-En.visar.att.problemen.med.detta.förhållningssätt.varit.små..Den.första.tiden.
(ht-2007).spelades.det.visserligen.väldigt.mycket.på.rasterna,.men.allteftersom.
tiden.gick.avtog.spelandet.märkbart..Möjligheten.att.spela.i.skolan.uppfattades.
inte.längre.som.något.sensationellt.och.man.kan.nu.se.att.spelandet.förekommer.
framförallt.bland.eleverna.i.år.7.för.att.sedan.avta.drastiskt.

Endast.enstaka.lärare,.elever.eller.föräldrar.har.upplevt.att.nät-mobbning,.olov-
ligt.Internet-surfande.eller.nedladdning.av.otillåten.karaktär.har.varit.ett.pro-
blem..Regeldiskussionen.har.fortsatt.och.varit.livlig.under.de.första.två.åren..I.
rapport.2.visar.vi.att.i.princip.alla.lärare.då.och.då.upptäcker.att.eleverna.är.ute.
på.Internet.under.lektionstid..Vissa.lärare.uttryckte.en.oro.över.att.de.inte.alltid.
har.kontroll.över.vad.som.görs.på.datorerna,.men.den.överväldigande.majorite-
ten.uppfattar.inte.att.det.är.ett.stort.problem..
På.Söderskolan.upptäckte.lärarna.under.det.andra.årets.inledning.att.eleverna.
började.slarva.med.sina.datorer..De.fanns.elever.som.lämnade.sina.datorer.obe-
vakade.och.det.fanns.några.som.hade.fildelningsprogram.på.sina.hårddiskar..En.
gemensam.genomgång.och.en.uppstramning.av.kontrollen.av.handhavandet.av.
alla.datorer.genomfördes.under.två.veckor,.vilket.resulterade.i.ett.antal.indragna.
datorer.i.varje.klass..Datorerna.behölls.i.en.eller.två.veckor.och.återlämnades.
därefter..Samtliga.lärare.tycker.att.situationen.och.elevernas.inställning.förbätt-
rades.efter.denna.insats,.även.om.några.lärare.tycker.att.man.kanske.gick.lite.väl.
hårt.fram.

Fördelar och nackdelar

När.vi.under.det.andra.året.bad.lärarna.att.uppge.de.tre.största.fördelarna.med.
En-till-En.utkristalliserades.svaren.i.tre.huvudkategorier..Lärarna.anser.att.de.
största.fördelarna.finns.inom.kategorierna.organisation,.pedagogik.och.tillgång/
rättvisa.

De.organisatoriska.fördelarna.var.framförallt.att.både.de.som.lärare.och.även.
eleverna.har.bättre.kontroll.och.ordning.på.sina.dokument..Lärarna.behöver.
aldrig.lägga.tid.på.att.kopiera.upp.nya.instruktioner.till.eleverna.och.de.har.all-
tid.full.kontroll.över.vilka.som.hämtat.och/eller.lämnat.in.sina.uppgifter..Även.

kommunikationen.med.elever,.hemmen.och.kollegor.nämns.som.en.klar.för-
bättring..Alla.lärare.använder.sig.av.den.gemensamma.lärplattformen.First.Class..
Initialt.behövdes.stora.utbildningsinsatser.för.att.lärarna.skulle.kunna.utnyttja.
alla.funktioner.i.lärplattformen,.både.via.IT-pedagoger.och.via.mer.kunniga.kol-
legor,.men.efter.det.första.året.behärskar.lärarna.de.grundläggande.administrati-
va.funktionerna.och.man.kan.i.stället.fokusera.på.de.pedagogiska.möjligheterna.
med.en.lärplattform..

Många.lärare.menade.att.klimatet.i.klassrummen.hade.blivit.lugnare.och.att.
samarbetsklimatet.blivit.trevligare..Förändringen.gäller.även.rastverksamheten...
Även.om.spelandet.har.avtagit.på.rasterna.så.har.datorerna.en.lugnande.inver-
kan.på.umgängesformerna..Lärarna.uppger.att.de.numer.sällan.behöver.stoppa.
stök.och.spring.i.korridorerna.under.rasterna.och.att.de.elever.som.tidigare.hade.
svårt.att.komma.in.i.gemenskapen.nu.kan.visa.på.färdigheter.med.datorerna.
som.gör.att.de.blir.accepterade.i.kompiskretsen.

De.pedagogiska.fördelarna.var.främst.den.ständiga.tillgången.till.information..
Lärarna.uppgav.att.de.lugnt.kunde.förutsätta.vid.sina.planeringar.att.alla.elever.
hade.samma.möjligheter.att.hitta.relevanta.fakta.och.att.det.var.en.trygghet.att.
veta.att.alla.elever.oavsett.social.och.ekonomisk.status.hade.tillgång.till.en.dator.
även.hemma..

I.början.av.projektet.kände.några.lärare.en.stress.över.att.hitta.på.saker.som.
gjorde.att.datorn.skulle.användas.i.alla.situationer..De.uppger.att.de.upplevde.
det.som.att.det.förväntades.av.dem.att.göra.IT-intensiva.lektioner.där.den.bär-
bara.datorn.hade.stor.plats..Denna.stress.hade.dock.märkbart.avtagit.under.det.
andra.året.och.lärarna.hade.då.ett.mer.avspänt.förhållande.till.datorn.i.klass-
rummet..Lärarna.menade.att.de.under.de.två.första.åren.sett.en.markant.ökning.
i.motivation.och.prestation.hos.de.flesta.elever..Eleverna.skrev.längre.texter.och.
lärarna.upplevde.att.kvalitén.på.skrivandet.förbättrats.

Flera.lärare.uppgav.också.att.de.har.sett.den.största.prestationsökningen.hos.de.
elever.som.tidigare.inte.brukat.prestera.så.mycket.och.trodde.att.dessa.elever.
blivit.sporrade.av.att.det.de.åstadkommer.nu.ser.snyggare.och.prydligare.ut.

Även.lärarnas.användning.av.datorer.ökade.stadigt.under.de.första.åren.med.
En-till-En..Visserligen.hade.lärarna.på.de.båda.skolorna.även.tidigare.haft.god.
tillgång.till.datorer,.men.användandet.ökade.markant.och.vid.undersökningstill-
fället.uppgav.86.procent.av.lärarna.att.de.använde.datorn.i.undervisningen.varje.
dag..Det.kan.vara.intressant.att.nämna.i.detta.sammanhang.att.den.genomsnitt-
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liga.dagliga.användningen.av.dator.i.undervisningen.bland.svenska.lärare.ligger.
på.ungefär.10.procent..Vid.de.klassrumsobservationer.som.genomfördes.kunde.
vi.konstatera.att.laptopen.på.kort.tid.blev.ett.naturligt.redskap.för.både.lärare.
och.elever.på.de.båda.skolorna..Tiden.från.den.första.tidens.sensationella.upple-
velse.av.att.få.disponera.en.egen.bärbar.dator.förvandlades.tämligen.omgående.
till.vardag.och.många.uppgav.att.de.inte.kunde.komma.ihåg.hur.det.kändes.att.
arbeta.i.skolan.före.En-till-En.

Det.faktum.att.eleverna.har.en.ständig.tillgång.till.en.egen.dator.upplevde.lä-
rarna.som.en.stor.fördel..Att.slippa.att.be.eleverna.vänta.på.ledig.dator.eller.att.
be.dem.dela.dator.upplevdes.som.mycket.tillfredsställande..De.uppgav.också.att.
de.tack.vare.att.datorerna.var.personliga.kunde.lita.på.att.de.fungerade.och.var.
uppdaterade..Eleverna.kom.till.skolan.med.datorernas.batterier.fulladdade.och.
med.uppdaterade.programvaror..De.lärde.sig.även.att.vara.noga.med.att.ta.sä-
kerhetskopior.på.sina.dokument.och.mediefiler.

Även.för.eleverna.kan.man.kategorisera.de.upplevda.fördelarna.i.organisation,.
pedagogik.och.tillgång/rättvisa,.även.om.elevernas.bevekelsegrunder.ser.lite.an-
norlunda.ut.jämfört.med.lärarnas..
De.intervjuade.eleverna.uppgav.att.det.kändes.mycket.bra.att.de.nu.hade.en.
mycket.bättre.kontroll.över.sina.papper.och.skoluppgifter..De.lärde.sig.snabbt.att.
organisera.anteckningar.och.uppgifter.i.olika.mappar.och.de.visste.att.de.alltid.
kunde.nå.sina.hemuppgifter.och.andra.viktiga.dokument,.antingen.via.First.
Class.eller.sparade.på.sin.egen.hårddisk.
De.tycker.också.att.lektionerna.har.blivit.mer.varierade.och.att.lärarna.blivit.
bättre.och.bättre.på.att.utnyttja.datorn.i.undervisningen..
Men.det.som.eleverna.nämner.som.den.största.fördelen.är.att.motivationen.för.
skolarbetet.ökat..I.såväl.enkätsvaren.som.vid.intervjuerna.uppger.de.att.”allt.har.
blivit.mycket.lättare.och.roligare”..Den.ständiga.möjligheten.att.leta.och.kontrol-
lera.information.på.Internet.upplevs.som.mycket.positivt,.och.de.menar.att.det.
är.en.stor.fördel.att.slippa.stå.i.kö.för.att.få.en.ledig.dator..De.tycker.också.att.de.
lägger.betydligt.mer.tid.på.hemarbete.och.att.klassrumsmiljön.har.blivit.lugnare..
Eleverna.har.svårt.att.hitta.nackdelar.med.En-till-En..Den.enda.nackdelen.de.
kan.komma.på.är.att.några.sitter.för.mycket.vid.datorn.(vilket.dock.är.något.
som.enbart.drabbar.andra.–.inte.dem.själva…).

DEL II
Erfarenheter och 

resultat år 3



22 23

Det tredje året med En-till-En

Metod och syfte
I.denna.tredje.och.avslutande.delrapport.är.syftet.att.utvärdera.i.vad.mån.pro-
jektets.tre.uppställda.mål.har.uppnåtts.samt.att.beskriva.hur.arbetet.på.de.två.
skolorna.har.utvecklats.under.det.tredje.året.med.en.dator.per.elev..Rapporten.
syftar.också.till.att.beskriva.den.fortbildningsinsats.som.inletts.under.det.tredje.
året.samt.till.att.försöka.analysera.vilka.faktorer.som.ligger.bakom.de.fram-
gångsrika.delarna.av.utvecklingsarbetet.

Metoden.har.varit.densamma.i.de.tre.delrapporterna..Under.våren.2010.har.en.
webbaserad enkätundersökning.genomförts.med.frågor.som.i.huvudsak.är.de.
samma.som.i.enkäterna.från.ht.2007.och.ht.2008..Den.avslutande.enkäten.ställ-
des.till.alla.lärare.på.de.båda.skolorna.och.till.samtliga.elever.i.år.9.som.deltagit.i.
projektet.sedan.starten.2007...

Svarsfrekvensen.för.lärarna.är.något.lägre.denna.gång..Vid.föregående.enkäter.
var.det.närmare.100.procent.(58.lärare.av.61.besvarade.enkäten.år.2009),.medan.
denna.gång.var.svarsfrekvensen.drygt.69.procent.hos.lärarna..Elevernas.hade.
något.högre.svarsfrekvens;.137.av.180.elever.dvs..76.procent.besvarade.enkäten..
De.avlämnade.svaren.fördelar.sig.jämnt.på.de.båda.skolorna,.varför.ingen.skola.
är.överrepresenterad.i.sammanställningen.av.enkätresultaten.

Jag.har.även.detta.år.genomfört.ett.antal.lektionsbesök,.såväl.oanmälda.som.
föranmälda..Besöken.har.genomförts.på.båda.skolorna.och.omfattat.såväl.korta.
iakttagelser.som.heldagsbesök..Klassrumsobservationer.innebär.att.observatören.
finns.med.i.klassrummet.och.observerar.utan.att.aktivt.delta.i.de.aktiviteter.som.
försiggår.i.klassen..

Vid.skolbesöken.har.jag.också.genomfört.korta ostrukturerade intervjusamtal 
med elever och lärare. 

Strukturerade individuella intervjuer.har.genomförts.med.åtta.lärare.på.res-
pektive.skola..Intervjuerna.har.genomförts.på.lärarens.egen.skola.och.tagit.mel-
lan.45.minuter.och.en.timme..Intervjuerna.har.fokuserat.på.uppföljning.av.pro-
jektmålen.och.på.den.genomförda.fortbildningsinsatsen.

Intervjuerna.har.spelats.in.digitalt.och.minnesanteckningar.har.förts.parallellt.
med.intervjuerna..Minnesanteckningarna.har.renskrivits.samma.dag.som.inter-
vjuerna.genomförts..Alla.klassrumsobservationer.och.intervjuer.har.genomförts.
av.Martin.Tallvid.

Skolutveckling

Skolutveckling.är.ett.mångfacetterat.och.omdiskuterat.begrepp..Den.betydelse.
som.läggs.i.begreppet.avslöjar.den.grundsyn.man.har.på.vilken.väg.man.vill.att.
skolan.ska.gå..Berg.menar.att.skolutveckling.sker.i.mellanrummet.mellan.de.inre.
och.yttre.gränser.som.styr.skolans.verksamhet.17.Den.yttre.gränsen.definieras.av.
den.skolpolitik.och.de.centrala.mål.som.sätts.upp..I.En-till-En-projektets.fall.rör.
det.sig.om.de.tre.centrala.mål.som.sattes.upp.i.den.projektplan.som.skrevs.våren.
2007.18..
............Målen för projektet är 

. •. att.utveckla.arbetsformer.och.metoder

. •. att.öka.lusten.att.lära.hos.såväl.elever.som.pedagoger

. •. att.öka.elevernas.måluppfyllelse.och.resultat.

Den.inre.gränsen.utgörs.av.den.professionalism.som.finns.hos.de.enskilda.ak-
törerna.i.skolan.och.de.självständiga.initiativ.som.tas..I.delrapport.två.”En.egen.
dator.i.skolarbetet.–.redskap.för.lärande?”.beskrivs.rektorernas.roll.som.viktig.
för.den.lokala.skolutvecklingsprocessen..Berg.menar.att.skolutveckling.kan.ske.ge-
nom.pedagogiska.samtal.i.det.friutrymme.som.finns.mellan.dessa.båda.gränser.

En.annan.definition.av.begreppet.skolutveckling.förs.fram.av.skolforskaren.Ulf.
Blossing.19.Han.kallar.det.för.”skolförbättring”.och.menar.att.det.sker.bäst.när.
lärarna.får.tillfälle.att.genom.pedagogiska.samtal.utmana.de.rådande.uppfatt-
ningarna.om.hur.undervisningen.skall.organiseras..

Docent.Hans-Åke.Scherp.menar.att.skolutveckling.främst.sker.i.arbetet.med.lä-
rarnas.och.skolledarnas.vardagsproblem.20.Scherp.lyfter.fram.vikten.av.att.skol-
ledarna.är.aktiva,.lärandeorienterade.och.stöttar.personalen.i.utvecklingsarbetet.
i.arbetet.med.att.sätta.upp.realistiska.mål.i.utvecklingsarbetet..

Den.skolutveckling.man.i.Falkenberg.valt.att.fokusera.på.handlar.framför.allt.
om.vad.som.händer.i.klassrummet.i.samspelet.mellan.lärare.och.elev..Målen.för.
En-till-En.är.inriktade.på.hur.man.kan.förändra.och.utveckla.lärandet.och.där-
med.förbättra.elevernas.resultat..Vad.som.avses.med.förbättrade.resultat.och.ett.
förändrat.lärande.är.dock.inte.helt.tydligt.och.behöver.problematiseras..Det.är.
inga.självklara.begrepp.som.kan.stå.för.sig.själva.utan.att.diskuteras.och.fördjupas.

17	 	(Berg,	1995).
18	 http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/barnochutbildning/entillenprojektet/	
	 entillen/kallafaktaom11/projektplan.4.3ef38530114700438ba8000378.html
19	 (U.	Blossing,	2003).
20	 (Scherp,	2002).
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Kompetensutveckling och fortbildning

För.att.förtydliga.målen.och.utveckla.synen.på.lärande.har.man.i.Falkenberg.
på.initiativ.från.kommunens.IT-ledare.och.IT-pedagogerna.startat.en.fortbild-
ningssatsning.för.att.utveckla.En-till-En-projektet..Fortbildningen.kallas.”Tänk.
vidare”,.och.har.det.uttalade.syftet.att.diskutera.hur.undervisningen.i.En-till-
En-skolorna.skall.organiseras.och.utvecklas..I.denna.fortbildningssatsning,.som.
redogörs.för.nedan,.har.lärarna.på.En-till-En-skolorna.haft.regelbundna.träf-
far.där.de.tillsammans.har.försökt.utveckla.sitt.arbete..Lärarna.har.delats.in.i.
ämnesgrupper.och.har.gemensamt.sökt.utvecklingslösningar.inom.de.aktuella.
ämnena..Arbetet.har.utgått.från.teorierna.om.TPACK21.och.den.USA-baserade.
skolforskaren.Ruben.Puenteduras.teorier.om.hur.lärarna.befinner.sig.på.olika.
nivåer.i.utnyttjandet.av.tekniken.när.ny.teknik.implementeras.22.Man.har.också.
använt.sig.av.den.så.kallade.Blooms.Taxonomi,.som.är.ett.försök.att.dela.in.lä-
randet.i.olika.nivåer.23

”Tänk vidare” – fortbildning för lärare

I.de.två.föregående.utvärderingsrapporterna.framgick.bland.annat.att.det.fanns.
önskemål.från.lärarna.om.att.få.mer.fortbildning..Det.första.årets.krav.på.att.
lära.sig.programvaror.och.de.olika.funktionerna.i.lärplattformen.First.Class.
ersattes.under.det.andra.året.av.önskemål.om.en.ämnesanknuten.fortbildning..
Lärarna.ville.lära.sig.hur.de.skulle.utveckla.sina.metoder.för.att.bäst.utnyttja.
datorn.i.klassrummet.och.i.sina.specifika.ämnen..I.ett.försök.att.möta.dessa.
önskemål.inleddes.under.hösten.2009.en.fortbildningssatsning.som.initierades,.
planerades.och.leddes.av.kommunens.IT-ledare.och.IT-pedagoger.och.hade.som.
målsättning.att.dels.inspirera.lärarna.till.nya.pedagogiska.tankar,.dels.att.i.ett.
antal.workshops.ge.lärarna.tillfälle.till.erfarenhetsutbyte..

Fortbildningen,.som.hämtat.inspiration.från.Rektorsakademins.1-1-utbildning,24.
bestod.av.fyra.stycken.tretimmars.eftermiddagsträffar.för.alla.lärare.på.kommu-
nens.En-till-En-skolor..Träffarna.hade.dels.ett.teoretiskt.innehåll.som.redogörs.
för.nedan,.dels.ett.praktiskt.moment.där.lärarna.skulle.omsätta.de.teoretiska.
begreppen.i.konkreta.undervisningsexempel..Nedan.följer.en.kort.genomgång.
av.de.teoretiska.perspektiv.utifrån.vilka.man.valt.att.arbeta.under.Tänk.Vidare-
fortbildningen..

21	 (Mishra	&	Koehler,	2006).
22	 (Puentedura,	2009).
23	 (Bloom,	Engelhart,	Furst,	Hill,	&	Kratthwohl,	1956).
24	 http://www.tankom.nu/

TPACK

TPACK.är.en.akronym.för.”Technical,.Pedagogical.and.Content.Knowledge.och.
är.en.utveckling.av.den.amerikanske.pedagogikforskaren.Shulmans.teorier.om.
en.specifik.lärarkompetens..Shulman.formulerade.redan.för.över.tjugo.år.sedan.
tankar.om.en.särskild.lärarkompetens.som.bestod.i.en.kombination.av.ren.äm-
neskompetens.och.den.pedagogiska.kompetens.lärarna.besitter.25.Han.såg.Con-
tent.Knowledge.(Ämneskunskaper).som.en.beskrivning.av.de.kunskaper.som.
en.lärare.självklart.måste.ha..Beroende.på.vilken.nivå.läraren.ska.undervisa.kan.
det.vara.alltifrån.att.kunna.stava.rätt.till.att.besitta.djupa.kunskaper.om.hjärnans.
komplexitet,.för.att.ta.några.exempel...Men.Shulman.menar.också,.att.det.trots.
att.alla.kan.vara.överens.om.att.faktakunskaper.är.viktiga,.att.det.inte.är.lika.
självklart.vad.som.ska.studeras.och.vilka.fakta.som.ska.prioriteras..

Pedagogical.Knowledge.(Pedagogisk.kompetens).framställer.Shulman.som.det.
man.måste.kunna.och.bemästra.som.lärare..Till.exempel.krävs.det.att.en.lärare.
skall.vara.kapabel.att.anpassa.materialet.efter.målgruppen.och.vara.medveten.
om.att.elever.har.olika.inlärningsstilar..Den.pedagogiska.kompetensen.omfattar.
också,.enligt.Shulman,.förmågan.att.använda.olika.undervisningsmetoder.för.att.
underlätta.lärandet.för.eleverna..

Han.menar.dock.att.det.inte.räcker.med.att.vara.enbart.en.ämnesexpert.eller.att.
enbart.vara.en.god.pedagog..Det.är.när.läraren.kan.kombinera.dessa.båda.som.
man.kan.försöka.att.förstå.den.särskilda.och.svårgreppbara.kompetens.som.det.
innebär.att.vara.lärare..Pedagogisk-.ämneskompetens.(Pedagogical-Content.
Knowledge).uppstår.när.läraren.kan.kombinera.och.integrera.dessa.båda.kom-
petenser.

TPACK.(Technological-,.Pedagogical-.and.Content.Knowledge)26.är.en.utveck-
ling.av.detta.koncept..I.TPACK-teorin.förespråkas.att.kunskapen.om.hur.tekni-
ken.ska.användas.i.skolan.är.något.oundvikligt.för.framtidens.lärare.och.att.det.
är.i.samspelet.mellan.teknik,.pedagogik.och.ämnesinnehåll.som.framtiden.lärare.
ska.finnas.

Det.Mishra.&.Kohler.tillfört.Shumans.teorier.är.tankarna.om.teknisk.kompe-
tens..Technological.Knowledge.(TK).beskriver.de.som.det.förhållningssätt.till.
teknik.som.dagens.lärare.måste.ha..De.menar.att.eftersom.teknikutvecklingen.
går.så.fort.är.det.svårt.att.peka.ut.några.specifika.tekniska.kompetenser,.utan.
framhåller.att.det.mer.handlar.om.att.ha.ett.öppet.förhållningssätt.till.ny.teknik..

25	 (Shulman,	1986).
26	 (Mishra	&	Koehler,	2006)
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Puentedura och SAMR

Forskningen.har.på.flera.olika.sätt.försökt.beskriva.hur.lärare.tar.till.sig.ny.tek-
nik..Det.är.små.skillnader.mellan.de.olika.angreppssätten.och.alla.de.olika.för-
klaringsmodellerna.som.finns.innehåller.en.progressionstanke.i.beskrivningen.
av.hur.en.lärare.tar.till.sig.ny.teknik,.dvs..man.förutsätter.att.kunskapen.i.att.
utnyttja.tekniken.kan.beskrivas.som.en.metaforisk.kunskapstrappa.

Sandholz,.Ringstaff.&.Dwyer,.var.de.som.genomförde.en.av.de.första.stora.stu-
dierna.av.datoranvändning.i.skolan.i.USA.27.De.visade.i.sin.studie.att.lärarna.
genomgick.fem.olika.nivåer.i.utvecklingen,.från.det.inledande.steget.där.läraren.
bara.vara.en.passiv.brukare.av.tekniken.utvecklas.de.successivt.mot.att.ta.egna.
initiativ.och.att.använda.datorns.möjligheter.på.ett.kreativt.sätt..

Dreyfus.ger.ett.liknande.perspektiv.på.hur.lärarna.når.högre.nivåer.i.sitt.använ-
dande.av.ny.teknik.28.De.fem.utvecklingsstegen.benämner.Dreyfus.som.novis,.
avancerad.nybörjare,.kompetent,.skicklig.och.slutligen.uppnår.läraren.expert-
nivå..
I.Tänk.Vidare-utbildningen.har.man.valt.att.följa.en.modell.som.bygger.på.
den.amerikanske.forskarens.Robert.Puenteduras.teorier.29..Puentedura.ser.ut-
vecklingen.i.fyra.nivåer.(SAMR).på.ungefär.samma.sätt.som.de.ovan.nämnda.
forskarna,.men.han.menar.dock.att.man.inte.kan.se.utvecklingen.i.teknikut-
nyttjande.som.kronologisk..Lärarna.befinner.sig.visserligen.på.olika.nivåer.av.
teknikanvändande.beroende.på.kompetens,.men.också.beroende.på.vilken.typ.
av.uppgift.man.tänker.genomföra..Ibland.medför.målet.för.uppgiften.att.det.är.
bättre.och.mer.effektivt.att.befinna.sig.på.de.”lägre”.nivåerna.i.SAMR-modellen,.
som.redogörs.för.nedan..

På.den.grundläggande.nivån,.som.Puentedura.kallar.”Substitution”,.ersätter.
datorn.bara.ett.annat.verktyg..Man.använder.till.exempel.bara.datorn.som.en.
avancerad.skrivmaskin..På.den.andra.nivån,.”Augmentation”,.utvecklas.och.ef-
fektiviseras.arbetssättet.i.skolan..Lärarna.har.på.denna.nivå.lärt.sig.att.använda.
funktioner.i.datorn.som.ger.dem.möjlighet.att.utföra.moment.som.tidigare.inte.
kunde.genomföras..Man.kommunicerar.till.exempel.med.eleverna.via.e-post.
eller.gör.presentationer.i.PowerPoint.eller.KeyNotes..När.lärarna.har.kommit.
så.här.långt.i.sitt.användande.av.tekniken.börjar.många.utforma.lärprocesserna.
annorlunda..Man.försöker.använda.datorerna.på.ett.sätt.som.utvecklar.lärandet,.
och.det.är.denna.nivå.Puentedura.kallar.Modification..På.den.sista.nivån.i.Puen-

27	 	(Sandholtz,	1997).
28	 	(Dreyfus,	1986).
29	 	(Puentedura,	2009).

Mishra.&.Kohler.ser.TPACK.som.en.gryende.och.snabbt.tillväxande.form.av.ny.
kompetens.som.går.bortom.de.tre.ovan.nämnda.delarna.i.en.lärares.kompetens-
karta..De.menar.att.denna.TPACK-kompetens.innebär.att.lärarna.i.sin.dagliga.
aktivitet.ska.vara.kapabla.att.kombinera.och.framförallt.integrera.de.tre.olika.
delarna..Denna.kompetens.är.svår.att.uppnå,.och.eftersom.den.tekniska.utveck-
lingen.är.så.snabb.behöver.den.hela.tiden.omformuleras..Detta.betyder.att.man.
kan.se.TPACK.som.ett.sätt.att.beskriva.den.mycket.speciella.kompetens.som.det.
innebär.att.vara.lärare.i.en.teknikfylld.miljö.

Technological
Pedagogical Content

Knowledge

(TPACK)

Pedagogical Content
Knowledge CONTEXTS

Technological
Content

Knowledge
(TCK)

Technological
Pedagogical
Knowledge

(TPK)

TPACK	(Mishra	&	Koehler,	2006)
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teduras.utvecklingsmodell.hittar.vi.Redefinition..Det.är.nu.möjligheterna.med.
den.nya.tekniken.har.medfört.att.lärarna.helt.eller.delvis.omdefinierar.uppgif-
terna.till.eleverna..De.inför.nya.arbetssätt,.ökar.sin.samverkan.och.konstruerar,.
uppfinner.och.utformar.uppgifter.som.tidigare.var.omöjliga.att.genomföra..
Puenteduras.forskning.tyder.på.att.det.är.först.när.lärarna.befinner.sig.på.nivåer.
där.de.börjar.modifiera.eller.omdefiniera.sitt.arbetssätt.som.man.kan.påvisa.en.
påtaglig.utveckling.i.lärandet.hos.eleverna.(se.modellen.nedan)..

Låt.mig.ta.ett.exempel.från.Söderskolan.på.hur.undervisning.kan.röra.sig.mellan.
de.olika.nivåer.som.beskrivs.i.Puenteduras.teori..Det.är.hämtat.från.en.svensk-
lektion.i.år.8.där.eleverna.har.fått.i.uppgift.att.skriva.dikter..Här.skulle.utnytt-
jandet.av.datorn.kunnat.stanna.på.Puenteduras.första.nivå.med.att.vara.en.enkel.
ersättning.för.pennan.eller.skrivmaskinen..Eller,.vilket.kanske.är.det.vanligaste,.
stanna.på.det.andra.nivån.där.man.lärt.sig.att.utnyttja.datorns.resurser.och.an-
vänder.sig.av.t.ex..rättstavningsfunktionen.eller.sparar.texterna.på.datorn.för.att.
kunna.återvända.till.dem.vid.ett.senare.tillfälle..Man.kan.även.skicka.in.texten.
till.sin.lärare.för.att.få.feedback.och.därefter.rätta.och.förbättra.sin.text..Fortfa-
rande.befinner.vi.oss.då.på.de.två.inledande.nivåerna.i.Puenteduras.modell,.där.
datorn.visserligen.underlättar.och.effektiviserar.arbetet.i.klassrummet,.men.den.
har.egentligen.inte.förändrat.lärandeprocessen.eller.undervisningskontexten..
Det.är.fortfarande.den.enskilde.eleven.som.producerar.och.läraren.som.bedö-
mer,.rättar.och.ger.feedback.

När.läraren.under.denna.lektion.ger.eleverna.möjlighet.att.skriva.sina.dikter.i.en.
wiki30.öppnas.nya.och.annorlunda.sätt.att.se.på.skrivande..Datorn.i.kombina-
tion.med.tillgången.till.Internet.ger.eleverna.möjlighet.att.se.vad.andra.skriver,.
att.kommentera.andras.dikter.och.att.gemensamt.skriva.en.dikt..Detta.är.vad.
Puentedura.kallar.”Modification”,.som.innebär.att.läraren.ges.möjlighet.att.om-
formulera.uppgiften.med.hjälp.av.tekniken...Eleverna.i.detta.exempel.skapade.
nya.dikter.tillsammans.och.ett.av.resultaten.blev.att.även.de.minst.motiverade.
pojkarna.i.klassen.skrev.flera.riktigt.vackra.vårdikter.

Efter.lektionen.diskuterade.jag.med.läraren.om.möjligheterna.att.även.använda.
sig.av.Puenteduras.fjärde.nivå,.där.uppgifterna.helt.omdefinieras.och.hur.man.
skulle.kunna.utforma.denna.uppgift.för.att.nå.tidigare.ej.uppnåbara.mål..Lära-
ren.föreslog.då.att.man.kanske.skulle.försöka.hitta.en.klass.i.ett.annat.land.och.
tillsammans.skapa.en.wikidiktsamling.där.eleverna.från.de.olika.länderna.kunde.
skriva.tillsammans..Detta.menade.läraren.är.en.tanke.som.tidigare.varit.i.prakti-
ken.omöjlig.att.realisera,.men.som.med.En-till-En.kändes.fullt.genomförbar.

När.utvecklingen.av.datoranvändande.kommit.hit.kan.man.resonera.i.termer.
av.att.uppgiften.är.helt.omdefinierad..Från.att.från.början.bara.använt.laptopen.
som.en.avancerad.ordbehandlare.utnyttjar.läraren.nu.datorns.hela.kapacitet.och.
tar.in.världen.utanför.skolans.väggar.in.i.klassrummet..Läraren.och.eleverna.kan.
nu.få.möjligheter.att.lyfta.in.många.olika.aspekter.på.sina.dikter..De.kan.med.sitt.
skrivande.diskutera.med.elever.från.skilda.kulturer,.få.en.inblick.i.andra.typer.av.
värderingar.och.få.ytterligare.tillfällen.att.träna.språk.och.social.kompetens.
.

30	 ”En	wiki	[svenskt	uttal	’viki]	från	det	hawaiianska	wiki	som	betyder	snabb,	är	en	sökbar		
	 webbplats	där	sidorna	enkelt	och	snabbt	kan	redigeras	av	besökarna	själva	via	ett	webb	
	 gränssnitt.”	Källa:	http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
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MODIFICATION
Tech allows for significant task redesign

Puenteduras SAMR-modell.
(Källa:	http://louiseduncan.globalteacher.org.au/files/2009/11/SAMR-Puentedura.png)
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Blooms taxonomi

I.”Tänk.Vidare”.–.konceptet.har.man.även.använt.sig.av.”Blooms.taxonomi”.för.
att.hjälpa.lärarna.i.sitt.arbete.med.att.kategorisera.olika.nivåer.av.abstraktion.
i.lärandet..Blooms.taxonomi.skapades.på.1950-talet.av.den.Chicagobaserade.
psykologen.Benjamin.Bloom..Denna.taxonomi.eller.klassificering.har.sedan.dess.
reviderats.ett.antal.gånger.och.den.version.som.nu.oftast.hänvisas.till.är.från.år.
2001.och.utformades.av.Andersson.&.Krathwohl.31

Klassificeringen.brukar.ofta.illustreras.i.form.av.en.trappa.där.de.lägre.mentala.
nivåerna.utgör.basen.och.där.eleven.förutsätt.klättra.högre.upp.på.den.kognitiva.

trappan..Den.kognitiva.utvecklingen.förutsätts.vara.kumulativ.och.hierarkisk,.
vilket.betyder.att.man.måste.klara.av.de.lägre.nivåerna.för.att.kunna.uppnå.det.
högre.mentala.tänkandet..

I.botten.på.trappan.ligger.”Att.minnas-/eller.faktanivån”.där.det.räcker.med.att.
kunna.hämta.relevant.information.från.långtidsminnet..På.nivå.två.ska.eleven.
kunna.visa.att.han/hon.förstår.relationer.och.samband.i.det.kunskapsstoff.som.
han/hon.har.tillägnat.sig.

31	 (Anderson	&	Krathwohl,	2001).

På.nivå.tre.ska.eleven.kunna.tillämpa.sina.nyvunna.kunskaper..Eleven.ska.kunna.
välja.ut.relevant.fakta.och.använda.den.i.nya.situationer..I.nästa.utvecklingssteg.
ska.eleverna.kunna.undersöka,.dra.slutsatser.och.hitta.bevis.för.sina.påståenden..
På.de.två.högsta.nivåerna.ska.eleverna.vara.kapabla.att.värdera.och.bedöma.med.
utgångspunkt.från.vad.de.lärt.sig.och.ha.uppnått.förmågan.att.skapa.något.nytt.
och.intressant..De.tre.översta.nivåerna.brukar.man.beteckna.som.”high.order.
skills”,.dvs..högre.mentala.förmågor.

Kritik mot Blooms taxonomi

Blooms.taxonomi.kan.betraktas.som.ett.av.pedagogikens.standardverk..Tan-
karna.är.vida.spridda.och.översatta.till.en.mängd.olika.språk.och.Andersson.&.
Krathwohls.modernisering.av.taxonomin.har.gjort.att.den.åter.har.fått.ett.upp-
sving.på.den.pedagogiska.agendan..Den.kritik.som.riktats.mot.sättet.att.klassifi-
cera.kognitiva.nivåer.och.lärandemål.är.av.samma.karaktär.som.den.som.riktas.
mot.alla.typer.av.målinriktade.teorier.om.lärande..
Kritikerna.ifrågasätter.huruvida.man.kan.se.kunskap.på.det.sätt.Bloom.menar,.
det.vill.säga.som.möjligt.att.dela.upp.i.delar.i.logiska.och.hierarkiska.nivåer..Man.
kritiserar.också.den.didaktiska.grundsyn.som.antyder.att.man.kan.reducera.en.
så.komplicerad.och.komplex.mänsklig.aktivitet.som.lärande.och.undervisning.
till.en.teknisk.problemställning.som.enkelt.kan.observeras.i.en.eller.annan.form.

Ur minnet återge fakta, metoder, processer och 
strukturer i tidigare given form. ”Faktakunskap”MINNAS

Återge kunskapen i annan form. Dvs omforma 
kunskapen på ett annat sätt. INNEBÖRD

Förstå så bra att kunskaperna går att använda
i enkla och konkreta situationer.TILLÄMPNING

Dela upp kunskapen i beståndsdelar, överväga 
vilka beståndsdelar som kan läggas till och 
klarlägga samband mellan dessa

ANALYS

Sätta samman delar till nya helheterSYNTES

Inom problemområdet finna egna 
vägar för att göra en logisk värdering.VÄRDERING

Blooms Taxonomi
(Källa:	Tänk	om,	Rektorsakademin)
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Lärarnas arbete med teorierna  .

Under.fortbildningen.poängterades.att.Blooms.uppdelning.av.kunskap.i.sex.
olika.nivåer.med.fördel.kan.kopplas.till.betygskriterierna.i.grundskolan..I.lä-
randemålen.som.beskrivs.i.betygskriterierna.kan.man.upptäcka.de.skillnader.i.
kunskapsnivå.som.beskrivs.av.Bloom..Man.kan.se.om.det.handlar.om.minnes-
kunskap.eller.om.det.handlar.om.att.kunna.göra.synteser..
På.grundnivå.ska.eleverna.kunna.repetera.kunskap,.förklara.och.sätta.in.kun-
skap.i.nya.sammanhang,.använda.kunskap.i.verkliga.situationer,.samt.till.viss.del.
analysera.kunskap..
På.avancerad.nivå.skall.eleverna.kunna.analysera.kunskap,.dela.upp.kunskapen.
i.beståndsdelar.och.bedöma.deras.inbördes.betydelse..De.ska.även.kunna.sätta.
samman.delar,.bedöma.användningen.av.ny.kunskap,.samt.kunna.skapa.nya.och.
unika.ståndpunkter.eller.produkter.

Under.fortbildningsdagarna.med.”Tänk.Vidare”.introducerades.ovanstående.
teorier..Lärarna.fick.till.uppgift.att.sitta.i.ämnesvisa.grupper,.där.de.bland.annat.
fick.konstruera.elevuppgifter.som.skulle.vara.utformade.med.avsikt.att.utveckla.
elevernas.förmågor.att.skaffa,.behandla.och.utvärdera.information,.det.vill.säga.
befinna.sig.på.de.senare.stegen.av.Blooms.taxonomi..

Uppgiften.till.lärarna.var.att:.”Formulera	ett	uppdrag/uppgift	till	eleven	som	har	
sin	utgångspunkt	i	några/något	mål	i	ditt	ämne	och	där	eleven	får	möjlighet	till	kre-
ativitet,	nyfikenhet	och	förmåga	att	tänka	nytt	och	divergent”.32.Ett.annat.exempel.
på.uppgift.löd:.”Granska	den	elevuppgift	ni	började	formulera	den	2/2.	Diskutera	
om	uppgiften	har	fokus	på	vad	eleven	ska	lära	eller	hur	den	ska	göra?

Se på den genom följande ”glasögon”:

•	 Blooms	Taxonomi
•	 Puenteduras	fyra	nivåer
•	 Kunskaper	och	förmågor	för	framtiden
Gör	de	eventuella	förändringar	ni	anser	behövs	så	att	uppgiften	får	fokus	på	vad,	
dvs.	de	kunskaper	och	färdigheter	eleven	ska	beredas	möjlighet	att	utveckla.	Är	det	
tydligt	vad	som	ska	bedömas?”

Här.fick.lärarna.alltså.möjlighet.att.knyta.teorierna.till.sin.dagliga.verksamhet..
De.tvingades.fundera.över.hur.betyg.och.bedömning.skulle.kopplas.till.målen.
för.de.uppgifter.de.konstruerade..De.fick.också.möjlighet.att.relatera.de.olika.
stegen.i.Blooms.taxonomi.till.betygskriterierna.och.se.sitt.eget.teknikutnyttjande.
i.relief.mot.Puenteduras.utvecklingstrappa.

32	 	Uppgiften	hämtad	från	Tänk	vidare-utbildningen.

Resultaten.från.de.olika.gruppernas.arbete.samlades.i.en.gemensam.plats.i.First.
Class.där.alla.lärarna.kunde.nå.dem.och.få.tips.på.hur.man.kunde.gå.vidare.i.sin.
egen.undervisning.

Reflektioner kring ”Tänk vidare”

Redan.i.de.första.utvärderingsrapporterna.poängteras.vikten.av.att.En-till-En-
satsningen.måste.kompletteras.med.en.strategisk.fortbildningsinsats.för.lärarna..
Forskning.visar.att.om.man.inte.kombinerar.en.IT-förändringsprocess.med.att.
erbjuda.lärarna.regelbunden.och.kontinuerlig.påfyllning.riskerar.hela.satsningen.
att.stagnera.och.verksamheten.återgår.till.hur.det.såg.ut.före.En-till-En..

Utbildningsförvaltningen.beslutade.därför.att.genomföra.en.bred.utbildningsin-
sats.för.alla.lärarna.på.En-till-En-skolorna..Syftet.var.att.få.igång.en.pedagogisk.
diskussion.på.skolorna.och.att.utveckla.lärarnas.undervisningsmetoder..

Utbildningen.omfattade.fyra.tillfällen.på.sen.eftermiddagstid.och.alla.lärare.
som.var.inblandade.i.En-till-En-projeketet.var.inbjudna.att.delta..Det.första.ut-
bildningstillfället.inleddes.med.en.teoretisk.föreläsning.om.Puenteduras.teorier.
och.TPACK..Därefter.delades.lärarna.in.i.grupper.där.de.fick.i.uppgift.att.fylla.i.
ett.självskattningsdiagram.med.utgångspunkt.från.Mishra.&.Kohlers.teori.om.
TPACK..Uppgiften.gick.ut.på.att.på.en.10-gradig.skala.försöka.att.göra.en.värde-
ring.av.sina.egna.kunskaper.och.färdigheter.inom.områdena.pedagogik,.ledar-
skap,.innehållsmässig.samt.teknisk.kompetens.

De.personliga.diagrammen.utgjorde.sedan.ett.diskussionsunderlag.för.arbetet.i.
de.olika.grupperna.
Diagrammet.nedan.är.en.sammanställning.av.alla.lärarnas.svar.
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Efter.insamling.och.sammanställning.av.lärarnas.självskattning.visar.det.följande.
resultat:

Det.är.alltså.den.egna.pedagogiska.kompetensen.som.skattas.högst,.medan.den.
egna.teknikkompetensen.skattas.lägst..Detta.pekar.på.att.kompetensutveckling.i.
hur.man.använder.tekniken.i.sin.pedagogiska.praktik.är.en.nödvändighet..Som.
påpekats.i.de.tidigare.utvärderingsrapporterna.räcker.det.inte.med.att.dela.ut.att.
antal.datorer.och.tro.att.utvecklingen.är.självgående..Skolutveckling.kräver.en.
kontinuerlig.fortbildningsinsats,.både.pedagogisk.och.teknisk,.och.gärna.i.kom-
bination.med.varandra.

Vid.det.andra.utbildningstillfället.fortsatte.diskussionerna.om.lärarnas.själv-
skattningsdiagram.och.om.Puenteduras.olika.nivåer...Några.av.de.deltagande.
lärarna.fick.också.redogöra.för.exempel.ur.sin.egen.verksamhet.och.grupperna.
fick.därefter.diskutera.dessa.exempel.med.koppling.till.Puenteduras.teorier.och.
Blooms.taxonomi.
Den.tredje.träffen.fokuserade.på.läraruppdraget.enligt.skolans.styrdokument.
och.lärarna.diskuterade.kriterier.för.bedömning..En.gästföreläsare.redogjorde.
för.sin.syn.på.kopplingen.mellan.Blooms.taxonomi.och.betygskriterierna..Lä-
rarna.satt.denna.gång.i.rena.ämnesgrupper.och.fick.till.uppgift.att.designa.ett.
exempel.på.en.elevuppgift.som.skulle.innehålla.kopplingar.till.såväl.läroplanens.
mål.och.betygskriterier.som.till.Blooms.taxonomi.och.kraven.på.att.utbilda.för.
en.ny.generation.av.elever.(”21st.Century.Learners”).
Vid.den.avlutande.fortbildningsträffen.rekapitulerades.de.tre.tidigare.tillfällena.
och.lärarna.fick.ytterligare.tillfälle.att.reflektera.över.sina.olika.sätt.att.bedöma.
elevernas.prestationer.

Utbildningssatsningen.”Tänk.vidare”.mottogs.positivt.av.de.deltagande.lärarna..
De.upplevde.framför.allt.att.den.del.av.utbildningen.där.de.satt.tillsammans.
med.lärare.med.vilka.de.hade.gemensamma.ämneskombinationer.var.mycket.
värdefull..Där.fick.de.möjlighet.att.både.ge.och.ta.emot.konkreta.tips.på.hur.da-
torns.resurser.kan.integreras.i.undervisningen..Samtliga.av.de.intervjuade.lärar-
na.ville.att.kommunen.skulle.fortsätta.att.erbjuda.denna.typ.av.fortbildning..

Vid.de.observationer.som.genomfördes.under.fortbildningen.var.det.påfal-

lande.hur.de.teoretiska.inslagen.från.fortbildningen.tydligt.ingick.i.diskussio-
nerna.mellan.lärarna..De.tycktes.ha.anammat.de.teoretiska.begreppen.och.när.
lektionsuppgifterna.utformades.var.både.Blooms.taxonomi.och.Puenteduras.
trappa.frekventa.inslag.i.diskussionerna..Uppgifterna.som.refereras.ovan.var.
avancerade.och.utmanande.och.det.framkom.att.denna.typ.av.pedagogiska.
diskussioner.är.något.som.lärarna.saknat.och.som.är.efterfrågat.hos.de.flesta.av.
lärarna.i.Falkenberg..Mina.egna.erfarenheter.från.min.tid.som.ITiS-handledare,.
då.diskussioner.liknande.denna.var.vanliga.vid.seminarietillfällena,.är.att.lärare.
sällan.ges.tid.att.sitta.ner.och.tillsammans.diskutera.sin.verksamhet.och.föra.pe-
dagogiska.diskussioner.och.när.de.rätta.förutsättningarna.erbjuds.är.det.nästan.
alltid.väldigt.uppskattat.

De.enda.invändningar.jag.fann.var.att.lärarna.tyckte.att.det.hade.varit.bättre.
om.fortbildningen.genomförts.på.dagtid.och.inte.på.sen.eftermiddagstid.efter.
en.hel.arbetsdag..Det.hade.varit.bättre.om.man.avsatt.en.hel.eller.halv.studiedag.
och.planerat.in.den.tidigare..Några.lärare.tyckte.också.att.utbildningen.var.lite.
för.teoretisk.och.hade.önskat.mer.konkreta.tips.på.hur.man.skulle.arbeta.med.
En-till-En..Möjligtvis.kunde.man.se.en.viss.skillnad.i.förhållningssätt.till.ut-
bildningen.mellan.de.olika.skolorna..Lärarna.på.de.skolor.där.laptopar.nyligen.
delats.ut.har.andra.behov.är.de.skolor.som.ingår.i.denna.rapport...På.de.nya.En-
till-En-skolorna.finns.fortfarande.ett.stort.behov.av.att.lära.sig.hur.de.olika.pro-
gramvarorna.fungerar,.medan.man.framför.allt.på.Skogstorpsskolan.efterfrågar.
en.pedagogisk/metodisk-diskussion..

Tänk.Vidare.har.varit.ett.ambitiöst.grepp.för.att.möta.kraven.på.kvalificerad.
fortbildning.för.lärarna.på.En-till-En-skolorna..Man.har.på.ett.strukturerat.
sätt.kopplat.samman.pedagogiska.teorier,.läroplaner.och.teknik.på.ett.sätt.som.
stimulerat.lärarna.att.utveckla.sin.praktik..Det.är.viktigt.för.en.fortsatt.skolför-
bättring.att.denna.typ.av.insatser.fortsätter.och.blir.ett.fortlöpande.inslag.i.verk-
samheten..Det.är.särskilt.viktigt.att.lyssna.på.lärarnas.önskemål.om.ämnesvisa.
möten,.bättre.framförhållning.och.att.försöka.lägga.fortbildningstillfällena.på.
tider.när.alla.kan.delta.och.inte.har.undervisat.samma.dag,.t.ex..på.studiedagar.
som.inplanerats.vid.läsårets.start..Dahlin.et.al..som.har.många.års.erfarenheter.
av.skolutvecklingsarbete.menar.att.det.är.precis.på.det.här.sättet.man.måste.ar-
beta.33.Att.låta.lärarna.reflektera.över.de.egna.undervisningssituationerna.och.
sedan.pröva.nya.handlingsmönster.är.det.som.ger.bäst.resultat..I.slutet.av.denna.
rapport.ger.jag.några.förslag.på.hur.man.skulle.kunna.gå.vidare.med.utveck-
lingsarbetet.

33	 	(Dahlin,	Rolf,	&	Kleekamp,	1993).

 PEDAGOGIK KUNSKAP  LEDARSKAP TEKNIK
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Projektets mål – resultat år 3

Utbildningsförvaltningen.skriver.i.sin.projektplan.att.investeringen.i.en.dator.
per.elev.framförallt.syftar.till.att.förändra.och.utveckla.elevernas.lärmiljö.och.
att.ge.alla.likvärdiga.möjligheter.att.använda.IT.som.ett.redskap.i.sitt.lärande..
Tanken.är.att.därmed.ska.varje.elev.ges.bättre.förutsättningar.för.måluppfyllelse.
i.sina.studier.och.för.sitt.livslånga.lärande..Genom.att.öka.tillgängligheten.till.IT.
som.redskap.i.lärandet.vill.man.utveckla.elevens.arbetsmiljö.för.att.förbereda.för.
ett.framtida.yrkesliv..I.projektplanen.formulerades.följande.tre.mål.för.En-till-
En.–.projektet:

att.skolorna.utvecklar.arbetsformer.och.metoder
att.öka.lusten.att.lära.hos.såväl.elever.som.pedagoger
att.öka.elevernas.måluppfyllelse.och.resultat.

Att.i.en.utvärdering.exakt.mäta.hur.arbetsformer.och.metoder.utvecklas.och.om.
lusten.att.lära.ökat.kräver.att.man.vet.vilket.ingångsvärde.man.har.eller.att.man.
har.en.jämförbar.grupp.att.ställa.de.uppnådda.resultaten.emot..Detta.har.av.
uppenbara.orsaker.inte.varit.möjligt.inom.ramen.för.vare.sig.denna.eller.de.fö-
regående.två.utvärderingsrapporterna..Utvärderingen.har.därför.inriktat.sig.på.
en.mer.kvalitativ.ansats.där.lärarnas.egna.utsagor.och.mina.observationer.utgör.
grunden.för.de.resultat.som.redovisas.

Mål 1: ”att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder”

Arbetet.med.att.utveckla.arbetsformer.och.metoder.är.något.som.lärare.ständigt.
ägnar.sig.åt..Få,.om.ens.någon,.lärare.slår.sig.till.ro.och.undervisar.år.efter.år.på.
samma.sätt..Att.urskilja.vilken.utveckling.som.verkligen.emanerar.från.En-till-
En.eller.är.ett.resultat.av.lärarens.normala.strävan.till.utveckling.är.därför.kom-
plicerat...Eftersom.lärarna.själva.står.mitt.i.utvecklingen.är.det.ibland.vanskligt.
för.dem.själva.att.avgöra.och.se.sin.egen.utveckling,.men.jag.har.i.tidigare.rap-
porter.gett.exempel.på.att.det.har.hänt.mycket.i.klassrummen.och.så.många.som.
83.procent.av.lärarna.uppfattar.själva.att.de.lyckats.utveckla.sitt.sätt.att.under-
visa.med.hjälp.av.En-till-En.

De.lärare.som.deltagit.i.fortbildningen.”Tänk.Vidare”.diskuterar.obehindrat.om.
att.de.rör.sig.på.de.olika.nivåerna.i.Puenteduras.modell.(se.ovan)..Vid.intervju-
erna.kan.de.betrakta.sin.egen.undervisning.och.relatera.till.de.olika.nivåerna..
Alla.de.intervjuade.lärarna.menar.att.de.rör.sig.mellan.de.olika.nivåerna..Ibland.
är.de.på.”ersättningsnivån”.och.ibland.rör.de.sig.mellan.de.övre.delarna..De.an-
ser.att.det.inte.finns.något.negativt.med.att.de.ibland.ligger.på.ersättningsnivån,.
utan.de.uppfattar.det.som.att.det.är.uppgiftens.art.och.mål.och.den.tid.de.haft.
för.förberedelse.av.lektionen.som.är.avgörande.för.på.vilken.nivå.de.befinner.sig..
Även.gruppens.storlek.och.sammansättning.är.avgörande.för.på.vilket.sätt.de.
använder.IT.i.sina.lektioner..

Flertalet.av.de.intervjuade.lärarna.uppger.att.de.tänker.i.termer.av.Blooms.taxo-
nomi.eller.Puenteduras.modell.när.de.planerar.sina.lektioner..Teorierna.kan.då.
vara.till.hjälp.för.att.utveckla.metoder.och.arbetsformer..Ett.exempel.på.detta.är.
när.en.matematiklärare.i.år.8.utformade.en.uppgift.där.eleverna.fick.i.uppgift.att.
tillverka.en.vattenbehållare.som.innehåller.exakt.1,5.liter.vatten..Utformandet.
av.uppgiften.stannar.då.inte.vid.själva.konstruktionen.av.förpackningen,.som.
han.tidigare.gjort,.utan.med.teorierna.i.åtanke.utvecklar.han.uppgiften.och.tar.
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arbetsformer och 
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kontakt.med.Röda.Korset.för.att.hjälpa.till.vid.katastrofen.i.Haiti..Eleverna.har.
då.fått.möjlighet.att.med.hjälp.av.sin.laptop.kontakta.världen.utanför.skolan.och.
kommunicera.sina.idéer.på.både.engelska.och.franska.med.medarbetare.på.in-
ternationella.Röda.Korset..

På.båda.skolorna.har.man.utvecklat.nya.metoder.och.sätt.att.arbeta..På.Söder-
skolan.är.det.främst.genom.enskilda.lärares.initiativförmåga.och.personliga.
drivkraft.som.utvecklingsarbetet.realiserats,.medan.man.på.Skogstorpsskolan.på.
skolledningens.initiativ.genomfört.en.förändring.som.gör.att.man.arbetar.med.
gemensamma.teman.och.har.gemensamma.planeringar.för.alla.arbetslag.

På.Skogstorpsskolan.har.beslutats.att.alla.arbetslagen.ska.arbeta.tematiskt..Ter-
minen.delas.in.i.sexveckorsperioder.och.innehållet.planeras.gemensamt.i.ar-
betslagen..Visserligen.har.man.i.arbetslagen.tidigare.arbetat.tematiskt,.men.att.
ta.steget.att.bestämma.att.alla.arbetslagen.ska.arbeta.tillsammans.och.med.ett.
gemensamt.tema.får.anses.som.ett.stort.utvecklingssteg..Flera.lärare.på.Skogs-
torpsskolan.uppger.att.de.vid.de.gemensamma.temaplaneringarna.använder.sig.
av.Blooms.taxonomi.och.Puenteduras.trappa..

Lärarna.uppger.också.att.det.under.det.senaste.läsåret.utvecklats.en.ny.”dela-
med-dig.–.kultur”.på.Skogstorpsskolan..Tidigare.bytte.man.idéer.inom.arbetsla-
get,.men.nu.kan.man.finna.nya.samarbetsformer.mellan.de.olika.arbetslagen.där.
man.villigt.delar.med.sig.av.sina.planeringar.och.lektionsförslag..Lärarna.uppger.
att.den.personliga.bärbara.datorn.har.en.avgörande.betydelse.i.detta.utveck-
lingsarbete..Dels.kan.man.vid.planeringen.utgå.ifrån.att.alla.eleverna.har.samma.
tillgång.till.dator.och.programvaror.och.dels.underlättas.kommunikationen.
mellan.lärarna.när.de.ska.planera.och.skicka.tips.till.varandra..
Man.kan,.när.man.följer.planeringen.och.genomförandet.av.de.olika.teman.som.
planerats,.se.att.lärarna.medvetet.eller.omedvetet.”omdefinierar”.(enligt.Puente-
duras.översta.nivå).sitt.uppdrag..På.den.fjärde.nivån.omdefinieras.arbetet.på.ett.
sätt.som.var.otänkbart.utan.datorn..

På.Skogstorpsskolan.träffas.man.regelbundet.i.ämneslagsträffar,.tematräffar.
samt.i.möten.med.det.egna.arbetslaget.i.syfte.att.utveckla.metoder.och.arbets-
sätt..Lärarna.tycker.att.detta.underlättar.eftersom.man.då.kan.lägga.mer.kraft.
och.tid.på.moment.man.själv.behöver.utveckla.och.använda.kollegors.material.
till.uppgifter.man.för.tillfället.inte.hinner.med..Detta.är.ett.arbetssätt.som.är.
både.arbetsbesparande.och.utvecklande,.menar.flera.av.de.intervjuade.lärarna.på.
Skogstorpsskolan.

Fortbildning och skolutveckling

Utvecklingen.av.arbetssätt.och.metoder.är.något.som.är.beroende.av.hur.väl.
fortbildning.och.samarbete.fungerar..Som.nämns.ovan.är.fortbildning.nödvän-
dig.för.att.utveckling.ska.ske..Det.har.även.i.de.två.föregående.rapporterna.om.
En-till-En.i.Falkenberg.poängterats.att.det.inte.sker.någon.utveckling.genom.
att.enbart.dela.ut.datorer.till.lärare.och.elever..Om.inte.satsningen.knyts.till.en.
pedagogisk.utvecklingsidé.stannar.utvecklingen.på.Puenteduras.första.trappsteg.
eller.i.basen.i.Blooms.taxonomipyramid;.datorn.blir.en.avancerad.skrivmaskin.
och.lärandet.blir.en.fråga.om.att.komma.ihåg.och.upprepa.ett.färdigpaketerat.
faktainnehåll.

Blossing.menar.att.såväl.stöd.som.krav.från.skolledningen.är.viktigt.för.att.för-
bättringsarbete.ska.komma.igång.34.Jag.kan.med.hjälp.av.intervjuerna.och.enkä-
terna.se.en.viss.skillnad.i.attityd.mellan.de.båda.skolorna..På.Skogstorpsskolan.
har.skolledningen.aktivt.både.ställt.krav.och.med.pedagogiska.inriktningsbeslut.
påverkat.förändringsarbetet,.medan.man.på.Söderskolan.i.större.utsträckning.
har.valt.att.lita.på.enskilda.lärares.eller.lärarlags.initiativ.
.

34	 	(Ulf	Blossing,	2003).
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Diagrammet.ovan.visar.att.i.princip.alla.lärare.menar.att.de.på.grund.av.En-
till-En.har.förändrat.sitt.arbetssätt..På.Skogstorpsskolan.är.det.kanske.inte.så.
svårt.att.förstå.eftersom.alla.arbetslag.har.börjat.arbeta.med.gemensamma.te-
man,.men.även.om.man.bortser.från.detta.uppenbara.exempel.på.ett.förändrat.
arbetssätt.hävdar.de.flesta.att.de.börjat.arbeta.på.ett.mer.elevcentrerat.sätt..De.
hävdar.att.eleverna.har.fått.större.inflytande.över.undervisningens.utformning.
sedan.En-till-En..Som.diagrammet.nedan.visar.tycker.62.procent.av.lärarna.att.
elevernas.påverkan.på.undervisningen.har.ökat..

På.Söderskolan.har.man.sedan.länge.arbetat.tematiskt.och.inom.de.olika.arbets-
lagen.har.undervisningen.utformats.för.att.tillvarata.möjligheterna.med.datorn..
.
Sammanfattningsvis.kan.man.alltså.slå.fast.att.målet.om.att.”utveckla.arbetsfor-
mer.och.metoder”.har.uppnåtts..Skolorna.har.haft.olika.strategier.för.att.uppnå.
målet,.men.det.har.på.båda.skolorna.skett.ett.betydande.metodutvecklingsarbete.
knutet.till.En-till-En-projektet..

Mål 2: ”att öka lusten att lära hos såväl elever som 
pedagoger”

Motivation.definieras.som.det.som.orsakar.aktivitet.hos.individen.och.det.som.
ger.aktiviteten.mål.och.mening..En.viktig.distinktion.är.skillnaden.mellan.det.
som.brukar.beskrivas.som.inre.motivation.och.yttre.motivation..Den.inre.mo-
tivationen.grundar.sig.i.en.inre.önskan.om.att.lyckas.med.uppgiften.medan.den.
yttre.beskrivs.som.en.önskan.om.belöning,.t.ex..betalning.eller.beröm.35

Forskningsfältet.kring.motivationens.betydelse.för.lärande.är.omfattande.och.
man.kan.finna.teorier.om.motivation.så.långt.tillbaka.som.hos.1700-talsfiloso-
fen.Adam.Smiths.nationalekonomiska.teorier.om.hur.man.kan.få.människan.att.
lära.sig.bara.hon.erbjuds.en.belöning..Dagens.teorier.bygger.mer.på.en.huma-
nistisk.tradition.och.betonar.den.inre.motivationen.

Det.finns.också.flera.forskare.som.ifrågasätter.om.det.finns.något.som.man.kan.
kalla.motivation.överhuvudtaget..Kanske.är.det.bara.något.fiktivt.och.går.det.i.så.
fall.överhuvudtaget.att.mäta?.Forskare.har.genom.åren.försökt.att.mäta.motiva-
tionsfaktorn.genom.att.ställa.frågor.och.sedan.analysera.svaren..Men.frågan.är.
vad.det.är.man.verkligen.har.mätt?.Eftersom.man.numera.förutsätter.att.läran-
det.är.situerat.och.att.det.därmed.är.beroende.av.i.vilket.sammanhang.det.före-
kommer,.kanske.man.har.mätt.helt.olika.saker.när.man.försökt.analysera.svaren.
från.intervjuerna?.

Biggs.menar.att.många.av.problemen.med.dagens.elever.härrör.sig.från.deras.
brist.på.inre.motivation.36.Eftersom.deras.viktigaste.motivationsfaktor.ligger.i.
huruvida.de.får.betyg.på.uppgiften.eller.ej.leder.detta,.enligt.Biggs,.till.ett.förytli-
gande.av.lärandet.

När.man.i.målen.för.En-till-En-projektet.uttrycker.att.man.vill.”öka.lusten.att.
lära.hos.såväl.elever.som.pedagoger”.blir.det.med.ovanstående.resonemang.i.be-
aktande.följaktligen.komplicerat.att.förstå.vad.det.är.som.ska.öka.och.hur.man.i.
så.fall.ska.kunna.avgöra.om.detta.har.ökat..

Om.man.ser.vad.både.elever.och.lärare.svarat.på.den.direkta.frågan.om.de.tycker.
att.motivationen.till.lärande.ökat,.så.är.resultatet.otvetydigt.positivt..Hela.76.
procent.av.de.svarande.eleverna.tycker.att.En-till-En.har.Mycket/Ganska.mycket.
ökat.deras.lust.att.lära.

35	 	(Petri,	1996).
36	 (Biggs,	2003).
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Vid.intervjuerna.återkommer.de.svar.vi.sett.i.de.tidigare.utvärderingarna;.elev-
erna.utrycker.att.det.blir.roligare.och.lättare.att.lära.sig..Nedan.några.citat.ur.
enkätsvaren.som.med.små.variationer.återkommer.hos.i.princip.alla.de.inter-
vjuade.eleverna:

. ”Man.lär.sig.mer.och.tycker.att.det.är.roligare”

. ”Det.är.lättare.att.hitta.information.och.lättare.att.arbeta”

. ”Det.är.lätt.att.arbeta.hemma.för.man.har.arbetet.i.sin.egen.dator”

. ”Man.lär.sig.mycket.bättre”

Falkenbergselevernas.upplevelser.om.ökad.motivation.tack.vare.En-till-En.stäm-
mer.väl.överens.med.vad.man.kan.finna.i.internationell.forskning..Forskning.
vittnar.om”high.level.of.student.engagement.in.the.laptop.classroom”.(s.23).
och.“student.engagement.increased.dramatically….afforded.by.1:1.computing”.
(s.3).37

Även.lärarna.är.övertygade.om.att.En-till-En.har.ökat.motivationen..72.procent.
av.de.lärare.som.besvarat.enkäten.tycker.att.lusten.att.lära.har.i.mycket.hög.grad/
hög.grad.ökat.som.ett.resultat.av.En-till-En.

37	 (Bebell	&	Kay,	2010;	Suhr,	Hernandez,	Grimes,	&	Warschauer,	2010).

Nedan.följer.fyra.citat.ur.intervjuer.och.enkätsvar.som.är.representativa.för.vad.
lärarna.uttrycker.i.intervjuer.och.enkätsvar:

. ”Lusten.att.lära.hos.både.lärare.och.elever.har.ökat”

. ”Ökat.definitivt..Hos.lärarna.har.det.ökat.motivationen.att.förändra.sitt

. arbetssätt”

. ”Ja,.definitivt..Mycket.enklare.och.kortare.startsträcka..Gäller.både.hög-

. och.lågpresterande”

. ”Lusten.att.lära.har.definitivt.höjts.”

Både.lärare.och.elever.menar.alltså.att.deras.motivation.ökat..De.ställs.inte.inför.
frågan.om.motivationen.är.yttre.eller.inre,.men.man.kan.från.deras.resonerande.
vid.intervjuerna.uttyda.att.för.eleverna.är.den.yttre.motivationen.i.att.få.dispo-
nera.en.egen.dator,.stor..Att.tillfälligt.bli.av.med.sin.dator.upplever.eleverna.som.
ett.stort.avbräck..Några.elever.har.antingen.blivit.fråntagna.den.på.grund.av.att.
de.gjort.något.otillåtet.eller.tillfälligt.lämnat.den.på.reparation.och.då.blivit.varse.
hur.viktig.den.är.för.deras.motivation..De.uppger.att.det.nästan.blev.omöjligt.
att.arbeta,.eftersom.de.blivit.så.vana.vid.att.ständigt.ha.tillgång.till.sin.personliga.
dator..

När.det.gäller.den.inre.motivationen.kan.man.förstå.genom.att.lyssna.på.elev-
ernas.svar.att.även.den.ökat..Den.lust.och.glädje.de.kan.känna.när.deras.arbeten.
blir.snygga.och.effektfulla.går.inte.att.ta.miste.på..Många.elever.uppger.att.de.
skriver.mycket.mer.för.att.det.är.lättare.och.roligare..Lärarna.säger.att.motiva-
tionen.ökar.hos.såväl.de.hög-.som.de.lågpresterande.eleverna..Den.typ.av.elever.
som.även.tidigare.tyckte.att.skolan.var.rolig.lägger.nu.ner.ännu.mer.tid.på.att.
ytterligare.förbättra.och.förfina.sina.redovisningar.och.uppgifter.och.den.grupp.
av.elever.som.tidigare.var.omotiverade.och.såg.liten.anledning.till.att.gå.i.skolan.
lyckas.nu.prestera.betydligt.bättre.resultat.tack.vare.att.den.inre.motivationen.
ökat..Några.lärare.resonerar.kring.mellanskiktet.av.elever.och.tror.att.deras.mo-
tivation.möjligtvis.är.något.mindre.påverkad.än.de.ovan.nämnda.gruppernas..

Som.nämndes.ovan.så.är.en.ökning.av.något.ospecifikt.svårt.att.mäta.med.ab-
soluta.mått..Men.faktum.är.att.de.flesta.av.de.tillfrågade.lärarna.anser.att.deras.
egen.motivation.att.utvecklas.har.ökat..Det.som.hindrar.är.att.de.upplever.att.
tiden.saknas..De.vill.gärna.förkovra.sig.och.utveckla.nya.och.förbättrade.meto-
der,.men.intentionerna.stupar.ofta.på.grund.av.tidsbrist..Detta.är.också.något.
som.stämmer.väl.överens.med.forskning.om.fortbildning.i.skolmiljö..
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Drayton.et.al..skriver.i.en.nyligen.publicerad.forskningsrapport.att

. ”lack.of.time.for.professional.development,.especially.in.the.form.of.

. teacher.collaboration.to.develop.best.practices.within.the.school,.

. becomes.a.barrier.to.effective.integration.of.computer.and.Web.resources...

. in.the.classroom.”(s..41)38

Ytterligare.en.sak.som.förstärker.intrycket.av.att.motivationen.hos.lärarna.ökat.
är.den.nya.”dela.med.sig”-andan.som.man.kan.märka.framför.allt.på.Skogs-
torpsskolan..Lärarna.tycker.att.det.sedan.temaarbetet.inleddes.och.fortbild-
ningen.började.slå.rot,.har.blivit.ett.mer.öppet.klimat.för.att.dela.med.sig.av.
lektionstips.och.metoder..Man.har.som.ovan.nämnts.även.börjat.dela.med.sig.av.
sina.tips.över.arbetslagsgränserna.vilket.tidigare.var.tämligen.ovanligt..Lärarna.
nämner.här.att.datorn.har.en.viktig.roll.eftersom.spridning.av.material.och.till-
gången.till.gemensamma.lagringsytor.blir.så.mycket.enklare.med.ständig.tillgång.
till.en.egen.laptop..

38	 (Drayton,	Falk,	Stroud,	Hobbs,	&	Hammerman,	2010).

Mål 3: ”att öka elevernas måluppfyllelse och resultat”

Många.frågar.efter.konkreta.resultat.av.En-till-En-satsningen..Har.det.förbättrat.
elevernas.resultat,.kunskaper.och.betyg?.Betygens.utformning.och.roll.diskuteras.
ständigt..Det.är.ett.kontroversiellt.område.och.debatten.färgas.ofta.av.ideolo-
giska.preferenser..Det.kanske.inte.är.så.förvånande.att.kön,.klass.och.etnicitet.
påverkar.bedömningen,.men.att.forskning.visar.att.även.förnamn,.personlighet,.
typsnitt.på.inlämningsuppgifter.och.till.och.med.papprets.färg.påverkar.bedöm-
ningen,.kanske.överraskar.någon.39.Utan.att.ta.ställning.i.denna.debatt.kan.man.
dock.konstatera.att.det.är.omöjligt.att.dra.några.underbyggda.slutsatser.enbart.
från.betygsstatistiken.från.skolorna.i.En-till-En-projektet..

Det.kan.vara.frestande.att.mäta.den.totala.måluppfyllelsen.avseende.studieresul-
tat.genom.att.jämföra.samtliga.betyg.eller.resultat.från.nationella.prov.år.från.
år.och.se.om.betygsmedelvärdet.förändras..Vid.närmare.eftertanke.finner.man.
dock.att.detta.blir.hart.när.omöjligt,.eftersom.det.finns.alltför.många.felkällor.
vid.en.sådan.jämförelse..För.det.första.jämför.man.inte.samma.elever.och.alla.
vet.att.elevunderlaget.skiftar.år.från.år..För.det.andra.vet.man.inte.hur.betygen.
skulle.ha.sett.ut.om.eleverna.inte.hade.haft.tillgång.till.en.laptop..För.det.tredje.
vet.man.inte.vad.en.eventuell.förändring.av.genomsnittliga.meritvärden.beror.
på..Det.finns.många.förklaringar.till.en.förändring;.klassen.kan.ha.bytt.lärare,.
man.kan.ha.bytt.läromedel,.man.kan.ha.bytt.undervisningsmetod,.det.kan.ha.
skett.in-.eller.utflyttning.och.så.vidare..Listan.kan.göras.längre.men.den.visar.
ändå.på.det.orimliga.i.att.göra.en.enkel.jämförelse.av.betygsstatistiken.med.ett.så.
begränsat.numerärt.underlag.som.i.detta.fall.

............

39	 (Klein	&	Taub,	2005)
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Diagrammet.ovan.visar.att.det.genomsnittliga.meritvärdet.på.Söderskolan.och.
Skogtorpsskolan.har.haft.en.neråtgående.trend.under.de.senaste.fem.åren.(alltså.
även.före.tiden.för.En-till-En).

Skolans.verksamhet.måste.hela.tiden.utvecklas.så.att.den.svarar.mot.de.uppställ-
da.mål.som.finns.i.styrdokumenten.för.skolan..I.de.lokala.arbetsplanerna.ska.de.
generella.målen.från.läroplaner.och.kursplaner.omsättas.i.lokala.mål.och.betygs-
kriterier..För.att.kunna.avgöra.om.måluppfyllelsen.ökat.måste.man.också.vara.
klar.över.vilka.mål.som.finns.och.vilka.krav.som.ställs..Både.lärarna.och.eleverna.
i.projektet.visade.sig.vara.osäkra.på.vad.som.förväntas.och.många.hade.bara.en.
vag.aning.om.vad.som.avses.i.projektets.målformulering..

I.stället.för.att.riskera.att.dra.några.förhastade.slutsatser.av.ett.för.litet.statistiskt.
underlag.har.utvärderingen.istället.förlitat.sig.på.en.kvalitativ.metod.som.inne-
bär.att.man.med.stöd.i.enkäter,.statistik.och.intervjuer.försöker.tolka.och.analy-
sera.resultaten.från.utvärderingsarbetet.
Vid.intervjuerna.och.vid.beaktande.av.svaren.på.lärarenkäten.(se.diagrammet.
ovan).framkommer.det.att.de.flesta.lärare.är.överens.om.att.En-till-En.har.haft.
en.positiv.inverkan.på.elevernas.måluppfyllelse.och.resultat..Det.är.framför.allt.
två.grupper.av.elever.som.de.tycker.har.dragit.störst.nytta.av.tekniken..

Dels.är.det.de.högpresterande.som.kan.få.utlopp.för.sina.ambitioner.och.krea-
tivitet..Lärarna.hävdar.att.dessa.elever.nu.hela.tiden.kan.få.nya.utmaningar.som.
gör.att.deras.motivation.och.kunskapsnivå.ytterligare.ökar..Den.andra.grup-
pen.av.elever.som.gjort.störst.framsteg.tack.vare.den.egna.datorn.är.de.elever.
som.tidigare.av.olika.skäl.har.haft.det.svårt.med.skolarbetet..Det.kan.röra.sig.
om.elever.med.specifika.problem,.t.ex..dyslexi,.där.datorn.har.kompensatoriska.
hjälpmedel.som.har.underlättat.lärandet.för.dessa.elever..En.annan.typ.av.elever.
är.de,.företrädesvis.pojkar,.som.är.svårmotiverade.och.tidigare.presterade.väldigt.
lite.överhuvudtaget..Dessa.elever.har.nu.fått.ett.redskap.som.gör.att.deras.texter.
och.redovisningar.blir.både.längre.och.har.högre.kvalitet..
För.att.finna.forskning.som.kan.visa.på.att.betygen.och.måluppfyllelsen.verk-
ligen.förbättrats.får.man.studera.storskaliga.undersökningar.från.framför.allt.
USA,.där.försöken.med.En-till-En.pågått.under.lång.tid..I.en.nyligen.publicerad.
rapport.av.Suhr.et.al..visas.exempel.från.en.tvåårig.studie.där.”laptop-elever”.
hade.väsentligt.bättre.resultat.än.”icke-laptopelever”.i.språktester.40.En.annan.
studie.från.Texas,.USA.visar.på.ett.starkt.samband.mellan.En-till-En.och.förbätt-
rade.resultat.i.matematik.41.Bebell.&.Kay.kan.visa.att.särskilt.En-till-En-elever.i.
årskurs.7.visar.bättre.resultat.i.matematik.än.kontrollgrupper.utan.laptops..Suhr.
et.al..redovisar.resultat.som.pekar.på.att.laptopeleverna.har.bättre.resultat.på.
prov.som.mäter.analysförmåga.och.förmåga.att.formulera.sig.

I.tidigare.rapporter.har.vi.också.visat.på.studier.med.samma.slutsatser.och.det.
finns.nu.få.forskare.som.är.insatta.i.området.som.ifrågasätter.att.En-till-En.har.
en.positiv.inverkan.på.resultaten..Det.är.dessutom.så.att.många.hävdar.att.En-
till-En-eleverna.lär.sig.saker.som.inte.mäts.med.traditionella.prov.eller.betygs-
sätts.inom.ramen.för.de.olika.kursplanerna..I.en.OECD-rapport.från.år.2010.
talar.man.om.”21st.Century.Skills”.och.avser.då.de.kompetenser.som.dagens.
ungdomar.behöver.i.morgondagens.samhälle.42.Man.menar.i.rapporten.att.alla.
ungdomar.i.västvärlden.idag.har.tillgång.till.datorer.och.Internet.och.att.skill-
naderna.istället.finns.mellan.de.ungdomar.som.har.fördjupade.kunskaper.om.
hur.man.bäst.utnyttjar.den.nya.teknikens.möjligheter.och.de.som.inte.har.denna.
kompetens..Ojämlikheten.mellan.de.elever.som.likt.Falkenbergs.elever.som.har.
hög.digital.kompetens.och.kan.dra.nytta.av.datorerna.i.sitt.lärande.och.de.som.
inte.har.dessa.förutsättningar.benämner.OECD.”.den.andra.digitala.klyftan”..
OECD.menar.att.eftersom.skolan.är.den.enda.plats.där.många.ungdomar.har.
chansen.att.tillägna.sig.de.kompetenser.som.kommer.att.krävas.i.framtiden.blir.
det.en.av.skolans.stora.framtida.utmaningar.att.överbrygga.denna.befarade.digi-
tala.klyfta..

40	 (Suhr,	et	al.,	2010).

41	 (Bebell	&	Kay,	2010).
42	 (OECD,	2010).
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Ett.arbete.i.att.förändra.de.stora.PISA.–.mätningarna.i.en.riktning.mot.att.mäta.
den.här.typen.av.kompetenser.pågår.redan.och.man.räknar.med.att.nästa.stora.
PISA-undersökning.av.europeiska.skolelevers.kunskaper.ska.innehålla.kompo-
nenter.som.mäter.den.digitala.kompetensen.

Även.eleverna.tycker.att.En-till-En-projektet.har.haft.en.positiv.effekt.på.deras.
betyg..70.procent.av.eleverna.upplever.att.deras.betyg.har.blivit.bättre.tack.vare.
datorn..Det.torde.dock.vara.lika.svårt.för.eleverna.själva.som.för.en.utomstå-
ende.betraktare.att.vara.säker.på.vad.det.är.som.gör.att.de.får.denna.upplevelse..
Av.erfarenhet.vet.vi.att.betygen.generellt.sett.brukar.förbättras.ju.närmare.man.
kommer.vårterminen.i.år.9,.och.det.som.sagt.svårt.att.peka.ut.datorn.som.en.
enskild.påverkansfaktor.

Diagrammet.ovan.visar.att.70.procent.av.eleverna.i.år.9.anser.att.En-till-En.
Mycket/Ganska.mycket.förbättrat.deras.betyg..

Eleverna

Inställning

Elevernas.positiva.uppfattning.om.En-till-En-projektet.har.under.de.tre.åren.
varit.stabil..De.har.hela.tiden,.både.i.enkäter.och.i.intervjuer.varit.översvallande.
positiva.och.har.svårt.att.hitta.nackdelar..Entusiasmen.har.inte.avtagit.under.
det.tredje.året.då.97.procent.av.de.svarande.eleverna.fortfarande.tycker.att.det.
fungerar.mycket.bra/bra.och.har.svårt.att.tänka.sig.en.tillvaro.utan.sin.laptop.i.
skolan..De.få.elever.som.är.tveksamma.eller.negativa.menar.att.det.är.framförallt.
risken.att.några.(dock.inte.de.själva…).blir.distraherade.och.sitter.och.gör.annat.
än.skolarbete.på.datorn..Någon.framför.också.att.det.är.jobbigt.att.hela.tiden.ha.
ansvar.för.sin.dator.och.inte.veta.var.man.ska.göra.av.den.på.raster.och.när.de.
ska.äta.

Datorn som redskap för lärande

Det.är.också.intressant.att.se.att.de.själva.uppfattar.att.de.blivit.så.mycket.bättre.
på.att.använda.datorn.som.ett.redskap.för.sitt.eget.lärande..Hela.88.procent.
menar.att.de.förbättrat.sina.kunskaper.sedan.förra.året..Detta.blir.än.mer.intres-
sant.i.ljuset.av.en.nyligen.publicerad.OECD-.rapport43.där.man.pekar.ut.en.ny.
utmaning.för.skolan..Tidigare.har.ett.av.målen.för.skolan.varit.att.överbrygga.
den.digitala.klyfta.(”Digital.divide”.).som.finns.mellan.de.elever.som.har.tillgång.
till.teknik.i.skolan.och.de.elever.som.inte.har.samma.möjligheter..Nu.konstaterar.
man.att.en.andra.klyfta.(”Second.form.of.digital.divide”).är.på.väg.att.uppstå..
Eftersom.man.nu.räknar.med.att.i.princip.alla.skolor.i.OECD-länderna.har.till-
gång.till.datorer.och.Internet,.ligger.den.nya.gryende.skillnaden.mellan.de.elever.
som.har.de.nödvändiga.kompetenserna.för.att.dra.nytta.av.datorns.alla.

43	 http://www.oecd.org/dataoecd/6/56/45000441.pdf
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möjligheter.i.skolarbetet,.och.de.som.enbart.använder.datorn.på.basal.nivå..
OECD.menar.att.dessa.kompetenser.hänger.intimt.samman.med.elevernas.eko-
nomiska,.kulturella.och.sociala.kapital..

Man.kan.konstatera.att.Falkenbergseleverna.står.väl.rustade.för.att.möta.denna.
utmaning,.särskilt.mot.bakgrund.av.att.87.procent.av.eleverna.även.tycker.att.
lärarnas.sätt.att.utnyttja.datorn.i.undervisningen.har.förbättrats.sedan.inled-
ningen.av.projektet.
Nedan.några.elevcitat.om.lärarnas.kompetens:

. ”Även.om.vi.har.haft.lite.olika.lärare.i.de.flesta.ämnen.ser.man.en.stor.

. förändring.i.när.det.gäller.att.presentera.ett.nytt.arbetsområde,.speciellt.då

. i.svenska.och.SO..Mycket,.mycket.bättre.”

. ”Datorn.innehåller.program.som.lärarna.aldrig.tidigare.har.använt..Med.

. tiden.så.har.dom.lärt.sig.mer.och.mer.”

. ”Precis.som.vi.har.ju.lärarna.lärt.sej.mer.och.mer.om.datorer.och.även.

. kommit.på.ett.roligare.sätt.att.lära..:)”

Läxläsning

Resultaten.från.enkäten.visar.också.att.tendensen.med.ökad.läxläsning.håller.i.
sig..66.procent.av.de.svarande.eleverna.i.år.9.menar.att.den.egna.datorn.gör.att.
de.arbetar.mer.med.sina.hemuppgifter..

Sammantaget.kan.man,.vilket.nämndes.ovan,.fastslå.att.införandet.av.en.per-
sonlig.laptop.till.varje.elev.har.uppfattats.i.princip.odelat.positivt.av.eleverna..De.
tycker.att.de.är.mer.motiverade,.att.de.samarbetar.mer.och.att.de.lär.sig.bättre..
Entusiasmen.har.inte.avtagit.efter.de.tre.år.åren,.utan.de.elever.som.har.haft.
dator.i.tre.år.är.lika.positiva.nu.som.de.var.i.inledningen.av.projektet..De.elever.
som.intervjuades.säger.att.det.visserligen.inte.är.lika.exklusivt.och.uppmärksam-
mat.nu.som.i.inledningen.av.projektet,.men.att.den.personliga.datorn.nu.har.
blivit.ett.oundgängligt.redskap.i.skolarbetet.

Den.enda.negativa.effekt.som.eleverna.nämner.är.att.de.ibland.har.svårt.att.
släppa.datorns.attraktionskraft.och.koncentrera.sig.på.vad.läraren.säger..Om.lek-
tionen.upplevs.som.tråkig.eller.meningslös.frestas.de.att.gå.ut.på.Internet.eller.
spela..Att.datorn.kan.vara.en.distraktionsfaktor.är.också.något.som.vissa.lärare.
instämmer.i.och.som.diskuteras.nedan.

Mycket bättre 
än för ett år 

sedan

42%

Oförändrat/ 
samma som för 

ett år sedan

12%

Bättre än för 
ett år sedan

46%

Hur bedömmer du dina 
egna kunskaper i att 
använda datorn som 
hjälpmedel för att 
förbättra ditt 
lärande?(elev)

Stämmer helt

30%

Stämmer
inte alls

9%Samma som
tidigare

25%

Stämmer 
ganska väl

36%

Jag arbetar mer
med mina
hemuppgifter
(elev)



52 53

Datorn som distraktionsfaktor

De.ungdomar.som.idag.går.på.högstadiet.har.många.benämningar.som.relaterar.
till.deras.vana.vid.datorer..Den.generation.ungdomar.som.är.födda.efter.1992.
brukar.kallas.Digital.Natives,.Cyber.Kids,.The.Net.Generation.eller.något.an-
nat.som.påminner.om.att.de.är.uppvuxna.i.en.tid.när.datorn.och.Internet.utgör.
självklara.inslag.i.deras.vardag..Dessa.benämningar.på.en.hel.generation.ung-
domar.är.idag.omdebatterade.och.man.brukar.idag.mer.betona.de.kompetenser.
som.ungdomarna.har.och.inse.att.de.inte.är.en.homogen.grupp.

När.man.inför.En-till-En.i.dagens.skola.som.är.fylld.av.ungdomar.ur.ovan.rela-
terade.generation,.får.detta.ibland.oönskade.konsekvenser.i.klassrummen..Några.
av.de.intervjuade.lärarna.i.Falkenberg.menar.att.vissa.elever.har.svårt.att.foku-
sera.på.skolarbetet,.och.trots.att.eleverna.tillhör.den.grupp.av.människor.som.
är.uppvuxna.med.Internet.och.datorer.upplever.lärarna.att.eleverna.ibland.har.
svårt.med.”datordisciplinen”..Eleverna.skickar.snabbmeddelanden,.kontrollerar.
sin.e-post.eller.uppdaterar.sin.status.på.Facebook.under.pågående.lektion..Det.
finns.lärare.som.upplever.att.detta.är.oerhört.frustrerande,.under.det.att.elev-
erna.hävdar.de.att.de.kan.göra.flera.saker.samtidigt.och.att.de.inte.alls.har.blivit.
störda.i.skolarbetet.

.Att.göra.flera.saker.samtidigt.kallas.för.”Multitasking”.och.är.från.början.en.
dataterm..Multitasking.beskriver.hur.datorn,.för.att.simulera.samtidighet,.har.en.
kö.av.processer.som.med.en.hastighet.av.tiotals.gånger.per.sekund.växlar.mel-
lan.olika.uppgifter..På.samma.sätt.fungerar.den.mänskliga.hjärnan..De.högre.
mentala.processer.som.utförs.i.prefrontala.cortex.kan.lika.lite.som.i.datorns.pro-
cessor.utföras.simultant..Den.mänskliga.hjärnan.växlar.likt.datorn.mellan.olika.
uppgifter.och.varje.gång.eleverna.byter.aktivitet.sker.en.liten.effektivitetsförlust.

Är.då.detta.ett.problem.i.klassrummen?
Det.finns.många.exempel.på.skolor.och.universitet.i.USA.som.stänger.av.till-
gången.till.Internet.för.studenterna.eftersom.lärarna.uppfattar.att.det.stör.un-
dervisningen44.och.även.erfarenheter.från.gymnasieskolor.i.Sverige.pekar.på.
samma.mönster..Men.det.är.ytterst.få.lärare.i.Falkenberg.som.upplever.att.det.
är.ett.problem.med.datordistraherade.elever..Vid.intervjuerna.med.lärarna.blev.
de.tillfrågade.om.de.upplevde.att.det.ibland.var.störande.med.datorerna.på.lek-
tionerna..Den.överväldigande.delen.av.svaren.gav.tydligt.besked.om.att.de.inte.
tyckte.att.detta.var.ett.problem.som.enbart.var.förknippat.med.datorerna.i.klass

44	 	http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/08/AR2010030804915.	
	 html

rummet..Lärarna.menade.att.de.även.tidigare.hade.haft.vissa.elever.som.inte.
rättade.in.sig.i.ledet.och.gjorde.som.de.blev.tillsagda.och.menade.att.problem.
med.hanteringen.av.datorn.i.klassrumsmiljön.fick.man.hantera.som.vilket.annat.
disciplinproblem.som.helst.

På.de.båda.Falkenbergsskolorna.har.datorn.blivit.ett.vardagligt.och.omistligt.
redskap,.som.visserligen.kan.orsaka.konflikter.och.diskussioner.om.hur.det.ska.
användas,.men.vars.existens.i.klassrummet.överhuvudtaget.inte.ifrågasätts..Lä-
rare.har.i.alla.tider.arbetat.med.social.fostran.jämte.kunskapsförmedling.och.
införandet.av.datorer.i.klassrummet.förändrar.inte.detta..Ordningsproblem.rela-
terade.till.datorn.behandlas.som.vilket.ordningsproblem.som.helst..
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Det.man.kan.säga.är.att.frågor.om.regler.och.förhållningssätt.är.viktiga.att.
diskutera.och.problematisera.i.ett.tidigt.skede.av.införandet.av.En-till-En..Skol-
ledningarna.i.Falkenberg.hade.från.början.bestämt.att.datorn.alltid.ska.vara.
med.på.lektionerna.och.att.inga.Internetfilter.eller.förbud.mot.spel.skulle.fin-
nas..Devisen.om.att.”filtret.ska.sitta.i.huvudet.och.inte.i.datorn”.fastslogs.redan.i.
projektets.inledning.och.har.sedan.dess.varit.omöjlig.att.diskutera.eller.nyansera..
Detta.har.medfört.att.det.på.de.båda.skolorna.har.skapats.egna.regelsystem.av.
lärare.eller.delar.av.arbetslag.som.inte.till.fullo.ställer.upp.på.denna.policy..En.
viktig.lärdom.är.alltså.att.tidigt.i.processen.med.införandet.av.En-till-En.ta.upp,.
problematisera.och.diskutera.frågor.om.förhållningssätt.och.regler.som.rör.da-
toranvändandet.

På.andra.skolor.och.hos.lärare.där.datorernas.intåg.i.klassrummen.utgör.ett.
problem.ses.datorn.oftast.som.något.främmande.och.som.egentligen.inte.borde.
finnas.i.ett.klassrum..Om.det.uppstår.ordningsproblem.knutna.till.hur.eleverna.
använder.den.är.det.datorns.fel.och.då.blir.konsekvensen.följaktligen.att.den.bör.
förbjudas.eller.åtminstone.bör.möjligheten.att.använda.den.begränsas.genom.
filter.och.inskränkningar.av.Internetanvändandet.

Med.tanke.på.att.skolan.uppgift.är.att.förbereda.eleverna.för.ett.långt.arbetsliv,.
där.datorer.med.största.sannolikhet.kommer.att.finnas.tillgängliga,.framstår.
det.för.mig.som.att.en.framkomligare.och.potentiellt.framgångsrikare.väg.är.
att.arbeta.som.man.gjort.i.Falkenberg..Att.lära.eleverna.hur.man.på.bästa.sätt.
använder.datorn.som.ett.redskap.för.lärande.utan.att.för.den.skull.förbjuda.el-
ler.för.snävt.begränsa.användandet.och.att.betona.elevens.personliga.ansvar.för.
hur.man.använder.datorn.är.dessutom.en.av.de.kompetenser.som.pekas.ut.som.
några.av.nyckelkompetenserna.i.EU:s.mål.för.livslångt.lärande.45

45	 	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf

Ergonomi

En.egen.laptop.i.skolan.innebär.många.möjligheter,.men.ställer.också.nya.krav.
på.utformningen.av.arbetsmiljön..Enligt.arbetsmiljölagen.är.skolan.en.arbets-
plats.och.därför.gäller.alla.Arbetsmiljöverkets.regler.även.för.eleverna.46.Det.
finns.detaljerade.föreskrifter.om.hur.den.fysiska.miljön.skall.vara.utformad.vid.
bildskärmsarbete;.i.paragraf.5.kan.man.till.exempel.läsa.att.”arbetsstolen.skall.
vara.stadig.och.ge.möjlighet.till.rörelsefrihet.och.en.bekväm.arbetsställning..Sto-
len.skall.vara.lätt.att.ställa.in..Sitsen.och.ryggstödet.skall.vara.reglerbara.i.höjd-
led.och.ryggstödet.skall.kunna.vinklas”.47

Det.finns.ett.stort.antal.studier.om.ungdomars.besvär.vid.långvarigt.datoran-
vändande..Det.är.framför.allt.smärta.och/eller.värk.i.skuldror.och.nacke.och.i.
handleder.som.man.funnit.hos.mer.än.30.procent.av.frekventa.datoranvändare..
I.en.svensk.studie.på.gymnasieungdomar.på.ett.IT-gymnasium.fann.man.att.
nack-.och.axelbesvär.var.lika.vanligt.förekommande.som.hos.vuxna.frekventa.
datoranvändare.48

De.flesta.av.de.genomförda.studierna.har.några.år.på.nacken.och.är.gjorda.före.
genombrottet.för.bärbara.datorer..Eleverna.satt.då.ofta.i.särskilda.datasalar.med.
stationära.datorer.som.användes.några.timmar.om.dagen..Effekterna.av.laptop-
användning.är.visserligen.också.undersökt,.men.i.betydligt.mindre.omfattning..
.I.en.australiensisk.studie.där.man.undersökt.elever.som.är.mellan.10.och.17.
år.och.använder.laptops.i.skolan.angav.över.60.procent.av.eleverna.att.de.hade.
problem.relaterade.till.sitt.datoranvändande..Besvären.ökade.i.relation.till.hur.
mycket.datorn.användes.och.framförallt.när.eleverna.satt.länge.vid.datorerna.
utan.att.ta.paus..

På.ett.amerikanskt.universitet.uppgav.flera.studenter.intervjuade.studenter,.som.
använde.dator.minst.fyra.timmar.per.dag,.att.besvären.också.hade.påverkat.dem.
i.sitt.yrkesval..Rädslan.för.besvären.hade.till.och.med.fått.dem.att.välja.en.yrkes-
inriktning.där.behovet.av.dator.var.mindre.

46	 	http://www.av.se/teman/datorarbete/olika_miljoer/skolan/belastningsbesvar.aspx
47	 	Arbetsmiljöverket	(1998).

48	 	Isaksson	et	al	(2003).
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På.de.båda.Falkenbergsskolorna.i.En-till-En-projektet.är.arbetsplatserna.inte.an-
passade.till.eleverna..Höjden.på.bord.eller.stolar.är.inte.reglerbara,.och.eftersom.
skolorna.ofta.använder.sig.av.längre.bord.med.plats.för.två.eller.tre.elever.blir.
utrymmet.för.att.vila.armarna.och.för.att.få.plats.med.en.extern.mus.begränsat..

Vid.intervjuerna.och.observationstillfällena.framkom.att.ingen.av.de.båda.sko-
lorna.lägger.någon.större.vikt.vid.hur.elevernas.arbetsplatser.är.utformade.eller.
hur.elevernas.arbetsställning.ser.ut.när.de.använder.sina.laptops..De.intervjuade.
lärarna.hänvisar.till.skolans.dåliga.ekonomi.och.ser.det.som.utopiskt.att.eleverna.
skulle.få.arbetsplatser.som.är.anpassade.till.de.krav.som.ställs.på.en.modernt.
utrustad.arbetsplats..Endast.ett.fåtal.av.lärarna.i.de.båda.Falkenbergsskolorna.
uppger.att.de.regelbundet.genomför.pausgymnastik.eller.avslappningsövningar.

Även.rektorerna.menar.att.de.är.medvetna.om.problemet,.men.eftersom.skolor-
nas.budget.är.begränsad.väljer.de.att.prioritera.annat.

När.lärarna.på.min.fråga.får.önska.fritt.om.hur.möblerna.skulle.kunna.vara.
utformade.är.det.framförallt.möjligheten.till.variation.som.nämns..De.vill.ha.
ståbord.och.gruppbord.och.de.önskar.att.eleverna.kunde.få.bekväma.höj-.och.
sänkbara.stolar.
Frågan.om.ergonomi.är.dock.tydligt.nedprioriterad.på.de.båda.skolorna..Än.
så.länge.överskuggar.entusiasmen.över.att.alla.få.disponera.sin.egen.laptop.de.
eventuella.framtida.hälsoproblemen..

Med.tanke.på.att.eleverna.uppger.att.de.använder.sin.laptop.till.spel.och/eller.
skolarbete.även.när.de.kommer.hem.är.de.ergonomiska.problemen.en.presumtiv.
hälsorisk.som.bör.beaktas.

DEL III
Avslutande kommentarer och 

tankar om framtid
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Falkenbergs framgångsfaktorer – fyra F

Skolutveckling.är.en.omständlig.och.långsiktig.process.och.mycket.återstår.ännu.
att.förädla.och.förvalta.i.Falkenbergs.En-till-En-satsning..Det.finns.alltid.en.viss.
pionjäranda.och.entusiasm.i.inledningen.av.varje.stort.förändringsarbete,.men.
det.är.när.verksamheten.ska.permanentas,.förvaltas.och.utvecklingen.ska.bedri-
vas.utanför.strålkastarljuset.som.dess.bärighet.utsätts.för.det.slutgiltiga.provet..
De.fyra.framgångsfaktorer.faktorer.jag.nedan.pekar.ut.(utan.inbördes.priori-
tetsordning).som.grundläggande.för.framgången.är.givetvis.intimt.förknippade.
med.varandra.och.ibland.kan.det.var.svårt.att.avgöra.vad.som.är.hönan.och.vad.
som.är.ägget..Det.är.snarare.så.att.ingen.av.de.fyra.framgångsfaktorerna.kan.ses.
isolerad.från.de.övriga.tre..Det.är.bredden.och.det.faktum.att.alla.faktorerna.har.
samverkat.som.gör.att.satsningen.har.lyckats.i.den.utsträckning.vi.har.kunnat.se..
Vid.en.tillbakablick.på.En-till-En-projektets.tre.år.menar.jag.att.man.kan.urskil-
ja.följande.fyra.faktorer.som.på.olika.nivåer.möjliggjort.projektets.goda.resultat:

.

Förankringen

Att.som.tjänsteman.arbeta.i.en.politikerstyrd.organisation.kräver.ett.gott.samar-
bete.med.de.folkvalda.representanter.som.är.valda.att.besluta.över.den.kommu-
nala.verksamheten..Skolan.är.alltid.utsatt.för.ett.hårt.tryck.och.många.har.åsik-
ter.om.på.vilket.sätt.skolverksamheten.bäst.ska.bedrivas..Barn-.och.utbildnings-
nämnden.i.Falkenberg.informerades.tidigt.om.tankarna.med.En-till-En..Både.
ordföranden.och.vice.ordföranden.i.nämnden.deltog.i.studieresan.till.Maine,.
USA,.där.de.på.ort.och.ställe.kunde.se.hur.det.fungerade.med.en.dator.per.elev..

Vid.budgetäskanden.från.förvaltningen.har.denna.förankring.visat.sig.mycket.
värdefull..Visserligen.har.satsningen.finansierats.inom.förvaltningens.befintliga.
budgetram,.men.det.har.ändå.visat.sig.vara.viktigt.att.tidigt.i.processen.ha.politi-
kernas.stöd..Både.ordföranden.och.vice.ordföranden,.och.även.andra.ledamöter.
i.nämnden,.har.vid.ett.flertal.tillfällen.offentligt.stöttat.projektet.när.det.varit.ut-
satt.för.extern.kritik..Nämndens.ordförande.har.dessutom.aktivt.deltagit.vid.de.
besöksdagar.för.intresserade.från.andra.kommuner.i.Sverige.som.förvaltningen.
anordnat.vid.flera.tillfällen..Att.ha.en.bred.politisk.förankring.har.visat.sig.vara.
mycket.värdefullt.och.möjliggjort.en.vidareutveckling.av.projektet..Förvaltnings-
tjänstemännen.har.kunnat.genomföra.en.långsiktig.planering.som.inte.riskerat.
att.avbrytas.vid.eventuella.politiska.maktskiften..Ett.tydligt.exempel.på.detta.är.
att.projektets.utveckling.inte.hotades.ens.under.den.ekonomiska.krisen.under.år.
2009...
Förankringsprocessen.har.också.varit.viktig.på.förvaltningsnivå..Hela.förvalt-
ningsledningen.har.varit.enig.i.satsningen.vilket.har.medfört.att.projektledning-
en.känt.fullt.förtroende.och.haft.mandat.att.leda.utvecklingen.

Det.faktum.att.En-till-En-projektet.varit.fast.förankrat.på.högsta.politiska.nivå.
och.i.förvaltningsledningen.och.att.samförståndet.mellan.politiker.och.tjänste-
män.har.fungerat.väl,.har.visat.sig.vara.en.viktig.framgångsfaktor.

Förvaltningen

Friheten Fortbildningen

Förankringen

Falkenbergs fyra 
framgångsfaktorer
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Förvaltningen

Den.andra.framgångsfaktorn.anser.jag.vara.tjänstemännen.på.Barn-.och.utbild-
ningsförvaltningen,.som.med.visioner.och.långsiktighet.både.initierat.och.drivit.
på.projektets.utveckling..Initiativet.till.En-till-En-projektet.togs.av.den.förre.ut-
vecklingschefen.och.när.han.fick.fullt.stöd.av.förvaltningsledningen.kunde.pro-
jektet.utvecklas..IT-ledaren.på.förvaltningen.har.sedan.utvecklingschefen.bytt.
kommun,.tagit.över.projektledningen.för.En-till-En.och.fortsatt.i.samma.anda.
av.att.vara.pådrivande.och.ständigt.söka.utveckling..Utan.de.enskilda.tjänste-
männens.initiativkraft.och.visioner.i.samverkan.hade.projektet.inte.varit.där.det.
är.idag..Det.är.ovanligt.att.tjänstemän.på.en.kommunal.utbildningsförvaltning.
så.uttryckligt.och.framgångsrikt.driver.ett.utvecklingsarbete.med.en.så.tydligt.
pedagogisk.agenda.

Förvaltningen.har.sedan.början.av.2000-talet.haft.en.tydlig.IT-strategi.där.man.
successivt.strävat.mot.att.ge.alla.elever.i.Falkenberg.bästa.möjliga.tekniska.red-
skap.för.ett.optimalt.lärande..Man.inledde.med.att.införa.en.gemensam.teknisk.
plattform.(First.Class).och.började.i.anslutning.till.detta.diskutera.en.utvidgad.
IT-organisation.på.förvaltningen..Kort.tid.därefter.anställdes.fyra.IT-pedagoger.
på.heltid.med.ett.uppdrag.att.utveckla.IT-användandet.i.undervisningen..Efter.
detta.investerade.man.i.en.teknisk.utbyggnad.av.bredband.och.övrig.infrastruk-
tur.samtidigt.som.man.beslutade.sig.för.att.satsa.på.outsourcing.av.hela.IT-
driften..Nästa.steg.i.strategin.blev.att.förse.alla.lärare.med.varsin.personaldator.
vilket.genomfördes.under.åren.2004.–.2005.

I.detta.skede.fick.IT-pedagogerna.en.central.roll.eftersom.lärarna.även.behövde.
stöd.och.hjälp.med.lanseringen.av.digital.IUP.(Individuell.utvecklingsplan).och.
sedermera.även.med.genomförandet.av.PIM-utbildningen..

Denna.röda.tråd.i.verksamheten.utmynnade.år.2007.i.satsningen.på.En-till-En.
i.år.7-9.på.två.av.Falkenbergs.grundskolor..Vid.beslutet.om.denna.investering.
bestämdes.också.att.projektet.fortlöpande.skulle.utvärderas.av.utvärderare.med.
vetenskaplig.kompetens.–.vilket.också.tyder.på.en.medveten.och.kvalitetsin-
riktad.utvecklingsagenda..I.detta.utvärderingsarbete.poängterades.vikten.av.att.
lärarna.fortlöpande.fick.möjlighet.till.fortbildning.vilket.också.förvaltningen.tog.
ad.notam.och.inledde.den.fortbildningssatsning.som.kallas.”Tänk.Vidare”.som.
refereras.ovan..

Det.är.i.detta.sammanhang.viktigt.att.poängtera.att.ledstjärnan.i.denna.utveck-
ling.hela.tiden.har.varit.en.tydlig.pedagogisk.linje..Tekniken.har.setts.som.ett.
redskap.för.att.förbättra.möjligheterna.för.lärande.

Förvaltningens.långsiktighet.och.tydliga.pedagogiska.intentioner.belönades.i.
slutet.av.år.2009.när.Falkenberg.utnämndes.till.årets.IT-kommun.i.Sverige..Pri-
set.delades.ut.av.Sveriges.Kommuner.och.Landsting.under.invigningen.av.Kvali-
tetsmässan.2009,.som.är.en.fackmässa.om.verksamhets-.och.samhällsutveckling.
i.Sverige...Motiveringen.löd:.”Falkenberg.växer.med.sikte.på.en.hållbar.framtid.
och.sätter.in.IT-pengarna.där.de.gör.mesta.möjliga.långsiktiga.nytta..Vad.kan.
vara.bättre.än.att.ge.alla.elever.i.årskurs.sju.till.nio.egna.bärbara.datorer?”..
Till.förvaltningens.tjänstemän.räknas.också.rektorerna.på.de.båda.skolorna.som.
deltog.i.En-till-En.från.starten.år.2007..Redan.i.den.andra.utvärderingsrappor-
ten.poängterade.vi.hur.enig.forskningen.är.i.att.peka.ut.vikten.av.en.pådrivande.
rektor.i.skolutvecklingsprojekt..Skolforskaren.Helena.Hallerström49.har.i.sin.
forskning.visat.på.vikten.av.att.rektorer.skapar.tydlighet.i.sin.roll.som.ledare.för.
skolans.utveckling..Rektorer.måste.skapa.legitimitet.för.som.sin.roll.som.reell.
ledare.med.tydliga.strategier.för.hur.skolan.ska.kunna.utvecklas..I.det.ingår.kon-
tinuerlig.dialog.med.lärare.och.att.följa.utvecklingen.av.det.pedagogiska.arbetet.
på.skolan..
Samma.resultat.visar.en.utvärdering.av.ett.fyraårigt.projekt.med.IT.på.norska.
skolor.där.man.speciellt.har.tittat.på.rektorernas.roll..Det.visade.sig.att.rektorn.
hade.en.avgörande.roll.för.slutresultatet..Rektorerna.på.Osloskolorna.insåg.att.
om.projektet.skulle.lyckas.måste.de.som.ledare.få.med.alla.lärare.och.all.personal.
på.skolan.i.arbetet..De.intog.därför.en.mer.central.ledarroll.i.ledningen.av.pro-
jektet..När.det.blev.tydligt.att.målen.för.projektet.bestämdes.av.förvaltning.och.
rektor,.fick.det.till.följd.att.lärarna.övergick.från.en.individbaserad.tolkning.av.
sitt.uppdrag.till.en.mer.verksamhetsinriktad.profession.med.fokus.på.mål.och.
resultat..Utvärderingsarbetet.synliggjorde.begrepp.som.makt.och.myndighet.i.en.
skolkultur.där.lärarna.tidigare.hade.haft.ett.stort.självbestämmande.och.en.hög.
frihetsgrad.i.sitt.lärararbete..Utredarna.påvisar.också.att.det.är.viktigt.att.skol-
ledningen.är.tydlig.med.att.det.inte.är.upp.till.varje.individ.att.ensam.definiera.
sina.utvecklingsbehov..
Berg50.använder.begreppet.”det.osynliga.kontraktet”.(s.106).för.att.beskriva.den.
kultur.som.är.vanlig.på.många.skolor..Denna.överenskommelse.bygger.på.att.
om.rektor.inte.lägger.sig.vad.som.sker.på.klassrumsnivå.så.överlåter.lärarna.med.
varm.hand.all.löpande.förvaltning.åt.skolledaren..I.skolor.där.denna.typ.av.kul-
tur.råder.kan.tillvaron.upplevas.som.stabil.och.lugn,.men.skolutvecklingen.är.
mycket.begränsad..Blossing51.menar.att.denna.typ.av.rektor.är.kontraproduktiv..
Skolledaren.behöver.ställa.tydliga.krav.på.att.lärarna.utvecklar.sin.yrkesroll.och.
han.menar.också.att.dessa.krav.kan.göras.tydliga.genom.att.koppla.dem.till.löne-
utveckling.eller.genom.att.tilldela.de.ledande.lärarna.arbetsledande.funktioner.

49	 	(H.	Hallerström,	2006).
50	 	(Berg,	1995).
51	 	(U.	Blossing,	2003).
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På.Skogstorpsskolan.kan.man.se.en.utveckling.i.denna.riktning..Skolledningen.
har.skapat.en.särskild.utvecklingsgrupp.för.En-till-En,.man.har.tillsatt.en.an-
svarig.rektor.för.utvecklingen.av.projektet.och.man.har.initierat.ett.gemensamt.
tematiskt.arbetssätt.i.alla.arbetslag..Här.har.skolledningen.valt.att.tillsammans.
med.lärarna.leda.hela.skolan.åt.ett.bestämt.håll..Man.har.diskuterat.fram.ge-
mensamma.pedagogiska.visioner.och.försöker.att.få.med.alla.lärarna.i.de.olika.
lärarlagen.på.gemensamma.idéer.om.hur.undervisningen.med.hjälp.av.En-till-
En.bäst.ska.bedrivas.

På.den.andra.skolan,.Söderskolan,.har.rektor.valt.en.annan.strategi.för.skolut-
veckling..Här.vill.man.utveckla.pedagogiken.genom.att.ta.tillvara.de.initiativ.
som.kommer.från.enskilda.lärare.eller.grupper.av.lärare..Rektor.har.uppmanat.
lärarna.att.komma.med.egna.pedagogiska.idéer.och.försöker.sedan.stötta.de.
utvecklingstankar.som.skapas.av.enskilda.lärare.och/eller.i.arbetslagen..Efter.ett.
förslag.från.lärarna.har.nu.även.en.särskild.utvecklingsgrupp.med.fokus.på.En-
till-En.tillsatts.på.Söderskolan..

Det.är.sannolikt.att.Skogstorpsskolans.sätt.att.bedriva.skolutvecklingsarbetet.gör.
det.tydligare.för.en.extern.bedömare,.men.det.är.därmed.inte.sagt.att.det.är.ett.
mer.framgångsrikt.sätt.att.bedriva.pedagogiskt.utvecklingsarbete..Ett.förändrat.
arbetssätt,.som.i.Skogstorpsskolans.fall.omfattar.hela.senaredelen.i.år.6-9,.ger.
andra.resultat.än.de.öar.av.skolutveckling.som.man.hittills.kunnat.se.på.Söder-
skolan..

Rektorerna.på.de.båda.skolorna.har.varit.drivande.i.projektet.sedan.start.och.
tilldelades.2009.Rektorsakademins.pris.”Heja.rektorn”.med.motiveringen.att.
de.”visat.att.det.med.mod,.övertygelse.och.tydligt.ledarskap.är.möjligt.att.ge-
nomföra.denna.typ.av.kvalitetshöjande.investeringar.i.lärmiljö.i.vanliga.svenska.
kommunala.skolor”.52

Jag.menar.att.tjänstemännen.sammantaget.på.Barn-.och.Utbildningsförvalt-
ningen.har.haft.och.fortfarande.har.en.nyckelroll.i.detta.skolutvecklingsprojekt.
och.utan.denna.pådrivande.kraft.hade.man.knappast.sett.laptops.hos.alla.elever.i.
år.7-9.på.Falkenbergs.kommunala.skolor.idag.

52	 	http://www.rektorsakademien.se/?page_id=10

Friheten

Falkenbergs.IT-lösning.har.intresserat.många.besökare..Kommunens.IT-strateg.
har.vid.informationsträffarna.om.En-till-En-projektet.gång.på.gång.fått.för-
klara.kommunens.policy.om.frihet.från.tekniska.begränsningar..Kommunen.
beslutade.år.2005.att.skolans.IT-drift.skulle.outsourcas.och.därmed.drivas.av.ett.
externt.bolag..På.de.båda.skolorna.har.detta.medfört.en.stor.möjlighet.till.frihet.
från.tekniska.begränsningar,.vilket.gjort.att.de.pedagogiska.möjligheterna.har.
varit.obegränsade..Detta.har.också.befriat.skolorna.från.den.klassiska.konflikten.
mellan.pedagogiska.önskemål.och.visioner.och.de.tekniska.inlåsningar.och.be-
gränsningar.som.är.så.vanliga.i.andra.kommuner..

Skolorna.har.haft.fri.tillgång.till.Internet,.både.för.lärare.och.för.elever..Inga.
filter.eller.inloggningar.förekommer..Förvaltningens.inställning.har.hela.tiden.
varit.att.”filtret.ska.sitta.i.huvudet.och.inte.i.datorn”..Detta.förhållningssätt.har.
diskuterats.mycket.på.de.båda.skolorna.och.diskussionen.om.vilka.typer.av.spel.
som.ska.tillåtas.och.vilka.sanktioner.man.ska.använda.om.någon.bryter.mot.
förhållningsreglerna.diskuteras.fortfarande..Skolornas.policy.om.att.”allt.som.är.
lagligt.är.tillåtet”.ställer.stora.krav.på.att.lärarna.har.insyn.i.vad.eleverna.gör.med.
sina.datorer,.vilket.också.är.något.som.diskuteras.på.skolorna..Alla.lärare.är.inte.
överens.om.att.förhållningssättet.fungerar.och.några.önskar.hårdare.regler..Men.
i.valet.mellan.tekniska.inlåsningar.och.begränsningar.väljer.de.ändå.den.pedago-
giska.frihet.som.den.tekniska.friheten.medför..Möjligheten.att.snabbt.och.enkelt.
kunna.ladda.ner.och.installera.filer,.plug-ins.och.pedagogiska.hjälpmedel.är.högt.
värderat.hos.både.lärare.och.elever.och.man.har.inte.råkat.ut.för.några.virusan-
grepp.eller.kraschade.hårddiskar.orsakad.av.denna.självständighet..
IT-strategen.har.varit.en.viktig.person.i.arbetet.med.att.försvara.de.tekniska.
lösningarna..Många.har.ifrågasatt.skolornas.frihet.och.frågorna.från.tekniker.
från.andra.kommuner.som.kommit.under.besöksdagarna.har.ofta.handlat.om.
de.potentiella.hot.som.avsaknaden.av.filter.och.inloggningar.utgör..Eftersom.
skolornas.trådlösa.uppkopplingar.till.Internet.är.helt.öppna,.kan.i.princip.vem.
som.helst.sätta.sig.utanför.skolans.lokaler.och.fritt.utnyttja.skolans.nätverk.för.
att.komma.ut.på.Internet..Detta.ser.man.dock.som.en.risk.värd.att.ta,.om.man.
jämför.med.den.nackdel.det.medför.att.låsa.in.och.begränsa.användandet.

Många.är.de.utvecklingsprojekt.som.stupat.på.att.tekniken.inte.fungerat..Ibland.
har.lärarnas.initiativ.omöjliggjorts.på.grund.av.brandväggar.och/eller.frånvaron.
av.administratörsrättigheter..Andra.gånger.har.elevernas.redovisningar.begrän-
sats.eftersom.de.inte.har.kunnat/fått.möjlighet.att.söka.fritt.på.Internet..I.Falkenberg.
har.både.lärare.och.elever.fått.ett.fritt.mandat.att.själva.ta.ansvar.för.sina.handlingar..
Ett.ansvar.som.hittills.har.visat.sig.vara.i.princip.utan.komplikationer.
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Denna.frihet.från.inlåsning.och.begränsning.bakom.tekniska.system.och.att.i.
stället.prioritera.den.pedagogiska.friheten.ser.jag.som.ytterligare.en.framgångs-
faktor.i.En-till-En-projektet.i.Falkenberg..

Fortbildningen

Som.vi.skriver.i.den.andra.utvärderingsrapporten.visar.forskning.att.många.
utvecklingsprojekt.sällan.varar.längre.än.den.avsatta.projekttiden..I.projektfor-
mens.natur.ligger.att.fokusera.på.kortsiktiga.resultat,.inte.på.långsiktiga.effekter..

Forskning.visar.också.att.implementering.av.IT.i.skolan.tenderar.att.inlednings-
vis.väcka.stora.förhoppningar.om.ett.utvecklat.arbetssätt.och.förbättrat.lärande..
Men.när.projekttiden.är.slut.och.verksamheten.går.tillbaka.till.det.normala.
tenderar.utvecklingen.också.att.avstanna.och.de.tekniska.hjälpmedlen.blir.un-
derutnyttjade.eller.rent.av.outnyttjade..Mot.bakgrund.av.detta.förordade.vi.i.de.
första.utvärderingarna.att.man.för.att.undvika.dessa.tendenser.borde.satsa.på.en.
konsekvent.och.medveten.fortbildningsstrategi.för.lärarna.i.En-till-En-skolorna..
Att.uppfattningen.om.att.fortbildning.är.nödvändigt.för.att.utvecklingen.ska.
fortgå.styrks.också.av.forskning.om.En-till-En.i.USA..I.en.nyligen.publicerad.
artikel.där.man.följt.införandet.av.En-till-En.i.21.amerikanska.skolor.visar.man.
att.det.positiva.sambandet.mellan.en.lyckad.implementering.och.lärarnas.fort-
bildning.är.statistiskt.säkerställt..Man.skriver.också.att.eftersom.intresset.för.En-
till-En.stadigt.ökar,.blir.kvalitén.och.djupet.av.fortbildningsinsatserna.en.viktig.
indikator.på.hur.väl.införandet.ska.lyckas.53

Lärare.behöver.kunskap.kring.lärprocessen.i.sitt/sina.specifika.ämnen..De.kan.
välja.lämpliga.resurser.och.programvaror.som.underlättar.att.möta.målen.i.
kursplanerna.Lärarna.behöver.också.diskutera.hur.man.ska.organisera.under-
visningen.när.man.arbetar.med.datorn.i.klassrummet,.och.hur.man.förbereder.
och.planerar.skolarbetet.när.IT.används,.så.att.elevernas.förståelse.och.reflektion.
utmanas.och.utvecklas.
När.det.första.årets.efterfrågan.på.rena.”knapptryckerikurser”,.det.vill.säga.kurser.i.
hur.man.använder.olika.programvaror,.lagt.sig.kommer.önskemålen.från.lärarna.om.
att.få.möjligheter.att.utveckla.datoranvändandet.sitt.ämne..Dessa.önskemål.har.för-
valtningen.svarat.upp.emot.genom.att.genomföra.en.bred.utbildningssatsning.som.
de.kallar.”Tänk.Vidare”..Här.har.lärarna.kunnat.diskutera.och.analysera.vad.man.bör.
fokusera.på.i.de.olika.ämnena.och.på.vilket.sätt.man.bäst.utnyttjar.datorns.resurser..
Utbildningen.har.varit.mycket.uppskattad.och.ligger.bakom.mycket.av.den.”dela.
med.sig-kultur”.som.jag.tycker.att.man.kan.se.på.Skogstorpsskolan.

53	 (Shapley,	Sheehan,	Maloney,	&	Caranikas-Walker,	2010).

En.viktig.beståndsdel.i.den.nödvändiga.fortbildningen.utgörs.också.av.kom-
munens.IT-pedagoger..De.har.dels.varit.delaktiga.i.”Tänk.Vidare-utbildningen”,.
men.de.är.också.ansvariga.för.att.tillgodose.lärarna.med.den.mer.vardagliga.
fortbildningen..Det.kan.vara.till.exempel.lärare.som.vill.sätta.igång.filmprojekt.
eller.lärare.som.behöver.lära.sig.hur.man.integrerar.musik.och.film.i.ett.presen-
tationsprogram..IT-pedagogerna.erbjuder.också.så.kallade.workshops.och.hand-
ledning.för.lärarna.när.de.genomgår.sin.PIM-utbildning..Målet.är.att.alla.lärare.
i.Falkenberg.ska.uppnå.nivå.2.och.minst.60.procent.av.lärarna.sak.uppnå.nivå.3.
inom.PIM.

Denna.medvetna.och.långsiktiga.satsning.på.fortbildning.ger.En-till-En-projek-
tet.utsikter.att.överleva.projekttiden..Man.har.konsekvent.poängterat.att.datorn.
bara.är.ett.redskap.för.att.utveckla.undervisningen.och.lärandet.och.utan.en.
pedagogisk.grundtanke.riskerar.användandet.att.stagnera.på.de.lägsta.nivåerna.i.
både.Blooms.taxonomi.och.Puenteduras.SAMR-modell.

Datorn.är.bara.en.teknisk.artefakt.och.om.man.inte.fortsätter.att.ständigt.söka.
pedagogisk.utveckling.riskerar.man.att.stagnera..Fortbildningen.i.Falkenbergs.
En-till-En-projekt,.både.den.tekniska.men.framförallt.den.pedagogiska,.är.där-
för.kanske.den.viktigaste.av.de.fyra.framgångsfaktorerna..
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Avslutande kommentarer och framtid 
De.första.tre.åren.av.Falkenbergs.En-till-En-satsning.är.avslutade.och.de.goda.
resultaten.har.medfört.att.man.fortsätter.sin.offensiv.för.att.utnyttja.datorn.i.
lärandet..Nu.har.alla.elever.i.år.7-9.i.de.kommunala.grundskolorna.personliga.
laptops.och.satsningen.har.även.letat.sig.upp.till.den.kommunala.gymnasiesko-
lan.där.tre.program.gör.en.liknande.satsning.på.digitalisering.av.lärmiljöerna..

Tre.års.utvärderingsarbete.ska.visserligen.avslutas,.med.det.känns.mer.som.om.Fal-
kenberg.står.mitt.uppe.i.ett.intensivt.utvecklingsarbete..Jag.ser.inte.denna.rapport.
som.en.avslutning,.utan.betraktar.den.mer.som.ett.led.i.Falkenbergs.väg.till.framti-
dens.lärande.och.ett.avstamp.mot.nya.och.utmanande.utvecklingsprocesser.

Jag.är.säker.på.att.det.på.Barn-.och.Utbildningsförvaltningen.i.Falkenberg.redan.
finns.planer.på.hur.man.kan.gå.vidare.för.att.utveckla.lärandet.med.hjälp.av.IT,.
men.tillåt.mig.ändå.komma.med.några.förslag.med.lite.olika.teoretiska.perspek-
tiv.på.lärande.

Aktionsforskning eller Learning Studies?

Ett.exempel.på.hur.man.skulle.kunna.gå.vidare.i.Falkenberg.är.att.inspireras.av.
de.forskningscirklar.man.använder.sig.av.i.Malmö.stad.54.Där.kan.lärare.tillsam-
mans.med.forskare.arbeta.för.att.utveckla.undervisningen..Matematikforum55.är.
ett.exempel.på.hur.Malmös.matematiklärare.tillsammans.med.forskare.skapar.
förutsättningar.för.en.fördjupad.lärarkompetens.

Dessa.forskningscirklar.har.stora.likheter.med.andra.former.av.möten.mellan.
forskare.och.praktiker.som.jag.tror.är.en.framkomlig.väg..Aktionsforskning.
är.ett.annat.exempel.på.hur.forskare.och.lärare.kan.skapa.mötesplatser.för.att.
förbättra.och.utveckla.skolan..I.aktionsforskning.försöker.man.utgå.från.ett.pro-
blem.som.är.formulerat.av.lärarna.på.skolan..Lärarna.försöker.därefter.tillsam-
mans.med.en.forskare.utveckla.arbetssätt.för.att.finna.lösningar.på.problemet..

Ett.närbesläktat.arbetssätt.är.de.s.k..”Learning.Studies”.som.har.en.liknande.
metodik.i.sitt.förbättringsarbete..I.Learning.Studies.försöker.man.kombinera.
strävan.att.förbättra.praktiken.i.klassrummet.med.ambitionen.att.bidra.till.att.
utveckla.teorierna.om.lärande,.således.en.win-win-situation.för.både.akademi.
och.praktik.56

54	 (Persson,	2006).
55	 	http://mattemalmo.wordpress.com/category/forskningscirkel-ma/
56	 (Marton,	2005).

Ytterligare.en.variant.på.samma.tema.är.att.använda.sig.av.s.k..följeforskning.
som.också.används.av.EU-kommissionen.och.där.kallas.”on-going-evaluation”.57.
Följeforskning.är.ett.metodbegrepp.inom.utvärderingsforskningen.och.använder.
sig.av.begrepp.som.lärande.utvärdering.och.kollaborativa.metoder..Det.innebär.
att.forskaren.arbetar.tätt.tillsammans.med.personalen.i.den.verksamhet.som.
utvärderas..Personalen.är.hela.tiden.aktiv.i.undersökningsprocessen.och.bidrar.
till.att.metoderna.utvecklas.och.karaktäriskt.är.att.man.arbetar.processbaserat.
och.framåtsyftande.58

Värt.att.bevaka.är.också.Skolverkets.utveckling.av.PIM-fortbildningen.59.Den.
nya.satsningen.kallas.PIMLab.och.är.inriktad.på.att.lärarna.själva.ska.arbeta.med.
utvecklingen.av.sina.ämnen..I.PIMLab.är.avsikten.att.lärarna.ska.få.träna,.testa.
och.utveckla.sin.ämneskompetens.med.hjälp.av.IT.och.att.dela.med.sig.i.en.slu-
ten.miljö..Denna.typ.av.fortbildning.borde.passa.Falkenbergslärarna.utmärkt.i.
nuvarande.utvecklingsskede..

Självutvärdering

Som.jag.nämner.ovan.är.det.nu.extra.viktigt.att.man.inte.slår.sig.till.ro.och.tyck-
er.att.man.nått.fram.till.målet..Utvärderingen.och.utvecklingen.måste.ständigt.
pågå..Forskaren.Jan.Hylén.ger.i.sin.senaste.bok.”Digitaliseringen.av.skolan”.ett.
antal.exempel.på.hur.man.som.kommun.och/eller.enskild.skola.själv.kan.bedri-
va.sitt.utvärderingsarbete...Han.föreslår.till.exempel.att.man.kan.använda.sig.av.
ett.system.från.Nederländerna.som.kallas.”Fyra.i.balans”..Denna.modell.bygger.
på.att.man.kontrollerar.och.jämför.fyra.områden.(Infrastruktur,.Kunskaper/Fär-
digheter,.Digitalisering.samt.Vision/Ledarskap).hos.de.olika.skolorna.och.med.
hjälp.av.detta.tar.fram.olika.jämförelsetal.för.att.tydliggöra.inom.vilket.område.
man.har.brister.och.behöver.utvecklas.Liknande.modeller.för.självutvärdering.
finns.i.Storbritannien,.Australien.och.även.på.EU-nivå.

Ovanstående.är.bara.några.exempel.på.instrument.och.metoder.man.kan.använ-
da.för.att.genomföra.fortbildning.och.koppla.det.till.kvalitetssäkringsmodeller,.
och.för.att.Falkenbergs.skolutvecklingsarbete.inte.ska.tappa.fart.bör.man.fort-
sätta.med.sina.ambitiösa.fortbildningsinsatser.och.kvalitetssäkringskontroller.

57	 	ec.europa.eu/regional_policy/sources/slides/2007/evaluat.ppt
58	 (Svensson,	2009).
59	 http://pim.skolverket.se/
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Slutord

Det.har.varit.en.spännande.och.utvecklande.tid.att.få.möjlighet.att.följa.ett.
utvecklingsarbete.av.den.här.digniteten.under.tre.år..Det.har.getts.många.möj-
ligheter.att.knyta.kontakter,.att.utbyta.erfarenheter.och.mitt.arbete.med.utvärde-
ringsrapporterna.har.varit.mycket.värdefullt.för.mitt.avhandlingsprojekt.
Så.oaktat.om.jag.kommer.att.vara.en.del.av.det.fortsatta.utvärderingsarbetet.
eller.ej,.kommer.jag.med.stort.intresse.att.följa.Falkenbergs.väg.till.framtidens.
skola.

Martin.Tallvid
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Bilaga 1: Enkät En till En ht 2010 elever

Sida 1

Enkät En till En ht 2010

Fråga              1
Jag går på

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
Jag är

Flicka Pojke

Fråga              3
Hur tycker du att åren med en egen bärbar dator varit?

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

Fråga              4
Hur ofta använder du din dator till följande på lektionerna i skolan?

Sida 1

Enkät En till En ht 2010

Fråga              1
Jag går på

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
Jag är

Flicka Pojke

Fråga              3
Hur tycker du att åren med en egen bärbar dator varit?

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

Fråga              4
Hur ofta använder du din dator till följande på lektionerna i skolan?

Sida 1

Enkät En till En ht 2010

Fråga              1
Jag går på

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
Jag är

Flicka Pojke

Fråga              3
Hur tycker du att åren med en egen bärbar dator varit?

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt

Fråga              4
Hur ofta använder du din dator till följande på lektionerna i skolan?

Sida 2

Enkät En till En ht 2010

flera gånger
om dagen

någon
gång/dag

någon gång i
veckan

några
gånger/termin

nästan aldrig

Informationssökning på
Internet

Anteckna, skriva
arbetsuppgifter

Surfa på Internet (utan att det
ingår i uppgift)

Spela spel (online eller lokalt
på datorn)

Ladda ner musik/film

Kommunicera med andra
(t.ex. MSN, chatt)

Förbereda
presentaioner/redovisningar
med Key Notes eller liknande
program

Spela in ljud (t.ex läst text)

Lyssna på musik

Fotografera/spela in film

Fråga              5
Jag tycker att lärarna använt datorn i undervisningen

För mycket Lagom ofta För sällan

Fråga              6
 I vilka  ämnen används datorn mest i undervisningen?

Fråga              7
I vilka ämnen används datorn minst i undervisningen?

Välkommen!
En..till.En.-.projektet,.som.innebär.att.du.får.använda.en.egen.bärbar.dator.under.tre.
år,.är.nu.inne.på.sitt.tredje.och.sista.år..Det.är.viktigt.att.få.veta.hur.du.som.elev.i.år.9.
upplever.detta.projekt.och.vi.ber.dig.därför.att.besvara.nedanstående.frågor..Dina.svar.
kommer.att.vara.helt.anonyma..Tack.för.hjälpen!
Om.du.har.några.frågor.får.du.gärna.kontakta.martin.tallvid@educ.goteborg.se
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Sida 2

Enkät En till En ht 2010

flera gånger
om dagen

någon
gång/dag

någon gång i
veckan

några
gånger/termin

nästan aldrig

Informationssökning på
Internet

Anteckna, skriva
arbetsuppgifter

Surfa på Internet (utan att det
ingår i uppgift)

Spela spel (online eller lokalt
på datorn)

Ladda ner musik/film

Kommunicera med andra
(t.ex. MSN, chatt)

Förbereda
presentaioner/redovisningar
med Key Notes eller liknande
program

Spela in ljud (t.ex läst text)

Lyssna på musik

Fotografera/spela in film

Fråga              5
Jag tycker att lärarna använt datorn i undervisningen

För mycket Lagom ofta För sällan

Fråga              6
 I vilka  ämnen används datorn mest i undervisningen?

Fråga              7
I vilka ämnen används datorn minst i undervisningen?

Sida 3

Enkät En till En ht 2010

Fråga              8
 Hur bedömer du dina kunskaper i att använda datorn i skolarbetet (som hjälpmedel för att förbättra ditt lärande)?

Mycket bättre än för ett år
sedan

Bättre än för ett år sedan Oförändrat/samma som för ett
år sedan

Fråga              9
Lärarnas sätt att använda datorn i undervisningen har förbättrats sedan starten i åk 7.

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Fråga              10
 Hur fungerar supporten om något skulle krångla med din dator?

Fråga              11
Har du sett eller upplevt att någon elev använt den bärbara datorn till att

Ja, varje dag Ja, någon gång
i veckan

Ja, någon
enstaka gång

Nej, aldrig

Spela på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Chatta på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Ladda ner film eller musik

Kränka, mobba eller trakassera
någon annan elev

Titta på otillåtet material på skoltid
(t.ex pornografi, grovt våld)

Fråga              12
Tycker du att de "regler" som finns för datoranvändning på skolan är

För stränga Lagom stränga Inte tillräckligt stränga

Sida 3

Enkät En till En ht 2010

Fråga              8
 Hur bedömer du dina kunskaper i att använda datorn i skolarbetet (som hjälpmedel för att förbättra ditt lärande)?

Mycket bättre än för ett år
sedan

Bättre än för ett år sedan Oförändrat/samma som för ett
år sedan

Fråga              9
Lärarnas sätt att använda datorn i undervisningen har förbättrats sedan starten i åk 7.

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Fråga              10
 Hur fungerar supporten om något skulle krångla med din dator?

Fråga              11
Har du sett eller upplevt att någon elev använt den bärbara datorn till att

Ja, varje dag Ja, någon gång
i veckan

Ja, någon
enstaka gång

Nej, aldrig

Spela på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Chatta på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Ladda ner film eller musik

Kränka, mobba eller trakassera
någon annan elev

Titta på otillåtet material på skoltid
(t.ex pornografi, grovt våld)

Fråga              12
Tycker du att de "regler" som finns för datoranvändning på skolan är

För stränga Lagom stränga Inte tillräckligt stränga

Sida 3

Enkät En till En ht 2010

Fråga              8
 Hur bedömer du dina kunskaper i att använda datorn i skolarbetet (som hjälpmedel för att förbättra ditt lärande)?

Mycket bättre än för ett år
sedan

Bättre än för ett år sedan Oförändrat/samma som för ett
år sedan

Fråga              9
Lärarnas sätt att använda datorn i undervisningen har förbättrats sedan starten i åk 7.

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Fråga              10
 Hur fungerar supporten om något skulle krångla med din dator?

Fråga              11
Har du sett eller upplevt att någon elev använt den bärbara datorn till att

Ja, varje dag Ja, någon gång
i veckan

Ja, någon
enstaka gång

Nej, aldrig

Spela på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Chatta på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Ladda ner film eller musik

Kränka, mobba eller trakassera
någon annan elev

Titta på otillåtet material på skoltid
(t.ex pornografi, grovt våld)

Fråga              12
Tycker du att de "regler" som finns för datoranvändning på skolan är

För stränga Lagom stränga Inte tillräckligt stränga

Sida 3

Enkät En till En ht 2010

Fråga              8
 Hur bedömer du dina kunskaper i att använda datorn i skolarbetet (som hjälpmedel för att förbättra ditt lärande)?

Mycket bättre än för ett år
sedan

Bättre än för ett år sedan Oförändrat/samma som för ett
år sedan

Fråga              9
Lärarnas sätt att använda datorn i undervisningen har förbättrats sedan starten i åk 7.

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Fråga              10
 Hur fungerar supporten om något skulle krångla med din dator?

Fråga              11
Har du sett eller upplevt att någon elev använt den bärbara datorn till att

Ja, varje dag Ja, någon gång
i veckan

Ja, någon
enstaka gång

Nej, aldrig

Spela på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Chatta på lektionstid (utan lärarens
tillåtelse)

Ladda ner film eller musik

Kränka, mobba eller trakassera
någon annan elev

Titta på otillåtet material på skoltid
(t.ex pornografi, grovt våld)

Fråga              12
Tycker du att de "regler" som finns för datoranvändning på skolan är

För stränga Lagom stränga Inte tillräckligt stränga

Sida 4

Enkät En till En ht 2010

Fråga              13
Ta ställning till följande påståenden om eventuella förändringar pga En till En:

Stämmer helt Stämmer
ganska väl

Samma som
tidigare

Stämmer inte
alls

Jag lär mig bättre

Jag samarbetar mer med
klasskamraterna

Jag kan styra mitt skolarbete bättre

Skolarbetet har blivit lättare

Skolarbetet har blivit roligare

Jag behöver mer hjälp från lärare

Jag arbetar mer med mina
hemuppgifter

Fråga              14
En till En-projektet har tre mål. Hur tycker du att det gått med dessa mål?

Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls

Ökat min lust att lära

Förbättrat mina betyg

Förändrat arbetssättet

Fråga              15
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största fördelarna med En till En - projektet?

Sida 4

Enkät En till En ht 2010

Fråga              13
Ta ställning till följande påståenden om eventuella förändringar pga En till En:

Stämmer helt Stämmer
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tidigare
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Fråga              14
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Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls

Ökat min lust att lära

Förbättrat mina betyg

Förändrat arbetssättet

Fråga              15
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största fördelarna med En till En - projektet?

Sida 4

Enkät En till En ht 2010

Fråga              13
Ta ställning till följande påståenden om eventuella förändringar pga En till En:

Stämmer helt Stämmer
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tidigare

Stämmer inte
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Jag samarbetar mer med
klasskamraterna

Jag kan styra mitt skolarbete bättre

Skolarbetet har blivit lättare
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Jag behöver mer hjälp från lärare

Jag arbetar mer med mina
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Fråga              14
En till En-projektet har tre mål. Hur tycker du att det gått med dessa mål?

Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls

Ökat min lust att lära

Förbättrat mina betyg

Förändrat arbetssättet

Fråga              15
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Enkät En till En ht 2010

Fråga              13
Ta ställning till följande påståenden om eventuella förändringar pga En till En:

Stämmer helt Stämmer
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Stämmer inte
alls

Jag lär mig bättre
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Jag arbetar mer med mina
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Fråga              14
En till En-projektet har tre mål. Hur tycker du att det gått med dessa mål?

Mycket Ganska mycket Ganska lite Inte alls

Ökat min lust att lära

Förbättrat mina betyg

Förändrat arbetssättet

Fråga              15
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största fördelarna med En till En - projektet?
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Enkät En till En ht 2010

Fråga              13
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Sida 5

Enkät En till En ht 2010

Fråga              16
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största nackdelarna med En till En - projektet?

Fråga              17
 Övriga kommentarer?

Sida 5

Enkät En till En ht 2010

Fråga              16
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största nackdelarna med En till En - projektet?

Fråga              17
 Övriga kommentarer?

Sida 5

Enkät En till En ht 2010

Fråga              16
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största nackdelarna med En till En - projektet?

Fråga              17
 Övriga kommentarer?

Sida 5

Enkät En till En ht 2010

Fråga              16
Vilka tycker du nu efter nästan tre år med egen laptop är de tre största nackdelarna med En till En - projektet?

Fråga              17
 Övriga kommentarer?

Sida 1

Enkät En till En vt 2010

Fråga              1
Huvuddelen av min tjänst är förlagd till:

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
 Jag är

Kvinna Man

Fråga              3
Antal år som lärare

1-3 år 4 - 10 år Mer än 10 år

Fråga              4
 Hur tycker du att åren med En till En - projektet varit?

Fråga              5
Ta ställning till följande påståenden om förändring pga En till En - projektet:

Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte
alls

Jag samarbetar mer med andra
lärare

Min roll i klassrummet har
förändrats

En till En har underlättat mitt arbete

Skolledningen har förväntningar på
att jag ska förändra mitt arbetssätt

Jag har förändrat mitt arbetssätt

Elevernas påverkan på
undervisningen har ökat

Eleverna har lättare att uppnå
kunskapsmålen

Sida 1

Enkät En till En vt 2010

Fråga              1
Huvuddelen av min tjänst är förlagd till:

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
 Jag är

Kvinna Man

Fråga              3
Antal år som lärare

1-3 år 4 - 10 år Mer än 10 år

Fråga              4
 Hur tycker du att åren med En till En - projektet varit?

Fråga              5
Ta ställning till följande påståenden om förändring pga En till En - projektet:

Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte
alls

Jag samarbetar mer med andra
lärare

Min roll i klassrummet har
förändrats

En till En har underlättat mitt arbete

Skolledningen har förväntningar på
att jag ska förändra mitt arbetssätt

Jag har förändrat mitt arbetssätt

Elevernas påverkan på
undervisningen har ökat

Eleverna har lättare att uppnå
kunskapsmålen

Sida 1

Enkät En till En vt 2010

Fråga              1
Huvuddelen av min tjänst är förlagd till:

Skogstorpsskolan Söderskolan

Fråga              2
 Jag är

Kvinna Man

Fråga              3
Antal år som lärare

1-3 år 4 - 10 år Mer än 10 år

Fråga              4
 Hur tycker du att åren med En till En - projektet varit?

Fråga              5
Ta ställning till följande påståenden om förändring pga En till En - projektet:

Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte
alls

Jag samarbetar mer med andra
lärare

Min roll i klassrummet har
förändrats

En till En har underlättat mitt arbete

Skolledningen har förväntningar på
att jag ska förändra mitt arbetssätt

Jag har förändrat mitt arbetssätt

Elevernas påverkan på
undervisningen har ökat

Eleverna har lättare att uppnå
kunskapsmålen

Bilaga 2: Enkät En till En vt 2010 personal

Välkommen!
Denna.enkät.är.en.del.av.den.tredje.och.avslutande.utvärderingen.av.En.till.En-projektet..
Besvara.frågorna.med.tanke.på.eleverna.i.år.9.(eftersom.de.deltagit.under.hela.projekt-
tiden).Dina.svar.kommer.att.vara.helt.anonyma..Tack.för.hjälpen!
Har.du.frågor.är.du.välkommen.att.kontakta.martin.tallvid@educ.goteborg.se
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Sida 2

Enkät En till En vt 2010

Fråga              6
 Tycker du att klassrumssituationen har förändrats sedan tiden före En till En-projektet?

Ja, till det bättre Ja, till det sämre Nej

Fråga              7
Hur ofta använder du datorn till följande på lektionerna?

Varje/nästan
alla lektioner

Någon
gång/vecka

Någon
gång/månad

Någon
gång/termin

Aldrig/nästan
aldrig

Skicka ut uppgifter via First
Class

Samla in uppgifter, läxor
och/eller prov

Kommunicerar med elever via
e-post eller chatt

Låter eleverna använda
Internet

Visar egna förberedda
presentationer (t.ex. i Key
Notes)

Låter eleverna göra
presentationer/redovisningar
(t.ex i Key Notes)

Låter eleverna spela in
ljud,fotografera eller göra film.

Låter eleverna använda
pedagogiska spel

Annat

Sida 2

Enkät En till En vt 2010

Fråga              6
 Tycker du att klassrumssituationen har förändrats sedan tiden före En till En-projektet?

Ja, till det bättre Ja, till det sämre Nej

Fråga              7
Hur ofta använder du datorn till följande på lektionerna?

Varje/nästan
alla lektioner

Någon
gång/vecka

Någon
gång/månad

Någon
gång/termin

Aldrig/nästan
aldrig

Skicka ut uppgifter via First
Class

Samla in uppgifter, läxor
och/eller prov

Kommunicerar med elever via
e-post eller chatt

Låter eleverna använda
Internet

Visar egna förberedda
presentationer (t.ex. i Key
Notes)

Låter eleverna göra
presentationer/redovisningar
(t.ex i Key Notes)

Låter eleverna spela in
ljud,fotografera eller göra film.

Låter eleverna använda
pedagogiska spel

Annat

Sida 2

Enkät En till En vt 2010

Fråga              6
 Tycker du att klassrumssituationen har förändrats sedan tiden före En till En-projektet?

Ja, till det bättre Ja, till det sämre Nej

Fråga              7
Hur ofta använder du datorn till följande på lektionerna?

Varje/nästan
alla lektioner

Någon
gång/vecka

Någon
gång/månad

Någon
gång/termin

Aldrig/nästan
aldrig

Skicka ut uppgifter via First
Class

Samla in uppgifter, läxor
och/eller prov

Kommunicerar med elever via
e-post eller chatt

Låter eleverna använda
Internet

Visar egna förberedda
presentationer (t.ex. i Key
Notes)

Låter eleverna göra
presentationer/redovisningar
(t.ex i Key Notes)

Låter eleverna spela in
ljud,fotografera eller göra film.

Låter eleverna använda
pedagogiska spel

Annat

Sida 2

Enkät En till En vt 2010

Fråga              6
 Tycker du att klassrumssituationen har förändrats sedan tiden före En till En-projektet?

Ja, till det bättre Ja, till det sämre Nej

Fråga              7
Hur ofta använder du datorn till följande på lektionerna?

Varje/nästan
alla lektioner

Någon
gång/vecka

Någon
gång/månad

Någon
gång/termin

Aldrig/nästan
aldrig

Skicka ut uppgifter via First
Class
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Fråga              10
Finns det nya inslag/moment i ditt ämne som blivit möjliga att genomföra till följd av En till En?

Ja Nej
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Jag har tillräcklig teknisk kompetens för att kunna använda datorn i undervisningen.

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte alls

Fråga              12
Hur bedömer du dina kunskaper och din skicklighet i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i
undervisningen?
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Mycket bättre än för ett år
sedan

Bättre än för ett år sedan Oförändrat

Fråga              13
Vilken typ av kompetensutveckling är du i störst behov av?

Hur man använder olika
programvaror, t.ex. video, ljud osv.

Hur man kan använda datorn i
mitt/mina ämne/n

Allmän didaktik/pedagogik

Fråga              14
Hur tycker du att 9:ornas intresse för att använda datorn i skolarbetet utvecklats under projektiden?

Ökat Ungefär lika stort
intresse som i år 7 och 8.

Något mindre intresse
nu.

Intresset nästan borta

Fråga              15
Har du upplevt att någon elev använt datorn för att

Ja,varje dag Ja,varje vecka Ja, men vid
enstaka tillfällen

Nej

Surfa på Internet/chatta på
lektionstid (utan lärares tillåtelse)

Spela spel på lektionstid (utan
lärares tillåtelse)

Titta på otillåtet material på skoltid
(pornografi, grovt våld etc.)

Kränka, mobba, trakassera någon
annan elev
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Fråga              16
Tycker du att de överenskommelser om förhållningssätt för datoranvändningen som finns på skolan är

För stränga Lagom stränga Inte tillräckligt stränga

Fråga              17
En till En-projektet har tre mål. I vilken utsträckning tycker du att dessa mål uppnåtts?

I mycket hög
grad

I hög grad I låg grad Inte alls

Utvecklat arbetsformer och
metoder

Ökat lusten att lära hos såväl
elever som pedagoger

Ökat elevernas måluppfyllelse och
resultat

Fråga              18
Efter nästan tre år med En till En - projektet;  Vad  tycker du nu är de tre största fördelarna med projektet?
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Bilaga 3: Uppdragsbeskrivning Resurspersoner 

i En-till-En projektet

Resurspersoner i En-till-En projektet ska

•. Ansvara.för.att.datorer.och.användare.registreras.och.hålla.databasen.uppdaterad
•. Ansvara.för.att.det.arbete.som.utförs.dokumenteras.i.projektets.Helpdesk
•. Ansvara.för.sin.enhets.kontakter.med.datorleverantör.gällande.garanti-.och
. supportärenden.samt.hantera.övriga.tekniska.problem.kopplade.till.projektet
•. Hantera.enklare.teknisk.support.på.datorerna.i.samråd.med.leverantören
•. Bistå.med.instruktioner.och.vara.ett.stöd.för.elever.och.personal.gällande
. handhavande.av.datorer.och.kringutrustning..Hjälp.till.självhjälp.ska.gälla.så.långt.det
. är.möjligt.
•. Verka.för.ett.respektfullt.bemötande.och.värna.individens.integritet.utifrån.det.öppna
. förhållningssätt.och.den.värdegrund.som.projektet.står.för
•. Bidra.till.projektets.utveckling.genom.att.dela.med.sig.av.gjorda.erfarenheter,.arbeta
. för.gemensamma.lösningar.och.delta.aktivt.i.resursgruppens.träffar

Falkenberg	den	14	december	2008


